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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 Tisdagen den 15 juni 2021, klockan 8.00-12:45 i sammanträdesrum Kösen, 
Olofsgatan 9 i Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades mellan klockan 11:30-11:35 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande §§ 98-112, §§ 114-118 inte § 113 på grund 
av jäv 
Frederik Svärd (M), vice ordförande §§ 98-112, §§ 114-118, ordförande § 113 
(deltog via Teams) 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande (deltog via Teams) 
Jenny Anderberg (C) (deltog via Teams) 
Peter Berg (M) (deltog via Teams)  
Tomas Nielsen (S) (deltog via Teams) 
Jimmy Stansert (S) (deltog via Teams) 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) (deltog via Teams) ersättare för 
Christina Bertilfelt (S)  
Bengt Carlsson (KD) (deltog via Teams) 
Henrik Pettersson (SD) (deltog via Teams) 
Pär Augustsson (SD) (deltog via Teams) 
Mirna Obeid (S) § 113 (deltog via Teams) ersättare för Kent Danielsson (C) 

Övriga 
deltagande 

Mirna Obeid (S) §§ 98-112, §§ 114-118 (deltog via Teams) 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef, §§ 98-105, §§ 107-118 
Anna E Andersson, miljöchef,   
Therese Lindström, plan- och byggchef 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Adina Mårtensson, miljöinspektör, § 99 punkt 18, §§ 102-108, (deltog via 
Teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 107-108 (deltog via Teams) 
Sanna Petersson, planarkitekt, §§ 107-108 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§109-110 (deltog via Teams) 
Jeane Gustavsson, bygglovhandläggare, §§ 109-113 (deltog via Teams) 
Sarah Cederström, bygglovhandläggare, §§ 114-116 (deltog via Teams) 
 

Justerare Peter Berg (M) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 17 juni 2021, klockan 10.30 

Paragrafer 98-118   
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Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C)                                           Frederik Svärd (M)  
§§ 98-112, §§ 114-118                                       § 113 

  

Justerare Peter Berg (M) 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 15 juni 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 18 juni 2021 

Överklagningstid Den 18 juni – 9 juli 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 19 juli 2021 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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Ärendelista 

Fastställande av dagordning ................................................................................. 4 

Meddelande och information ................................................................................ 5 

Delegationsbeslut ................................................................................................. 8 

Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport på miljö- och 
byggnämnden ....................................................................................................... 9 

Remiss om tillstånd till att avlossa skott inom detaljplanelagt område för att 
avliva vildsvin i alla kommuner i Kronobergs län i tre år, yttrande till Polisen 
diarienr A218.202/2021 ...................................................................................... 13 

Agunnaryds-Ryd 7:1, upphävande av tidigare beslut om förbud med vite om 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning ..................................... 15 

Tumhult 1:19, upphävande av tidigare beslut om förbud med vite om utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning ...................................................... 17 

Getaboda 1:13, förbud med vite om utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 19 

Prästtorp 1:6 med flera, redovisning av ordförandebeslut om föreläggande med 
vite att utföra åtgärder......................................................................................... 22 

Detaljplan för Kånna 4:11 med flera, planuppdrag ............................................ 23 

Detaljplan för Åby 3:46 med flera i Lagan, planuppdrag................................... 25 

Kråkan 4, bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus ............................ 27 

Hörda 3:34, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage ........ 31 

Torpa-Näs 1:5, bygglov för tillbyggnad fritidshus ............................................. 36 

Loshult 1:54, bygglov för nybyggnad av stuga .................................................. 39 

Rörsångaren 1, bygglov för nybyggnad av växhus ............................................ 42 

Kvänjarp 2:9, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage och 
carport ................................................................................................................. 45 

Kvänslöv 3:31, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage... 48 

Lidhult 35:1, bygglov för tillbyggnad av industribyggnad ................................ 51 

Läsaryd 3:18, bygglov för nybyggnad av fritidshus ........................................... 54 

Replösa 4:8, redovisning av ordförandebeslut om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av container .................................................................................... 57 
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MBN § 98      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 Pannan 7, föreläggande med vite om att upprätta egenkontrollprogram. 
 Rättaren 3, förhandsbesked för tillbyggnad av industri. 
 Brandstationen 1, föreläggande om att genomföra undersökningar och 

utredningar. 
 

Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

 Nämndinitiativ väckt på sammanträdet av Centerpartiet gällande gamla 
detaljplaner. 

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 § 99      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-05-03 till 2021-06-07. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Mark- och miljödomstolen daterat 2021-05-03. 
Domstolen upphäver i ärende om nedskräpning på Hov 2:37 punkterna 1-2 i 
länsstyrelsens beslut samt punkterna 1-6 i nämndens beslut samt nedsätter 
den fastställda tillsynsavgiften. Domstolen avslår överklagandet i övrigt.  
 

2. Kungörelse från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-05-06. 
Överklagan av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län 
beslut om avslag på ansökan om dispens från markavvattningsförbudet och 
tillstånd till täkt av torv på Boarp 3:17. 
 

3. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-05-11. 
Fastställande av organisationen för fokusområdena i enligt tjänsteskrivelse 
daterad 21 april 2021. 
 

4. Beslut från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelse Kalmar län daterat 
2021-05-12. 
Avslag av ansökan om tillstånd till gruppstation av vindkraftverk på 
Annerstads-Bökhult 2:2 med flera. 
 

5. Överklagan daterad 2021-05-15. 
Avseende nämndens beslut daterat 2021-04-07 med Dnr MB-2014-1376 
gällande avslag av bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk på Deranäