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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 24 februari 2021, klockan 8.00-13.30 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades mellan klockan 09.05-09.25.  

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

Övriga 
deltagande 

Mirna Obeid (S) (deltog via Teams) 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) (deltog via Teams) 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef  
Anna E Andersson, miljöchef (deltog via Teams) 
Therese Lindström, plan- och byggchef (deltog via Teams) 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Johan Håkansson, planarkitekt § 14, punkt 9-10 samt § 19 (deltog via Teams) 
Rozeta Beqa, miljöinspektör § 22 (deltog via Teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt § 23 (deltog via Teams) 
Sarah Cederström, bygglovhandläggare §§ 24-28 (deltog via Teams) 
Jaafar Al Jaafar, byggnadsinspektör, §§ 28-29 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§ 29-31 (deltog via Teams) 
Hanne Larsen, bygglovhandläggare, § 31-32 (deltog via Teams) 

Justerare Frederik Svärd (M) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 25 februari 2021, klockan 13.00 

Paragrafer 13-35   

  

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 Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 24 februari 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 26 februari 2021 

Överklagningstid Den 26 februari – 19 mars 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 26 mars 2021 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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VA-plan, uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag till ny vatten- och 
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Bokslut 2020, verksamhetsberättelse ................................................................. 12 

Verksamhetsplan för kultur i Ljungby 2021-2024, yttrande till kultur- och 
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förråd .................................................................................................................. 62 
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verkstad ............................................................................................................... 64 

Torg 14:45, nybyggnad av tre flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad
 ............................................................................................................................ 67 
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MBN § 13      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 Katoden 11, föreläggande med vite om att upprätta egenkontrollprogram. 
 Eka 3:6, ansökan om prövning hos miljöprövningsdelegationen gällande 

tillstånd för Bredemads avfallsupplag. 
 Vrångö 2, bygglov för uppförande av en stödmur, markhöjning samt 

stenmur. 
 Torgtomterna 4, rivningslov för tre byggnader. 

 

Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

 Olof 1, bygglov för nybyggnad av kedjehus, radhus samt flerbostadshus. 

 

Tillkommande information på dagordningen: 

 Tomas Nielsen (S) vill ha svar på två enkla frågor av plan- och 
byggchefen. 

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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MBN § 14      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-01-01 till 2021-02-24. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-01-12. 
Godkännande av förslag till detaljbudget och verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2021. 
 

2. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-01-12. 
Uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att genomföra interna kontroller 
för ett antal riskområden under 2021. 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-01-22. 
Länsstyrelsen avslår fastighetsägares överklagan om tillstånd att inrätta 
avloppsanläggning på grannfastighet. 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-01-27. 
Länsstyrelsen beviljar undantag från förbudet att använda motorfordon vid 
skyddsjakt efter kråkfågel. 
 

5. Beslut från kultur- och fritidsnämnden daterat 2021-01-27. 
Nämnden är positiv till en padelhall i Lagan. 
 

6. Beslut från Mark- och miljödomstolen daterat 2021-02-12. 
Domstolen avvisar nämnden överklagande gällande återförvisat ärende om 
bygglov för tre vindkraftverk på Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10. 
 

7. Redovisning från förvaltningen gällande uppföljning av verksamhetsplan 
2021. 
 

8. Information från plan- och byggchefen om de åtgärdsförslag som kommer 
att göras för att förbättra bygglovhandläggarnas tillgänglighet. 
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9. Information från förvaltningschefen om att kommunrevisionen ska 
genomföra en särskild granskning av miljö och byggnämnden utöver den 
årliga granskningen. Granskningen genomförs genom dokumentstudier och 
intervjuer/avstämningar med berörda tjänstemän och politiker 
 

10. Information från senaste mötet med BRÅ av Frederik Svärd (M). 
 

11. Svar av plan- och byggchefen på frågor om byggnation på industritomter 
samt ändrad användning/förändring invändigt av industrilokaler från Tomas 
Nielsen (S). 
 

12. Information från miljöchefen om skyddsjakt på kråkfåglar. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelanden och beslut som 
inkommit under perioden 2021-01-01 till 2021-02-24 eller om någon är där 
emot. 

Ordförande finner att nämnden noterar informationen på dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-01-01 till 2021-02-24. 
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MBN § 15      

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 januari 2021 till den 31 januari 2021 enligt delegationslista daterad den 18 
februari 2021. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2021-02-18 

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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MBN § 16  2021-104    

Nämndinitiativ om årliga avgifter för tillsyn 2021 

Beslut 

Miljö-och byggnämnden bifaller nämndinitiativet och ger förvaltningen i 
uppdrag att debitera de årliga avgifterna för tillsyn inom miljöavdelningen först 
under det tredje kvartalet 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

På miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 januari 2021 väcktes ett 
nämndinitiativ av ordförande om de årliga avgifterna för tillsyn inom 
miljöavdelningen.  

”Företagen i Ljungby kommun har det svårt på grund av den pågående Covid 
19-pandemin. 2020 beslutades att kommunen skulle underlätta för dessa, genom 
att skjuta på debiteringen av årliga avgifter till kvartal 4. Vi anser att även 2021 
kommer att bli ett problematiskt år för företagarna och att återgå till normal 
debitering (första kvartalet) skulle komma att innebära svårigheter för kunderna. 
Därför föreslår vi att debiteringen av årliga avgifter skjuts upp till tredje 
kvartalet 2021.” 

Miljö-och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bifaller 
nämndinitiativet och ger förvaltningen i uppdrag att debitera de årliga avgifterna 
för tillsyn inom miljöavdelningen först under det tredje kvartalet 2021. 
 

Beslutsunderlag 

 Nämndinitiativ från Centerpartiet, 2021-01-20 

Yrkanden 

Kent Danielsson (C) yrkar att nämnden bifaller nämndinitiativet och ger 
förvaltningen i uppdrag att debitera de årliga avgifterna för tillsyn inom 
miljöavdelningen först under det tredje kvartalet 2021. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen samt ekonomiavdelningen 
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MBN § 17  2021-105    

VA-plan, uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag 
till ny vatten- och avloppsplan 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att 
ta fram förslag till ny vatten-och avloppsplan i enlighet med beslut från 
kommunstyrelsen den 12 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 mars 2020 föreslog miljö och byggnämnden att kommunstyrelsen 
reviderar alternativt omarbetar kommunens nuvarande vatten- och avloppsplan.  

Kommunledningsförvaltningen har därefter fått i uppdrag att komplettera 
ärendet med åtgärdsförslag och tidsplan. I tjänsteskrivelsen från den 4 december 
2020 redovisar kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen åtgärdsförslag, organisationsförslag och förslag 
till tidplan för revideringsarbetet.  

I tjänsteskrivelsen skriver förvaltningarna att den befintliga vatten- och 
avloppsplanen bör uppdateras i den utsträckning som behövs för att planen ska 
ge nödvändig styrning gällande mål, inriktning, omfattning och kvalitet till 
kommunens arbete med vatten och avloppsfrågor. En uppdaterad vatten- och 
avloppsplan bör bland annat utgå från och bidra till att kommunen uppfyller 
gällande krav i lagstiftning för vatten, avlopp och dagvatten.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidiet i tekniska nämnden och presidiet 
i miljö- och byggnämnden föreslås som politisk styrgrupp för revideringsarbetet. 
Förvaltningarna har tagit fram ett förslag till tidplan som innebär att 
revideringsarbetet påbörjas hösten 2021. Enligt tidplanen kan sedan en ny 
vatten- och avloppsplan antas av kommunfullmäktige tidigast våren 2023. 

Den 12 januari 2021 beslutade kommunstyrelsen att arbetet för en ny vatten- 
och avloppsplan ska påbörjas och att: 

 ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till ny vatten- och avloppsplan i enlighet med tidplan och 
organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 4 december 2020. 
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 föreslå tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden att ge sina 
respektive förvaltningar i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag 
till ny vatten- och avloppsplan i enlighet med tidplan och organisation som 
framgår i tjänsteskrivelsen daterad 4 december 2020.  

 utse kommunstyrelsens arbetsutskott och presidierna i tekniska nämnden 
och miljö- och byggnämnden till politisk styrgrupp för projektet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag till ny vatten-och avloppsplan i 
enlighet med beslut från kommunstyrelsen den 12 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

 Beslut från kommunstyrelsen , 2021-01-12 § 1 
 Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-04 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag till ny vatten-och avloppsplan i 
enlighet med beslut från kommunstyrelsen den 12 januari 2021. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden 
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MBN § 18  2020-64    

Bokslut 2020, verksamhetsberättelse  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens verksamhetsberättelse 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt anvisningar från ekonomiavdelningen beskriver verksamhetsberättelsen 
viktiga händelser under året, måluppfyllnad, personalsituationen, verksamhetens 
kvalitet, ekonomiskt resultat och viktiga aspekter i framtiden. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens verksamhetsberättelse 2020. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Verksamhetsberättelsen visar tydligt vilka utmaningar som främst varit gällande 
under året och mycket relaterar till den pågående pandemin; Extra 
tillsynsuppdrag och ändrad inriktning i förhållande till de restriktioner som varit 
gällande har resulterat i en relativt låg måluppfyllnad, men i övrigt har 
verksamheten i stort levererat i enlighet med verksamhetsplanen. Det löpande 
arbetet med att effektivisera myndighetsutövningen och anpassa efter ändrade 
förutsättningar har varit avgörande för årets resultat.  

Genom avveckling av verksamhetsområdet Naturvård har det ökande 
underskottet begränsats. Nämnden har under året satt av extra medel för 
handläggning av bygglov vilket resulterat i en positiv trend vad gäller 
handläggningstider.  
 
Finansiering 
Det ekonomiska resultatet visar totalt ett överskott för samtliga verksamheter 
motsvarande 1 225 tkr, varav 983 tkr är medel från 2019. I övrigt är de största 
ekonomiska avvikelser kopplat till uteblivna intäkter naturvård, och betydligt 
högre intäkter från bygglov.  

Med utgångspunkt i tredjedelsregeln som gäller vid resultatbalansering kan det 
förväntas att 816 tkr flyttas över till nämndens budget 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2020. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen, 2021-02-04 
 Verksamhetsberättelse, 2021-02-04 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens 
verksamhetsberättelse 2020 eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens verksamhetsberättelse 
2020. 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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MBN § 19  2021-110    

Verksamhetsplan för kultur i Ljungby 2021-2024, yttrande 
till kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande över verksamhetsplanen för 
kultur i Ljungby kommun 2021 – 2024: 

- Utvecklingsområdena och förslagen på åtgärder är väl genomtänkta. Det är 
ett stort antal förslag, varför en inbördes prioritering hade förtydligat hur 
genomförandet ska ske och när.  

- ”Barn och ungas rätt till kultur” är utpekat som prioriterat utvecklingsområde 
2021-2024, vilket är logiskt med tanke på att ett av kommunens 
fokusområden bland annat riktar sig till unga vuxna och att barnkonventionen 
trädde i kraft som svensk lag 1 januari 2020. Barnkonventionen lyfter 
behovet av att barn ska kunna framföra sina åsikter i frågor som berör dem, 
vilket bland annat kan inkludera kommunens kulturverksamheter och 
utvecklingen i samhället i stort. Vidare är kulturskolans satsningar inom 
muntligt berättande, bildkonst och film positivt. De två förstnämnda har 
dessutom en specifik koppling till Ljungby kommun genom Sagomuseet, 
Berättarnätet Kronoberg och fokusområdet om muntligt berättande respektive 
genom länets bildkonstmuseum Ljungbergmuseet.  

- Vad gäller utvecklingsområdena i övrigt fokuserar detta yttrande på det som 
berör nämndens ansvarsområden, det vill säga miljö-, bygg och planfrågor.  

- Under utvecklingsområdet ”Arkiv, kulturarv och kulturmiljö” är förslaget om 
att levandegöra kulturmiljöer positivt, men även behovet av att 
tillgängliggöra och lyfta information om kulturmiljöer bör tas med. Miljö- 
och byggnämnden har genom plan- och bygglagen ett ansvar för frågor 
kopplade till kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
Utvecklingsområdet ”Muntligt berättande” kan utvecklas med hur 
kommunen ska arbeta vidare med det varumärke som finns med kopplingar 
till Unesco. För utvecklingsområdet ”Kulturella och kreativa näringar” 
behöver det förtydligas om den möjliga mötesplatsen för dessa näringar är 
tänkt som en fysisk mötesplats. För att möjliggöra för en fysisk mötesplats 
behöver i så fall övriga berörda förvaltningar involveras, i första hand miljö- 
och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen. Under utvecklingsområdet 
”Konst” bör punkten om enprocent-regeln kompletteras så att den inkluderar 
både att bidra vid tillämpningen av enprocent-regeln och att följa upp 
tillämpningen, för att uttrycka en mer aktiv åtgärd. Vidare är det positivt att 
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det anges att det övergripande konstprogrammet ”Staden möter vattnet” ska 
färdigställas. För utvecklingsområdet ”Lokaler och scener” behöver det 
förtydligas om syftet med att inventera scener och kulturlokaler är att peka på 
behov av om- eller nybyggnation, för att säkerställa lokaler och scener som är 
anpassade utifrån de olika aktörernas och konstformernas behov. 

- I verksamhetsplanen redogörs för kulturpolitiska mål, men det framgår inte 
tydligt i dokumentet vad de innebär för Ljungby kommuns kultur- och 
fritidsverksamhet. För fokusområdena bör de fullständiga namnen användas, 
bland annat för att utöver ”unga vuxna” få med delen ”etablera lockande 
levnadsmiljöer”. För den del av fokusområdet som saknas har kulturen en roll 
att fylla i kommunens samhällsplanering. Det kan handla om att aktivera 
platser och skapa reflektion genom till exempel estetiska kvaliteter, platsens 
historia, kollektiva minnen eller relationer. Väl gestaltade offentliga miljöer 
och möjlighet till inflytande i processen påverkar människors trygghet, 
gemenskap och delaktighet. Genom att det anges vilka globala mål som den 
kommunala och regionala kulturplanen kan bidra till sätts 
kulturverksamheterna i ett större sammanhang och det tydliggörs vilka 
globala mål som kopplas till Ljungby kommuns kultur- och 
fritidsverksamhet. De aktuella globala målen behöver dock presenteras så att 
det går att utläsa vad det står.  

- Under rubriken ”Kulturpolitik” nämns besöksnäring som ett av kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde, däremot framgår inte hur det hänger ihop 
med övriga kulturverksamheter och hur arbetet med besöksnäring ska 
bedrivas.  

- Det är viktigt att kulturplanen är förankrad bland de aktörer som anges under 
utvecklingsområdena och att det är tydligt att kultur- och fritidsnämnden har 
huvudansvaret för att de olika aktiviteterna initieras, samverkas och 
genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2020 påbörjades revideringen av verksamhetsplanen för kultur i 
Ljungby kommun. Den nya verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun 
föreslås gälla för åren 2021 – 2024 och bli ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området i kommunen. Planen beskriver prioriterade 
utvecklingsområden för kulturen och vilka områden som bör utvecklas framöver 
och vilka aktörer som kan ingå i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplanen för 
kultur i Ljungby kommun är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens 
styrdokument på regional nivå, som har genomförandeperiod 2022 – 2024. 
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Förvaltningens förslag till yttrande 

Utvecklingsområdena och förslagen på åtgärder är väl genomtänkta. Det är ett 
stort antal förslag, varför en inbördes prioritering hade förtydligat hur 
genomförandet ska ske och när.  

”Barn och ungas rätt till kultur” är utpekat som prioriterat utvecklingsområde 
2021-2024, vilket är logiskt med tanke på att ett av kommunens fokusområden 
bland annat riktar sig till unga vuxna och att barnkonventionen trädde i kraft 
som svensk lag 1 januari 2020. Barnkonventionen lyfter behovet av att barn ska 
kunna framföra sina åsikter i frågor som berör dem, vilket bland annat kan 
inkludera kommunens kulturverksamheter och utvecklingen i samhället i stort. 
Vidare är kulturskolans satsningar inom muntligt berättande, bildkonst och film 
positivt. De två förstnämnda har dessutom en specifik koppling till Ljungby 
kommun genom Sagomuseet, Berättarnätet Kronoberg och fokusområdet om 
muntligt berättande respektive genom länets bildkonstmuseum 
Ljungbergmuseet.  

Vad gäller utvecklingsområdena i övrigt fokuserar detta yttrande på det som 
berör nämndens ansvarsområden, det vill säga miljö-, bygg och planfrågor.  
 
Under utvecklingsområdet ”Arkiv, kulturarv och kulturmiljö” är förslaget om att 
levandegöra kulturmiljöer positivt, men även behovet av att tillgängliggöra och 
lyfta information om kulturmiljöer bör tas med. Miljö- och byggnämnden har 
genom plan- och bygglagen ett ansvar för frågor kopplade till kulturmiljöer och 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Utvecklingsområdet ”Muntligt 
berättande” kan utvecklas med hur kommunen ska arbeta vidare med det 
varumärke som finns med kopplingar till Unesco. För utvecklingsområdet 
”Kulturella och kreativa näringar” behöver det förtydligas om den möjliga 
mötesplatsen för dessa näringar är tänkt som en fysisk mötesplats. För att 
möjliggöra för en fysisk mötesplats behöver i så fall övriga berörda 
förvaltningar involveras, i första hand miljö- och byggförvaltningen och 
tekniska förvaltningen. Under utvecklingsområdet ”Konst” bör punkten om  
enprocent-regeln kompletteras så att den inkluderar både att bidra vid 
tillämpningen av enprocent-regeln och att följa upp tillämpningen, för att 
uttrycka en mer aktiv åtgärd. Vidare är det positivt att det anges att det 
övergripande konstprogrammet ”Staden möter vattnet” ska färdigställas. För 
utvecklingsområdet ”Lokaler och scener” behöver det förtydligas om syftet med 
att inventera scener och kulturlokaler är att peka på behov av om- eller 
nybyggnation, för att säkerställa lokaler och scener som är anpassade utifrån de 
olika aktörernas och konstformernas behov. 
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I verksamhetsplanen redogörs för kulturpolitiska mål, men det framgår inte 
tydligt i dokumentet vad de innebär för Ljungby kommuns kultur- och 
fritidsverksamhet. För fokusområdena bör de fullständiga namnen användas, 
bland annat för att utöver ”unga vuxna” få med delen ”etablera lockande  

levnadsmiljöer”. För den del av fokusområdet som saknas har kulturen en roll 
att fylla i kommunens samhällsplanering. Det kan handla om att aktivera platser 
och skapa reflektion genom till exempel estetiska kvaliteter, platsens historia, 
kollektiva minnen eller relationer. Väl gestaltade offentliga miljöer och 
möjlighet till inflytande i processen påverkar människors trygghet, gemenskap 
och delaktighet. Genom att det anges vilka globala mål som den kommunala och 
regionala kulturplanen kan bidra till sätts kulturverksamheterna i ett större 
sammanhang och det tydliggörs vilka globala mål som kopplas till Ljungby 
kommuns kultur- och fritidsverksamhet. De aktuella globala målen behöver 
dock presenteras så att det går att utläsa vad det står.  

Under rubriken ”Kulturpolitik” nämns besöksnäring som ett av kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde, däremot framgår inte hur det hänger ihop med 
övriga kulturverksamheter och hur arbetet med besöksnäring ska bedrivas.  

Det är viktigt att kulturplanen är förankrad bland de aktörer som anges under 
utvecklingsområdena och att det är tydligt att kultur- och fritidsnämnden har 
huvudansvaret för att de olika aktiviteterna initieras, samverkas och genomförs. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen, 2021-02-17 

Yrkanden 

Ordförande, Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Christina 
Bertilfelt (S) och Jimmy Stansert (S) yrkar att nämnden lämnar förvaltningens 
yttrande över verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun 2021-2024 som 
nämndens yttrande. 
 
Henrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) yrkar att nämnden gör ett 
tillägg till yttrandet med att Ljungby Kommun inte ska ge bidrag till Ibn Rushd 
som framgår av Kulturplanen 2021-2024. Svenska skattebetalare ska inte 
finansiera verksamhet som i längden undergräver demokratin. Magnus Ranstorp 
docent Försvarshögskolan tillsammans med Peder Hyllengren analytiker vid 
försvarshögskolan och Aje Carlbom professor vid Malmö universitet konstaterar 
att det finns kopplingar till Muslimska Brödrarskapet, försvar av 
samarbetspartners som bjuder in antisemitiska talare, homofober, sallafister och 
intoleranta islamister. De anser dessutom att islamisk familjelagstiftning ska  
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accepteras i Sverige. Det är fullständigt orimligt att Ljungby Kommun ska 
stödja sådana organisationer. Ljungby har väl en policy att inte stödja 
våldsbejakande extremist. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt, Caroline 
Holmqvist Henryssons (S), Tomas Nielsens (S), Christina Bertilfelts (S) och 
Jimmy Stanserts (S) yrkande eller om någon är däremot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Därefter frågar ordförande om nämnden kan lägga till yrkandet från Henrik 
Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) i yttrandet. 

Omröstning 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta: 
JA för att inte lägga till yrkande från Henrik Pettersson (SD) och Pär 
Augustsson (SD) i yttrandet. 
NEJ för att lägga till yrkandet från Henrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson 
(SD) i yttrandet. 
 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Frederik Svärd (M)   X 

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

 X  

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M) Helena Sandelius (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 
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Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar nämnden att inte lägga till yrkandet 
från Henrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) i yttrandet. 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden. 
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MBN § 20  2018-1159    

Annerstads-Bolmaryd 1:13, förbud med vite mot utsläpp 
av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Annerstads-Bolmaryd 1:13 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Annerstads-Bolmaryd 1:13. 

2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du/ni 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 

Den 7 juni 2018 skickades en kommunikation till fastighetsägaren om att 
avloppsanläggningen på fastigheten Annerstads-Bolmaryd 1:13 behövde 
åtgärdas. Fastighetsägaren inkom kort därefter med uppgifter om att det ska 
finnas en makadambädd och miljöavdelningen gjorde en inspektion av 
anläggningen den 5 oktober 2018. 

Vid inspektionen framkom att avloppsanläggningen består av en 
trekammarbrunn som hade normal slamförekomst. Trekammarbrunnen hade 
slamtömts någon månad innan inspektionen. Utloppet från trekammarbrunnen 
var inte synlig. Efter trekammarbrunnen ska avloppsvattnet ledas ut i en 
makadambädd enligt uppgifter från fastighetsägaren. Enligt fastighetsägaren är 
avloppsanläggningen byggd år 1991 men ingen dokumentation av storleken på 
bädden eller uppgifter om hur många spridarrör som är lagda har kunnat 
uppvisas för miljöavdelningen. Avloppsanläggningen är anlagd utan tillstånd.  

Bädden är inte luftad. En markbaserad avloppsanläggning behöver syre för att 
kunna rena avloppsvattnet. I närheten av platsen för makadambädden växer det 
nässlor som trivs i kväverika miljöer. Miljöavdelningen bedömer att  
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avloppsanläggningen, på fastigheten Annerstads-Bolmaryd 1:13 med adressen 
Annerstads-Bolmaryd Stugan 1, inte uppfyller dagens krav på rening av 
avloppsvatten.  

Den 9 oktober 2018 skrevs ett beslut om förbud att släppa ut orenat 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning och förbudet började gälla 11 
december 2020. Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har 
inte inkommit.  

Den 19 januari 2021 gjordes ett platsbesök på fastigheten och miljöavdelningen 
bedömer att anläggningen är i bruk och att fastighetsägaren därmed går emot 
beslutet om förbud daterat 9 oktober 2018. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Annerstads-Bolmaryd 1:13. Förbudet förenas med ett vite om 60 000 
kronor. 

Fastighetsägaren har kommunicerats med förslag inför beslut. 

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. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om förbud att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten och at det förenas 
med ett vite om 60 000 kronor eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar om förbud med vite om 60 000 kronor 
att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten. 

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 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller 
kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att  
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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 ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
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MBN § 21  2014-1394    

Bäck 1:61, föreläggande med vite om uppstädning av 
nedskräpad tomt 

 
Fastighet: Bäck 1:61 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, med personnummer XXX, med vite 
på 20 000 kronor att senast fem månader efter att beslutet vunnit laga kraft 
genomföra följande: 

1. Avlägsna avställda motorfordon, fordonsdelar, maskiner och maskindelar 
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.  

Vid alternativ c ska det också säkerställas att inga miljöfarliga kemikalier kan 
läcka till mark. 

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 5 månaderna passerat. 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 15 kapitlet 26 § och 26 kapitlet 
9, 14 och 21 §§ samt Lag om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggförvaltningen mottog under 2014 klagomål om nedskräpning på 
fastigheten. Ett första platsbesök gjordes samma år och klagomålet bedömdes 
som befogat. Det handlade om fordon, flertalet avställda, och diverse järnskrot. 
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Under 2015 och 2016 gjorde förvaltningen flera platsbesök och har både muntlig 
och skriftlig fört dialog med fastighetsägaren om uppstädning. Efter detta hade 
vissa fordon och föremål omhändertagits men fastigheten upplevdes fortfarande 
som nedskräpad. Den 17 oktober 2016 förelades fastighetsägaren om 
uppstädning där motorfordonen skulle lämnas till auktoriserad 
bilskrotningsfirma och bildäck, metallskrot samt övriga föremål som upplevdes 
främmande till återvinningscentral eller annan godkänd mottagare. 

I maj 2017 tog fastighetsägaren kontakt med förvaltningen och undrar över tiden 
för uppstädning samt hur mycket som får vara kvar och får då förklarat för sig 
att motorfordon, metallskrot och liknande ska avlägsnas och att högst prioritet 
har sådant som riskerar att läcka kemikalier. 

Förvaltningen gör ett nytt platsbesök under 2020 för att utvärdera eventuella 
åtgärder. Fastigheten är fortfarande nedskräpad även om fastighetsägaren säger 
att åtgärder har gjorts. På fastigheten står ett flertal fordon övertäckta med 
presenningar. Det finns också en husvagn, bildäck, bräd- och trähögar i olika 
varierande skick. Fastighetsägaren uppmanas att påbörja åtgärder som att 
åtgärda bildäck och gammalt trä samt se till att inga kemikalier kan läcka från 
fordon och maskiner. Besöket följs upp med telefonsamtal där fastighetsägaren 
säger att han påbörjat åtgärder. Fastighetsägaren meddelas om att uppföljning 
kommer att ske. 

Den 7 januari 2021 görs återigen ett besök på fastigheten. Vid besöket är det 10 
centimeter snö varför det inte går att utvärdera om alla däck och bräd- och 
trähögar är borta. Möjligen har det skett en förbättring. Men bedömningen är att 
antalet fordon, maskiner och metalldelar har ökat.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förelägger 
fastighetsägare om uppstädning av nedskräpad tomt samt att föreläggandet 
förenas med ett vite om 20 000 kronor. 

Fastighetsägaren har kommunicerats med förslag inför beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att förelägga fastighetsägaren om att städa upp 
fastigheten och att det förenas med ett vite på 20 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen, 2021-01-22 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden förelägger 
fastighetsägaren om att städa upp fastigheten enligt de punkter som 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

25(69) 

   
Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
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borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

förvaltningen föreslagit i tjänsteskrivelsen och att det förenas med ett vite på 
20 000 kronor. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

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.  

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. 

Upplysning 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en timavgift enligt taxa 
för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktig. Faktura skickas separat. 

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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Justerandes sign   

 

 

MBN § 22  2015-1068    

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, anmälan enligt 
verksamhetskod 40.100 enligt 10 § 1 kapitlet 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 
Fastighet: Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 

 
Sökande/ verk- 
samhetsutövare: XXX. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förbjuder verksamheten att uppföra tre vindkraftverk 
på i handlingarna angiven placering på fastigheten Deranäs 1:4 och Nockarp 
1:10. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9§ i miljöbalken (SFS 1998:808) samt 
med hänvisning till 2 kap. 2, 3, 6 §§ i miljöbalken, 3 kap. 1§ i miljöbalken och 
FMH (1998:808) 27§. 

Sammanfattning av ärendet 

Sökande/verksamhetsutövare inkom med en anmälan om miljöfarlig verksamhet 
till miljö- och byggnämnden den 8 juni 2015 om vindkraftsanläggning i Ljungby 
kommun på fastigheterna Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 (dnr 2015/1068). 
Anmälan avser ett till tre vindkraftverk med högsta totalhöjd på 150 meter. Det 
yrkas om flyttmån på plus eller minus 50 meter, annars ett lägre avstånd.  

Då anmälan från 2015 inte ansågs komplett förelades dem att inkomma med 
komplettering, varav den senaste kompletteringen med förtydligande samt en 
uppdaterad anmälan inkom till miljöavdelningen den 7 maj 2019.  

Nämnden beslutade den 28 maj 2019 om att avvisa anmälan då den trots ett 
antal kompletteringar bedömdes vara så bristande att den inte kunde ligga till 
grund för prövning av ärendet.  

Den 26 september upphävde Länsstyrelsen i Kronoberg miljö- och 
byggnämndens överklagade beslut och återförvisade ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning. Länsstyrelsen ansåg inte att anmälan var så bristfällig att 
nämnden haft grund för att avvisa den på de grunder som angetts i beslutet.  
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Den 19 maj 2020 beslutade nämnden om att förbjuda verksamheten att på 
fastigheten Deranäs 1:4 samt fastigheten Nockarp 1:10 uppföra tre vindkraftverk 
på i handlingarna angiven placering. 

Länsstyrelsen i Kronoberg återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt 
handläggning den 11 december 2020 på grund av brister i kommuniceringen 
enligt 25 § förvaltningslagen. 

Synpunkter/yttranden som inkommit till förvaltningen i samband med 
kungörelsen, den 31 mars 2020, skickades till sökande/verksamhetsutövare den 
28 januari 2021  

Sökande/verksamhetsutövare har den 2 februari 2021 inkommit med ett 
skriftligt bemötande på de dessa synpunkter/yttranden. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
sökande/verksamheten att uppföra tre vindkraftverk på i handlingarna angiven 
placering på fastigheten Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10. 
Samtliga ledamöter föreslår att nämnden, i motiveringens beaktande av faktorer, 
lägger till en hänvisning till länsstyrelsens inventering av naturreservat i 
etableringens närhet. 

Sökande/verksamhetsutövare har kommunicerats med förslag inför beslut och 
har i skrivelse från den 18 februari 2021 bemött beslutsförslaget. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder sökande/verksamhetsutövaren att 
uppföra tre vindkraftverk på i handlingarna angiven placering.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen, 2021-02-02. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan förbjuda verksamheten att uppföra tre 
vindkraftverk på i handlingarna angiven placering på fastigheten Deranäs 1:4 
och Nockarp 1:10 eller om någon är där emot 

Ordförande finner att nämnden förbjuder verksamheten att uppföra tre 
vindkraftverk på i handlingarna angiven placering på fastigheten Deranäs 1:4 
och Nockarp 1:10 

Motivering 

Nämndens har fattat beslut om avslag genom beaktande av följande faktorer:  
 Påverkan på friluftslivet 
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Justerandes sign   

 

 Fågelinventering samt länsstyrelsens inventering av naturreservat i 
etableringens närhet 

 Avstånd och påverkan på närmsta bostäder  
 Vindförhållanden, kupering av terrängen och gruppering  
 Påverkan på våtmarker och i dessa förekommande arter  

 
Nämnden har även gjort en bedömning utifrån anmälan av hur kunskapskravet 
enligt miljöbalken 2 kap. 2§ ska kunna uppfyllas vid kommande försäljning av 
vindkraftverken. 

Påverkan på friluftslivet  
Den tänkta placeringen av närmaste verk har ett avstånd på ca 3,5 km till 
Granhultsberget som räknas som ett näravstånd vilket innebär att 
vindkraftverken blir dominanta och bedöms medföra ett betydande intrång i 
landskapsbild. Friluftslivet i Granhult kan enligt nämndens bedömning komma 
att påverkas negativt då Granhultsberget anses vara en utsiktsplats av betydelse 
för friluftslivet, som Naturvårdsverket pekat ut som riksintresse för naturvård 
enligt 3 kap 6§ miljöbalken.  

Enligt figur 14 i anmälan redovisas en fotoskiss från en punkt vid 
Granhultsberget där man tydligt kan se de tre verken. Att vistas i naturområden, 
där tystnad och lugn råder, värderas högt och det finns en efterfrågan på 
oexploaterade naturområden för friluftsliv. Valet av plats kan mot bakgrund av 
det ovan anförda inte accepteras och nämnden anser därför att ansökan skall 
avslås enligt miljöbalken 2 kapitlet 6 § 

Fågelinventering  
Placeringen av de tre verken är i närheten av spelplatser för skogshöns vid 
Stensjön som ligger ca 1 kilometer från närmsta verk. Esben Jensen, som på 
uppdrag av Billyvind, utfört en av fågelinventeringarna rekommenderade att 
uppföljande inventeringar av kända spelplatser för skogshöns samt förekomsten 
av havsörn vid Stensjön bör göras för att evaluera påverkan från 
vindkraftsanläggningen. 

I kommunikation med Skogsstyrelsen har även Ljungby kommuns ekolog fått 
uppgifter om att man observerat häckande kungsörn och havsörn inom området 
samt fiskgjuse. I området har även sparvhök, duvhök, kattuggla och ormvråk 
påträffats. Sjösystemet Ryssbysjön-Stensjön-Agunnarydssjön-Möckeln är 
frekvent besökt av havsörn och kungsörn. På Möcklemyr finns permanent 
förekomst av tjäder och orre som spelar på platsen. I anmälan hänvisar företaget 
själva till fågelinventeringar som gjorts av olika inventerare 2013 respektive 
2014 och där tjäderspillning har noterats. Enligt EU:s fågeldirektiv är tjädern 
specifikt utsatt och bör skyddas. 

Nämnden anser utifrån det underlag som finns att det föreligger osäkerhet när 
det gäller risker för att störa arter som skogshöns, havsörn och tjäder vid 
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Stensjön. Vidare bedömer nämnden att det saknas en aktuell utredning avseende 
påverkan på fåglar vid den aktuella platsen som är tillräckligt omfattande. 

Enligt 2 kap 6§ i miljöbalken (1998:808) ska en verksamhet som tar ett mark- 
eller vattenområde i anspråk välja en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet på människors 
hälsa och miljön. 

Avstånd och påverkan på närmsta bostäder  
Enligt Ljungby kommuns vindkraftsplan från 2018 är det aktuella området inte 
utpekat som ett av områdena som anses lämpligt för etablering av 
vindkraftsanläggningar. I vindkraftsplanen har hänsyn tagits bland annat till 
vindförhållandena i kommunen, riksintressen och närhet till bostäder. De tre 
områden som utpekats är främst platser där det blåser mer än 8 meter/sekund. 
Enligt planen ska minsta avstånd mellan vindkraftverk och tätorter, 
detaljplanelagt område för bostäder och fritidshus samt samlad bebyggelse vara 
1 000 meter. Vindkraftverk bör placeras så att störningar för boende minimeras. 
Det kortaste avståndet till bostäder från den tänkta vindkraftsparken är 745 
meter. Platsen anses därmed inte lämplig för vindkraftverk heller ur detta 
perspektiv.  
 
Vindförhållanden, kupering av terrängen och gruppering  
Terrängen spelar stor roll för hur mycket av vindens energi som kan utvinnas. 
Vindförhållanden i kombination med hur kuperad terrängen är faktorer som 
påverkar detta. Vinden bromsas av vegetation, hus och hinder och förlorar på så 
sätt energi. Därför kommer vindkraftverkets höjd att ha inverkan på den årliga 
produktionen. Eftersom vindkraftsparken planeras att etableras i ett område med 
hög tät skog kan det ha en bromsande effekt på hur mycket energi som kan 
utvinnas. 

I området där vindkraftsparken tänkt etableras råder vindförhållanden som enligt 
Vindlovs vindkartering ligger på en vindhastighet av ca 6,5 meter/sekund. 
Runtomkring vindkraftsparken finns även många höga träd som skulle medföra 
en ytterligare bromsning i vindhastigheten. Även i vindkarteringen som gjorts i 
samband med framtagandet av Ljungby kommuns vindkraftsplan ser man att 
aktuellt område ligger inom ett område där uträkningar visat mindre än åtta 
meter per sekund i området på 150 meters höjd.  

Enligt Ljungby kommuns vindkraftsplan ska etablering ske i väl sammanhållna 
grupper - där det finns gynnsamma vindförhållanden. 

Nämnden anser inte att vindkraftsparken är att betrakta som en väl 
sammanhållen grupp. Det avstånd mellan vindkraftverk som brukar anses 
önskvärt för en god elproduktion är minst 5 gånger rotordiametern vilket i detta 
fall skulle bli cirka 600 meter.  
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I ljudberäkningarna är avståndet mellan verk 1 och 2 cirka 900 meter och mellan 
verk 1 och 3 cirka 1 200 meter. Därför anses detta inte som en optimal 
markanvändning eller optimalt utnyttjande av vinden som resurs.  

Enligt MB 3 kap. 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning.  

I fladdermusinventeringen som utfördes mellan 5–8 augusti 2013 observerade 
man i projektområdet sex olika arter fladdermöss i området, varav fyra av dessa 
är högriskarter. Sökande anger i anmälan att de kommer att införa en så kallad 
stoppreglering, bat-mode, vid behov för att minska risken för att skada 
fladdermöss eller fåglar. Att tillämpa en stoppreglering innebär dock att 
vindkraftverken ska stanna under riskförhållanden när fladdermössen är som 
mest aktiva. Dessa tidpunkter infaller under nattetid, det vill säga en timma före 
solnedgång och en timme efter soluppgång samt när vindhastigheten är under 6 
meter/sekund. Som ovan nämnt är vindhastigheten där vindkraftsparken är tänkt 
att etableras 6,5 meter/sekund vilket innebär att bat-mode teoretiskt sätt hade fått 
tillämpas relativt ofta. 

Påverkan på våtmarker och i dessa förekommande arter  
Inom etableringsplatsen finns flera områden av sumpskog och våtmark. Det 
sydligaste vindkraftverket planeras att stå i eller nära ett av dessa områden. 
Projektområdet ligger även inom ett våtmarksområde, Möcklemyr, som har en 
areal på 347 hektar. Möcklemyr finns med i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, 
Kronobergs Natur 1989 och har naturvärdesklass 3. 

Enligt Naturvårdsverket bör ingrepp som påverkar objektens hydrologi 
undvikas. Speciellt gäller det vid olika former av exploatering och påverkan som 
till exempel, nya dikningar och vägdragningar. Våtmarker anses utgöra miljöer 
som har stor artrikedom av insekter, kärlväxter, mossor, groddjur och fåglar.  

Då vindkraftverk, vägar och ledningsdragningar anläggs i närhet till dessa ska 
stor försiktighet iakttas så att hydrologin kring våtmarkerna/myrimpediment, 
inte påverkas negativt.  

Kommunekologen upplyste i sitt yttrande om att det inom närmiljön till 
projektområdet för vindkraftverk finns uppgifter om våtmarker med 
signalarter/rödlistade arter. Totalt finns 14 rödlistade arter som är knutna till 
Möcklemyr och som skulle kunna påverkas negativt av vindkraftsetableringen 
samt vägdragningen.  

I sitt yttrande har Skogsstyrelsen upplyst om att våtmark- och sumpskogarna i 
området kan komma att påverkas av vägdragningen. Nämnden anser inte heller 
att det går att ange ett säkert skyddsavstånd då anmälan anger en flyttmån på +/- 
50 meter.  
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Miljö- och byggnämnden bedömer att lokaliseringen för verksamheten är 
olämplig ur det hänseendet.  

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt MB 3 
kap. 3§. 

Kunskapskravet  
Sökande har i anmälan angett att det yrkas ett flyttmån på +/- 50 meter. I 
anmälan framkommer det inte om en redovisning av bullerberäkning och 
skuggberäkning utförts inom angiven flyttmån. En verksamhet ska enligt  
2 kap 3§ i miljöbalken vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada 
eller olägenhet på människor hälsa eller miljön. Man brukar generellt säga att ett 
vindkraftverk inte ska ge upphov till mer än 40 d(A) utomhus vid fasad.  

Flyttmarginalen kan godkännas under förutsättning att alla miljökonsekvenser 
för de tänkta placeringarna har utretts, förslag är då att det görs en MKB. Om 
flyttmån på +/- 50 meter ska kunna accepteras behöver utredningar göras för 
varje tänkbar position av respektive verk med avseende på buller, skuggor och 
landskap.  

Bostadspunkten i Södra Björkerås benämns i anmälan som bostadspunkt D och 
bostadsområdet i Norra Björkerås benämns som bostadspunkt E. Avståndet till 
den tänkta placeringen från bostadspunkt D är 870 meter. I anmälan har den 
sökande angett att bostadspunkt D kan få en teoretisk skuggtid på 32 minuter per 
dag och bostadspunkt E kan få mer än 8 timmar per år. För punkt D kan det ske 
under åtta dagar och beräknas att inträffa dels under perioden 24–27 februari 
mellan klockan 08.15 – 08.46, dels under perioden 15 – 18 oktober mellan 
klockan 08.47 – 09.18. 

Den faktiska skuggtiden får inte överstiga 8 timmar/år eller 30 minuter/dag för 
närliggande bostadshus eller fritidshus, samt ett område om minst 5 x 5 meter 
intill respektive hus i alla väderstreck. Risker för skuggningseffekter ska beaktas 
och i känsliga miljöer får skuggningen inte överstiga praxis, vilket är 8 timmar 
faktisk skuggning per år eller 30 minuter/dygn.  
 
Enligt sökande kommer en skuggautomatik installeras som stänger av 
vindkraftverket under erforderlig tid om det visar sig att bostadspunkt D riskerar 
att drabbas av rörlig skugga under 32 minuter.  

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 kap 2. 2§.  
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Då sökande i anmälan har angett att Billyvind AB endast är delaktig i 
ansökningsprocessen och därefter kommer att sälja verksamheten till annan 
verksamhetsutövare råder det osäkerheter kring att åtgärder som kan komma att 
krävas efterlevs och om kunskapskravet därmed uppfylls.  

Enligt MB 2 kap. 2 § innebär kunskapskravet att verksamhetsutövaren ska 
skaffa sig nödvändig kunskap för att minska risken för skada eller andra 
olägenheter för människor och miljö. Bevisbördan ligger på 
verksamhetsutövaren, vilket innebär att det är verksamhetsutövaren som ska 
visa att kunskapskravet är uppfyllt.  

Nämnden anser inte att den dokumentation som ligger till grund för anmälan 
redogör för hur detta ska uppnås på ett betryggande sätt.  

En verksamhetsutövare ska leva upp till samtliga hänsynsregler i 2 kap. 
miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt. Det är också 
verksamhetsutövaren som ska ha kunskap om vad bestämmelserna innebär för 
den egna verksamheten eller åtgärden.  

Att efterleva bestämmelserna i 2 kap. kräver ett kontinuerligt och systematiskt 
arbete av verksamhetsutövaren. En verksamhet ska bedömas utifrån samtliga 
hänsynsregler i såväl prövning som tillsyn. 

Verksamhetsutövare ska enligt 15 § i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
ha, och kunna visa att de har, kunskap om de miljöeffekter verksamheten leder 
till, vilka risker verksamheten medför, hur omgivningen kan påverkas, vilka 
skyddsåtgärder som behöver vidtas, vilken den bästa tillgängliga tekniken är och 
så vidare.  

Av hänsyn till samtliga ovan nämnda punkter bedömer miljö- och byggnämnden 
att en vindkraftsetablering på den aktuella platsen inte bör beviljas. 

Lagrum 

Enligt 26 kap. 9§ i miljöbalken (SFS 1998:808) får tillsynsmyndigheten 
meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats av 
balken ska följas. 

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 miljöbalken 2 kapitlet 3 §.  

I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.  
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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 MB 2 kap. 2 § innebär kunskapskravet att verksamhetsutövaren ska 
skaffa sig nödvändig kunskap för att minska risken för skada eller andra 
olägenheter för människor och miljö. Bevisbördan ligger på 
verksamhetsutövaren, vilket innebär att det är verksamhetsutövaren som ska 
visa att kunskapskravet är uppfyllt.  

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, 
enligt miljöbalken 2 kapitlet 6 §.  

Enligt MB 3 kap. 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning.  

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt MB 3 
kap. 3§. 

Vad gäller handläggning i ärendet har det samordnats med byggavdelningen 
enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 25 b § punkt 2. 

Upplysning 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en timavgift enligt taxa 
för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktig. Faktura skickas separat. 

Skickas till 

Sökande/verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur man 
överklagar. 
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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 § 23  2018-673    

Torg 2:27 med flera, beslut om granskning av planförslag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att planförslaget för Torg 2:27 med flera 
skickas ut för granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

XXX, ägare till samtliga fastigheter inom planområdet, Torg 1:236, Torg 1:239 
och Torg 2:27, har för avsikt att utveckla Laganland genom att anlägga marken 
inom Torg 2:27 för friluftsliv och camping samt för besöksnäring. Laganland 
som idag har olika verksamheter som motell, bensinstation, handel, lekland och 
älgpark ska finnas kvar i samma omfattning som idag. 

Planområdet omges av E4 i öst och väg 557 i syd. Norr om området har Lagans 
golfklubb sin Driving Range och en del av sin 18-håls golfbana. 

Detaljplanen har varit utskickad på samråd under tiden 29 juni 2020 – 14 augusti 
2020. 

Miljö- och byggförvaltningen har sammanställt synpunkterna från samrådet i en 
samråds-redogörelse daterad den 1 februari 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att 
planförslag skickat ut för granskning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen anser att utifrån de förändringar som gjorts i detaljplanen kan den 
skickas ut för granskning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att skicka ut planförslaget för 
granskning. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen, 2021-02-01 
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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 om att skicka ut planförslaget för 
Torg 2:27 med flera för granskning eller om någon är däremot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att planförslag för Torg 2:27 med flera 
skickas ut för granskning. 

Skickas till 

Tekniska nämnden samt fastighetsägare till Torg 2:27 
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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 § 24  2020-2021    

Löckna 1:17, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
fritidshus 

Fastighet: Löckna 1:17 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
fritidshus. 

2. Tomtplatsen ska i sin helhet avgränsas med staket eller liknande mot 
strandskyddat område. 

Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, §§ 18b-c, 25 miljöbalken (MB). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i byn Löckna vid sjön Bolmens västra strand, cirka två kilometer 
nordöst om Odensjö. Platsen ligger helt inom strandskyddat område. 
Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i ett plan med en byggnadsarea på 
cirka 200 kvadratmeter med tillhörande garage. Fritidshuset placeras i 
anslutning till befintliga bostadshus, mindre än 100 meter till närmsta 
bostadshus.  

En fri passage med en bredd på 20 meter lämnas mellan strandkanten och den 
planerade tomten. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresseområde för 
friluftsliv samt inom område med stora naturvärden. Platsen ligger även inom ett 
utpekat LIS-område (landsbygdsutveckling inom strandnära läge). 

Enligt LIS-planen finns det förutsättningar för nybyggnad av ett fåtal nya 
bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Föreslagen byggnation placeras inom ett fornlämningsområde där tillstånd krävs 
från länsstyrelsen för ingrepp i detta. Sökande har varit i kontakt med 
länsstyrelsen och fått information om att det krävs en arkeologisk 
förundersökning. ” Länsstyrelsen bedömer att tillstånd till byggnation inom och  
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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   

 

invid den aktuella fornlämningen inom fastigheten kan medges, men under 
villkor att exploatören då bekostar en arkeologisk förundersökning för att 
dokumentera de lämningar som behöver tas bort, och för att klargöra 
fornlämningssituationen under mark där markingrepp planeras att utföras. 
Länsstyrelsen bedömer att de två olika vägalternativen i samrådshandlingarna 
omfattas av likartade förutsättningar utifrån kulturmiljölagen. Båda alternativen 
berör direkt eller indirekt fornlämningen i lika stor utsträckning. Länsstyrelsen ser 
helst att det alternativ som visar mest påverkan i sen tid väljs, båda alternativen ser 
ut att vara påverkade på likartade sätt relativt nyligen inledningsvis, där de angör till 
befintliga vägar, med uppkörda eller anlagda grusvägsstråk.” 

Ekolog har den 31 januari 2021 yttrat sig i ärendet. ” Den tänkta tomten i 
ansökan avsätter 20 m till passage. Detta skulle kunna funka om inte stranden 
omvandlas genom att skogen där avverkas eller på annat sätt tas i anspråk. Ett 
gränsstaket bör då finnas. Området biologiska värden är i nuläget relativt små, 
men kan öka om inte ytterligare utglesningar sker där, eller i strandskogen som 
nu inte gallrats, och om mängden död ved kan öka. Den tänkta tomten i sig med 
dess byggnader blir ett visst intrång i områdets tillgänglighet liksom i de av 
naturvårdsprogrammet utpekade värdena. Dessutom krav på undersökning av 
den fossila åkermarken.”  

Som särskilt skäl till dispensen har sökanden angett att platsen ligger inom 
område för landsbygdsutveckling och att bostadshuset placeras i anslutning till 
befintligt bostadshus. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan. Vid en eventuell ansökan om 
tillstånd kan det krävas att avloppsanläggningen klarar kraven för hög 
skyddsnivå, om den ska placeras inom 100 meter från sjön. På fastigheten finns 
även ett område med fossil åker och det kan krävas yttrande från länsstyrelsen 
vid en ansökan. En ansökan om tillstånd måste skickas in till miljö- och 
byggförvaltningen innan arbetet påbörjas. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar 
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Strandskyddsdispens bör kunna meddelas, tillstånd krävs från länsstyrelsen 
angående ingrepp i fornlämningsområde. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan meddela strandskyddsdispens för 
nybyggnad av ett fritidshus och att tomtplatsen i sin helhet ska avgränsas med 
staket eller liknande mot strandskyddat område eller om någon är där emot. 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

38(69) 

   
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 finner att nämnden meddelar strandskyddsdispens för nybyggnad av 
ett fritidshus och att tomtplatsen i sin helhet ska avgränsas med staket eller 
liknande mot strandskyddat område 

Motivering 

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl 
samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och 
växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
strandområden inte försämras. 
 
Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den 
biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt bedömer nämnden att åtgärden 
inte motverkar strandskyddsbestämmelsemas syfte. 

Fastigheten ligger inom ett utpekat LIS-område och föreslagen byggnation 
bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finns ett 
särskilt skäl till att meddela dispensen. 

En fri passage lämnas mellan föreslagen tomtplats och strandlinjen. 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige. 

 
Upplysningar 
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. 

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken kan krävas med annan berörd 
myndighet, exempelvis länsstyrelsen för åtgärder som väsentligt ändrar 
naturmiljön eller åtgärder som görs inom ett område som påverkar natur- och 
kulturmiljön. 

Andra tillstånd kan krävas. 

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit 
beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet. 

Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 

Avgift: 6 954 kronor. Faktura skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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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 § 25  2020-1112    

Feringe 2:14, nybyggnad av ett stall 

 
Fastighet: Feringe 2:14 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett stall. 
2. Kontrollansvarig krävs.  
3. Färdigställandeskydd krävs inte.  
4. Tekniskt samråd krävs inte. 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. För att startbesked ska kunna ges ska följande handlingar lämnas 
in till miljö- och byggnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 

6. Avgiften för bygglovet är 8 319 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 §§ 31, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14,  
12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka en kilometer sydväst om Vittaryd.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett stall med fyra boxplatser i en våning med en 
byggnadsarea på 110 kvadratmeter. Byggnaden placeras 48 meter från 
fastighetsgräns i nordöst. 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Ingelstad 1:8 och Vittaryd 2:9 har godkänt 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 Feringe 2:16 och 2:17 har lämnat synpunkter mot förslaget 
och kommenterar att en byggnation av häststall kommer att påverka hälsan. 
Fastighetsägare till Feringe 2:16 har dokumenterade astma- och allergibesvär. 
Fastighetsägare till Feringe 2:17 har inga allergier men är orolig för lukt, ljud att 
det kommer bli många hästar och mycket betesmark runt dem. De har sin 
uteplats på baksidan av sitt hus mot sökandes angränsande mark. 

Ärendet har diskuterats med miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning 
gällande gödselhantering  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av ett stall. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Med hänvisning till tidigare domar gällande nybyggnad av häststall bör bygglov 
kunna meddelas. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar på att bygglov beviljas för nybyggnad 
av ett stall. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) eller om någon är däremot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL. 

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

Enligt tidigare dom från mark- och miljööverdomstolen, 2015-P 806, framgår att 
vid bedömning av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som betydande 
olägenheter för omgivningen, måste områdets karaktär och förhållandena på 
orten beaktas. Det innebär att toleransnivån kan variera mellan olika platser. I 
förarbetena till den äldre plan- och bygglagen har detta uttryckts på så sätt att 
viss fisklukt i fiskesamhällen och gödsellukt i jordbruksområden måste godtas.  
Mark- och miljööverdomstolen har även i andra domar gällande hästhållning i 
närhet till bostäder gjort bedömningen att det inte kan anges något generellt 
skyddsavstånd för hästhållning utan att detta får prövas i varje enskilt fall utifrån 
de lokala förhållandena som verksamhetens art och omfattning, avstånd till 
bebyggelse, vind, topografi, vegetation och ridvägar. 
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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   

 

Nämnden gör bedömningen att såväl stallets ringa storlek och att platsen där det 
aktuella stallet ska uppföras ligger i en lantlig miljö där jordbruk bedrivs och att 
angivna skyddsavstånd till närmsta bostadshus är att anse som tillräckliga för att 
hästhållningen inte ska skapa betydande olägenhet för närboende eller medföra 
sådan fara för människors hälsa och säkerhet som avses i 2 kapitlet 9 § PBL.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 21 oktober 2020 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, handläggningstiden har förlängts ytterligare med 
högst 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar 

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut. 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

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 och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se 

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. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Ingelstad 1:8 och Vittaryd 2:9.  
Fastighetsägare till Feringe 2:16 och 2:17 med mottagningsbevis och 
information hur man överklagar. 
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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 § 26  2020-2201    

Sunnerö 1:3, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus med tillhörande komplementsbyggnader 

 
Fastighet: Sunnerö 1:3 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande komplementbyggnader. 

2. Avgiften för förhandsbesked är 7 593 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd taxa framgår av 
medskickat debiteringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Sunnerö, cirka 2,5 kilometer nordöst om Tannåker kyrka.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus samt två gäststugor och ett förråd. 
Fritidshuset planeras att få en byggnadsarea på cirka 70 kvadratmeter. 
Fastigheten planeras att avstyckas och kommer efter avstyckningen att ha en 
storlek på cirka 3 500 kvadratmeter. In- och utfartsväg planeras till befintlig 
enskild väg sydväst om den tilltänkta avstyckningen.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresseområde för 
friluftsliv samt inom område med mycket stora naturvärden. 

Fastighetsägarna till Sunnerö 1:2, 1:6, 1:8, 1:10, 1:11 (en av två delägare), 1:15, 
1:16, 1:18 och 1:19 har inga synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Sunnerö 1:7 och 1:11 (en av två delägare) har fått möjlighet 
att lämna synpunkter men inte svarat.  

Ekolog har i yttrande den 2 februari 2021 meddelat att föreslagen byggnation 
påverkar de biologiska värdena samt landskapsbilden på platsen. Byggnaderna 
bör flyttas längre mot sydöst. 
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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   

 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa förutsatt att sökande kan uppfylla det minsta rekommenderade 
avståndet (50 meter) från utsläppspunkten av avloppsvatten till 
dricksvattenbrunnar i närheten. En bedömning görs på plats, för ansökan om 
tillstånd för avloppsanläggning eller anmälan om BDT-anläggningen.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked bör inte meddelas. Byggnaderna bör flyttas enligt ekologens 
yttrande. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar på att meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande komplementbyggnader 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 
Pettersson (SD) eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

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). 

Aktuell utvidgning av bebyggelse på landsbygden stämmer överens med 
gällande översiktsplan då varje tillskott av nya bostäder för fritidsboende och 
permanentboende är av värde och betraktas i grunden som positivt. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 december 2020 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, handläggningstiden har förlängts ytterligare med 
högst 10 veckor 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. 
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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   

 

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Tillstånd kan krävas från länsstyrelsen angående biotopskydd samt ingrepp i 
fornlämningsområde.  

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 Sunnerö 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 
1:15, 1:16, 1:18 och 1:19. 
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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 § 27  2020-2036    

Sunnerö 1:16, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus 

 
Fastighet: Sunnerö 1:16 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

2. Avgiften för förhandsbesked är 6 884 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd taxa framgår av 
medskickat debiteringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Sunnerö, cirka 2,5 kilometer nordost om Tannåker kyrka. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka 80 
kvadratmeter. Fastigheten avstyckades för bostadsändamål år 1982. In- och 
utfartsväg planeras till befintlig enskild väg nordöst om fastigheten. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresseområde för 
friluftsliv samt inom område med mycket stora naturvärden.  

En liten del av fastigheten ligger inom ett område för fossil åkermark. Hur stort 
skyddsområde detta kräver är oklart. Det är en fråga för länsstyrelsen liksom 
eventuellt behov av undersökning. 

Fastighetsägarna till Sunnerö 1:2, 1:3 (en av två delägare) och 1:10 (en av två 
delägare) har inga synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Sunnerö 1:3 (en av två delägare) och Sunnerö 1:10 (en av 
två delägare) har fått möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.  

Ekolog har den 2 februari 2021 yttrat sig i ärendet. ”Flera odlingsrösen sågs 
inom fastigheten. De senaste åren tycks varken åkern eller betesmarken ha varit 
brukad. Därmed minskar områdets biologiska markvärden. Områdets värden 
består av den terrasserade marken och sluttningen mot sjön och dess utsikt  
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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   

 

liksom vissa biologiska värden knutna till träden och eventuella floravärden. En 
byggnation skulle påtagligt skada områdets landskapsvärden. Om biologiska 
värden skulle påverkas är oklart.” 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan. En bedömning görs på plats, för 
ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked bör inte meddelas. Byggnaden bör flyttas enligt ekologens 
yttrande. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar på att meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 
Pettersson (SD). 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

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). 

Aktuell utvidgning av bebyggelse på landsbygden stämmer överens med 
gällande översiktsplan då varje tillskott av nya bostäder för fritidsboende och 
permanentboende är av värde och betraktas i grunden som positivt. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 19 november 2020 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, handläggningstiden har förlängts ytterligare med 
högst 10 veckor 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. 
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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   

 

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Tillstånd kan krävas från länsstyrelsen angående biotopskydd samt ingrepp i 
fornlämningsområde.  

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 Sunnerö 1:2, 1:3 och 1:10. 
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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 § 28  2020-2283    

Hulje 13:1, strandskyddsdispens för ändrad tomtgräns 

 
Fastighet: Hulje 13:1 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för ändrad 
tomtgräns. 

Beslutet är fattat med stöd av 7 kapitlet §§ 15 samt 18 b-d miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka 800 meter nordöst om Berga kyrka, öster om ån Lagan. 
Strandskyddet för ån Lagan är 100 meter inåt land. Föreslagen åtgärd ligger helt 
inom strandskyddat område. 

Förslaget innebär ändrade tomtgränser för att kunna sköta om garaget på egen 
mark i form av dränering med mera och för att äga den mark som används som 
tomt västerut. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inte inom några särskilt 
utpekade områden.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden avslår ansökan om 
strandskyddsdispens för ändrad tomtgräns. 

Sökande har kommunicerats med förslag inför beslut. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår att nämnden inte meddelar dispens från 
strandskyddsförordnandet då det inte finns något särskilt skäl för att meddela 
dispens.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan avslå ansökan om strandskyddsdispens för 
ändrad tomtgräns eller om någon är däremot. 
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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 finner att nämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
ändrad tomtgräns. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förutsättningar inte finns för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges.  

Nämnden har inte gjort någon bedömning av hur åtgärden påverkar växt- och 
djurlivet och allmänhetens framkomlighet då det inte finns något särskilt skäl att 
tillämpa för att ge en strandskyddsdispens för de aktuella åtgärderna. 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige.  

Upplysningar 

Avgift: 6 954 kronor. Faktura skickas separat. 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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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 § 29  2016-1482    

Domarringen 7, slutbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 

 
Fastighet: Domarringen 7 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden meddelar slutbesked och byggnaden får börja 
användas.  

Beslut är fattat med stöd av 10 kapitlet § 35 och 11 kapitlet, 8 kap. 7 § plan- och 
bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 
allmänna råd - avsnitt 1:21. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 december 2016 beviljade förvaltningen bygglov för ny nybyggnad av ett 
enbostadshus, som flyttas från annan fastighet, i 1 1/2 våningar med en 
byggnadsarea på 71 kvadratmeter. Byggnaden placeras 4,5 meter från 
fastighetsgräns i nordväst och 6,0 meter från fastighetsgräns i sydväst. Förslaget 
överensstämmer med gällande detaljplan – P08/5. 

Tekniskt samråd har genomförts och sammanställts i protokoll daterat den 16 
januari 2017. 

Beslut om startbesked beviljades den 6 mars 2017. Enligt protokoll från tekniskt 
samråd ska förvaltningen kallas när grunden är klar, förvaltningen har inte 
kallats till byggplatsen.  

Slutsamråd ska hållas på byggplatsen. Kontrollansvarige bokade tid den 7 
september 2020. Byggherren kom inte till mötet och kontrollansvarige hade inte 
tillgång till nyckel. Nytt slutsamråd bokades den 11 januari 2021 tillsammans 
med byggherren.  
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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   

 

På slutsamrådet visade sig att ursprungliga bygglovet inte ha följts, enligt vad 
som redovisats, rumshöjden uppmättes till 2,2 meter samt toalettrum är inte 
rullstolsanpassat enligt Boverkets Byggregler.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar 
slutbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens bedömning är att inte ge slutbesked. Byggherren uppfyller inte 
kraven för att ge beslut slutbesked.  

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar på att slutbesked meddelas och att byggnaden får 
börja användas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 
Pettersson (SD) eller om någon är där emot. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelse från föreskrifterna 
i BBR. Nämndens bedömning att ge beslut om slutbesked med mindre avvikelse 
från föreskrifterna i enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 
allmänna råd - avsnitt 1:21 och Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 7 §.  

Upplysningar 

Ett slutbesked innebär att miljö- och byggnämnden anser att byggnaden är färdig 
och får börja användas. Slutbeskedet innebär inte att nämnden tar ansvar för att 
åtgärderna uppfyller alla krav i plan- och bygglagstiftningen utan det är du som 
har ansvaret. 

Nybyggda hus ska energideklareras senast två år efter att du fått slutbesked. Mer 
information finns på www.boverket.se/energideklaration. Boverket telefon  
0455-35 30 00. 

Skickas till 

Sökande. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-24 
 

52(69) 

   
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 § 30  2020-1945    

Hammaren 30, ändrad användning av lokal till 
gruppboende 

 
Fastighet: Hammaren 30 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för ändrad användning från lokal 
till gruppboende. 

2. Kontrollansvarig krävs.  
3. Tekniskt samråd krävs. 
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. 
5. Avgiften för bygglovet är 22 634 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 §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungby centrums sydvästra industriområde, i gamla 
Hammarskolans byggnader. 

Miljö- och byggnämnden beviljade den 18 November 2020, § 153, bygglov för 
ändrad användning på grannfastigheten Hammaren 26 för liknande åtgärd.  

Förslaget innebär att en del av byggnaden på plan 2 ändrar användning från 
lokal till gruppboende för sökandens verksamhet. Ändringen i byggnaden 
omfattar en yta på cirka 260 kvadratmeter bruttoarea. 

I byggnaden kommer inom en treårsperiod att installeras en hiss för att förbättra 
tillgängligheten inne i hela byggnaden. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan. Enligt detaljplan El69 ska området 
användas för allmänt ändamål. Allmänt ändamål enligt äldre lagstiftning avsågs 
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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   

 

all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman. Detaljplanen togs fram 
med syftet att utöka utrymmet för yrkesskolan. Idag finns många olika 
verksamheter inom detaljplanens område. Bygglov får idag ges på mark för 
allmänt ändamål trots att det inte är ett offentligt organ som är huvudman. Enligt 
nu gällande lag så är det sista beviljade bygglovet som avgör vilket ändamål 
som stämmer överens med detaljplanen, i detta fall är det skolbyggnad som 
delen av bygganden senaste beviljades för. 

Fastigheten Hammaren 30 är belägen i ett område där det finns ett planuppdrag 
som ska kunna möjliggöra användning för bostäder och centrumändamål. 

Fastighetsägare till Hammaren 30 samt Lokstallet 1 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Hammaren 37 samt Tegelbruket 5 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat. 

Fastighetsägare till Ljungby 7:128, 7:131 och 7:184 har lämnat synpunkter på 
förslaget. 

Miljöavdelningen har den 7 december 2020 lämnat följande synpunkter: 
Fastigheten Hammaren 30 ligger i anslutning till detaljplanelagt område för 
storindustriändamål. Nya industrietableringar kan komma att ske inom området 
och det finns verksamheter redan idag som kan orsaka störningar, i form av 
buller, vibrationer, utsläpp till luft, vatten eller mark. Miljöavdelningen bedömer 
att det vore olämpligt med en etablering av gruppboenden på denna fastighet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för ändrad användning av lokal till gruppboende. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte meddelas då förslaget inte stämmer överens med gällande 
detaljplan.  

Yrkanden 

Ordförande, Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jimmy 
Stansert (S) och Christina Bertilfelt (S) yrkar att bygglov beviljas för ändrad 
användning från lokal till gruppboende. 
 
Henrik Petersson (SD) yrkar att avslag på ansökan om bygglov för ändrad 
användning från lokal till gruppboende. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt , Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), 
Jimmy Stansert (S) och Christina Bertilfelt (S) yrkande. 
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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 § 31b PBL. 
 
Ändringen i byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet 
och användbarhet.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Avvikelsen anses liten då liknande avvikelser har tagits inom samma detaljplan 
samt att det i området sedan tidigare finns etablerade bostäder för gällande 
verksamhet.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 9 november 2020 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, handläggningstiden hade förlängts med ytterligare 
max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar 

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta 
byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och 
plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig 
också närvara. 

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden: 

 Förslag till kontrollplan 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 
 Yttrande från arbetstagarrepresentant 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

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 och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se 

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.  
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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   

 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Hammaren 30, 37, Lokstallet 1 samt 
Tegelbruket 5. 

Fastighetsägare till Ljungby 7:128, 7:131 och 7:184 underrättas med delgivning 
och information hur man överklagar.  
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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 § 31  2020-2318    

Olof 1, nybyggnad av kedjehus, radhus samt 
flerbostadshus 

Fastighet: Olof 1 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av kedjehus, 
radhus samt flerbostadshus. 

2. Kontrollansvarig krävs.  
3. Färdigställandeskydd krävs.  
4. Tekniskt samråd krävs. 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 135 161 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

7. Avgiften för planavgift är 239 338 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 30, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Replösa bostadsområde.  

Förslaget innebär att området bebyggs med en länga av kedjehus och två längor 
av radhus i en våning samt ett flerbostadshus i två våningar. Den sammanlagda 
byggnadsarean för byggnaderna är 1 783 kvadratmeter.  

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 2018/5. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 1800 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 1 783 kvadratmeter. 
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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   

 

Tillbyggnader av uterum samt uppförande av carport och förråd kommer att 
hanteras i separat ärende om attefallstillbyggnad samt attefallsbyggnad.  

Skrivelser från boende i området har inkommit till miljö- och byggförvaltningen 
den 26 november 2020 samt den 19 januari 2021 med synpunkter på in- och 
utfarten i samband med nybyggnationen av området.  

Den 11 februari 2021 lämnades två listor med namnunderskrifter till 
förvaltningen. 

Sökande har den 11 februari 2021 svarat på skrivelserna.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av kedjehus, 
radhus samt flerbostadshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 
Pettersson (SD) eller någon är där emot. 

Ordförande finnar att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

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.  

Nämnden bedömer att in- och utfarten till området stämmer med den gällande 
detaljplanen och att det inte finns något krav på att fastigheten ska leda ut 
trafiken åt två håll. I beskrivningen till detaljplanen framgår det vid flera ställen 
att det finns möjlighet till in- och utfart från två håll samt att det inte får göras 
genomfart däremot på plankartan finns det inte något utfartsförbud redovisat. 
Beskrivningen anger ett förbud mot genomfart men anses inte vara vägledande 
att in- och utfart måste anordnas åt två håll.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 30 december 2020 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  
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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   

 

Upplysningar 

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta 
byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och 
plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig 
också närvara. 

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden: 

 Förslag till kontrollplan 
 Energiberäkning 
 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

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 och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se 

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. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Cyklisten 7, Flygaren 1, Gudrun 2, Harald 2, 3 
och 4, Olof 1, Orienteraren 1, Replösa 4:40, Skidlöparen 2 och 3, Skrinnaren 1 
och 2 samt Styrbjörn 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 § 32  2020-2233    

Bråna 3:38, nybyggnad av brandgarage och 
aktivitetsutrymme 

 
Fastighet: Bråna 3:38 

 

Sökande: XXX. 
 

Kontroll- 
ansvarig: XXX 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett brandgarage 
och aktivitetsutrymme. 

2. Kontrollansvarig krävs. 
3. Färdigställandeskydd krävs. 
4. Tekniskt samråd krävs. 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked 
6. Avgiften för bygglovet är 41 389 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 §§ 31, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger 500 meter från Agunnaryd skola, öster om samhället i anslutning 
till skjutbanan.  

Förslaget innebär nybyggnad av brandgarage och aktivitetsutrymme med en 
byggnadsarea på 376 kvadratmeter. Byggnadshöjd är 5,4 meter. Byggnaden 
placeras 30 meter från fastighetsgräns i söder.  

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Bråna 7:1 och 7:2 har godkänt 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   

 

Trafikverket är positiva i sitt yttrande, men har lämnat synpunkter på åtgärder 
som kommer att behöva uppfyllas i ett senare skede vid ett anslutningstillstånd.  

Fastighetsägare till Bråna 3:38 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat. 

Länsstyrelsen har i beslut från den 21 januari 2021 inget att invända mot att 
jordbruksmarken tas ur produktion och används till byggnation av brandvärn. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har i yttrande daterat den 22 
januari 2021 meddelat att det går att lösa infiltration på platsen, om garagets 
golvbrunnar inte ansluts till den.   

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 
nämnden. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. 

Yrkanden 

Ordförande, Caroline Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jimmy Stansert (S) 
och Henrik Pettersson (SD) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av ett 
brandgarage och aktivitetsutrymme. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL. 

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

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella 
riksintresset. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 december 2020 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  
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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   

 

Upplysningar 

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut. 

Du kallas till tekniskt samråd. Kontakta byggnadsinspektör via epost 
bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och plats för samrådsmötet. 
Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara. 

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden: 
 Förslag till kontrollplan 
 Energiberäkning 
 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 
 Yttrande från arbetstagarrepresentant 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

Vid ändring eller anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd 
lämnas in till miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas. 

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 och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se 

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.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Agunnaryd 1:2, 1:4, Bråna 1:25, 2:14, 2:16, 
3:10, 3:11, 3:12, 3:21, 3:24, 3:27, 3:31, 3:32, 3:33, 3:36, 3:39, 3:41, 3:43, 3:48, 
3:49, 3:50, 3:51, 3:52, 3:53, 3:54, 3:55, 3:57, 3:58, 3:60, 3:66, 3:67, 3.68, 3:69, 
3:70, 3:88, 3:89, 5:3, 5:4, 5:5, 7:1, 7:2, 9:2 och Marsholm 1:1. 
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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 § 33  2020-1969    

Maskrosen 6, nybyggnad av en carport med förråd samt 
rivning av befintligt förråd 

 
Fastighet: Maskrosen 6 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
carport med förråd samt rivning av befintligt förråd. 

2. Avgiften för avslag är 3 216 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, 31b, 40a samt 12 kapitlet § 8 plan- 
och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär nybyggnad av carport med förråd med en byggnadsarea på  
39 kvadratmeter. Byggnaden placeras 1,5 meter från fastighetsgräns i söder. I 
samband med nybyggnationen planeras rivning av befintlig förrådsbyggnad. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E159 i fråga om mark som inte får 
bebyggas. Hela byggnaden placeras på punktprickad mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Fastigheten gränsar i söder mot gata. 

Fastigheten är omnämnd i en kulturmiljöinventering som är genomförd 
2013/2014 där fastigheten omnämns som kulturhistoriskt värdefull. 

Sökande har kommit in med en förklaring till varför åtgärden bör godkännas i 
strid mot detaljplanen. I skrivelse framgår att de alternativa placeringarna på 
tomten är sämre än nu sökt åtgärd. Att lägga byggnaden i tomtens nordöstra 
hörn skulle medföra att en väg behöver göras igenom hela tomten. En placering 
av byggnaden mer centralt på tomten skulle innebära att äldre träd behöver 
fällas. Det alternativ sökande ser som rimligt är nu inlämnat förslag och hänvisar 
också till att grannfastigheten åt öster har likvärdig placering på uthus. Detta 
uthus gränsar inte till körbar väg. 
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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   

 

Miljö- och byggnämnden föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för 
nybyggnad av en carport med förråd samt rivning av befintligt förråd. 

Sökande har kommunicerats med förslag inför beslut. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av 
carport med förråd samt rivning av befintlig förråd. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Christina Bertilfelt (S) 
och Jimmy Stansert (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av 
en carport med förråd samt rivning av befintligt förråd. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet eller om 
någon är där emot. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

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

Nämnden bedömer att förslaget inte uppfyller de förutsättningar som krävs för 
att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 

Byggnaden uppfyller inte krav på placering i förhållande till 
detaljplanebestämmelser om punktprickad mark samt närhet till gata.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 26 januari 2021 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, 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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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 § 34  2020-1678    

Kvänjarp 2:9, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, garage samt verkstad 

 
Fastighet: Kvänjarp 2:9 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus, garage samt verkstad. 

2. Avgiften för förhandsbesked är 7 830 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd taxa framgår av 
medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet, 12 kapitlet § 8 plan- och bygglagen 
(PBL) samt 3 kapitlet miljöbalken (MB). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger strax sydöst om Ljungby stad, cirka 1,5 kilometer sydöst om 
Ekebackens bostadsområde. 

Förslaget innebär förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, garage samt 
verkstad. I samband med att infartsvägen till byggnaderna dras så kommer de 
göras ingrepp i befintlig stenmur. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område med mycket stora 
naturvärden.  

Platsen ligger i direkt anslutning till ett fornlämningsområde benämnt som fossil 
åker. 

Sökande har i ett mejl den 26 oktober 2020 bekräftat att de har tagit kontakt med 
Länsstyrelsen angående fornåkern. De ska påföras åtgärder för att frita den 
berörda ytan för att även i framtiden slippa söka om ingrepp i 
fornlämningsområdet. 

Ekolog har i ett yttrande den 3 december 2020 inkommit med synpunkten att 
byggnaderna tar i anspråk ett stort område av skogsmarken och har därför svårt 
att vara helt positiv till ärendet. 
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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 Kvänjarp 1:14 samt 1:21 har i sina yttrande den 30 
november 2020 inkommit med synpunkter mot förslaget. 

Sökande inkom med en reviderad situationsplan den 23 januari 2021. 

Efter den reviderade situationsplanen så har ekologen meddelat att man minskat 
förvanskningen något på de naturvärdena som finns i området. 

Fastighetsägare till Kvänjarp 1:14 samt 1:21 står kvar vid sitt ursprungliga 
yttrande även efter den reviderade situationsplanen inkommit. De har även 
inkommit med ytterligare skrivelse den 17 februari 2021. Sökande har besvarat 
synpunkterna. 

Fastighetsägare till Kvänjarp 2:8 samt Höslänga 2:3 har inga synpunkter mot 
ärendet. 

Fastighetsägare till Kvänjarp 3:2 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage samt 
verkstad. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus, garage samt verkstad eller om någon är där 
emot. 

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus, garage samt verkstad 

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). 

Aktuell utvidgning av bebyggelse på landsbygden stämmer överens med 
gällande översiktsplan då varje tillskott av nya bostäder för fritidsboende och 
permanentboende är av värde och betraktas i grunden som positivt. 
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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 23 januari 2021 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits. 
Synpunkter från intilliggande fastighetsägare anses inte påverka beslutet. 

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 
intill miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Tillstånd eller dispens kan krävas från länsstyrelsen gällande 
biotopskydd(stenmurar) samt fossil åkermark. 

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 Höslänga 2:3, Kvänjarp 2:8 samt 3:2. 
Fastighetsägare till Kvänjarp 1:14 och 1:21 med mottagningsbevis och 
information hur man överklagar. 
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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 § 35  2020-1637    

Torg 14:45, nybyggnad av tre flerbostadshus samt rivning 
av befintlig byggnad 

 
Fastighet: Torg 14:45 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tre 
flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad. 

2. Kontrollansvarig krävs.  
3. Färdigställandeskydd krävs.  
4. Tekniskt samråd krävs. 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 108 673 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

7. Avgiften för planavgift är 239 338 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8 plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i norra delen av Lagan samhälle, cirka 100 meter söder om 
Berga kyrka. 

Förslaget innebär nybyggnad av tre separata byggnader som tillsammans 
innehåller nio bostäder med en total byggnadsarea på 1 019 kvadratmeter.  
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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   

 

Den norra delen av fastigheten består av två separata byggnader som innehåller 
två respektive tre radhus med en sammanlagd byggnadsarea på 802 
kvadratmeter. Den södra delen av fastigheten består av en byggnad i två 
våningar med en byggnadsarea på 217 kvadratmeter innehållande två bostäder 
placerade i marknivå samt två bostäder på andra våningen. Byggnaderna 
placeras som närmst för Hus B, cirka 4,6 meter från fastighetsgräns i nordväst.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P93/1.  

Fastigheten är indelad i två olika planbestämmelser med en byggrätt på max 800 
kvadratmeter för den norra delen samt max 250 kvadratmeter för den södra 
delen. Efter förslaget kommer den norra delen av fastigheten att vara bebyggd 
med cirka 802 kvadratmeter och den södra delen kommer att vara bebyggd med 
cirka 217 kvadratmeter. 

I detaljplanen finns ett skrafferat område som markerar ett område i nordöstra 
delen av fastigheten. Planbestämmelsen hänvisar till ett avtal mellan kommunen 
och den dåvarande fastighetsägaren där det bestämdes att området ej får 
bebyggas. Efter förslaget kommer delar av Hus A att placeras på detta område. 

Ljungby kommun har i sitt yttrande den 3 december 2020 inkommit med 
synpunkten att U-området i nordvästra delen av fastigheten ej får bebyggas med 
till exempel miljöhus.  

Stadsarkitekten har i sitt yttrande den 7 december 2020 inga synpunkter i 
ärendet. 

Fastighetsägarna till Torg 14:27 har i sina yttrande den 7 december 2020 
inkommit med synpunkterna att de inte vill att det skrafferade området ska 
bebyggas och hänvisar till samma avtal som planbestämmelsen hänvisar till. 

Fastighetsägare till Berga 2:1, Torg 14:24, 14:29, 14:39, 14:41, 14:42, 14:43 
samt 14:44 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av tre flerbostadshus samt rivning av befintligt. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas, då överytan kan betraktas som en liten avvikelse. 

Att en del av Hus A placeras på område som ej får bebyggas kan också ses som 
en liten avvikelse då det var dåvarande fastighetsägare som förhandlade om 
avtalet och anses inte vara en giltig motivering till planbestämmelse enligt plan- 
och bygglagen. 
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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   

 

Yrkanden 

Ordförande, Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jimmy 
Stansert (S) och Christina Bertilfelt (S) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad 
av tre flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. Avvikelserna från 
detaljplanen anses vara små. 

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 27 januari 2021 och beslut 
fattades den 24 februari 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Berga 2:1, Torg 2:39, 14:24, 14:27, 14:28, 
14:29, 14:30, 14:39, 14:41, 14:42, 14:43 samt 14:44. 
Fastighetsägare till Torg 14:27 med mottagningsbevis och information hur man 
överklagar. 

 
 


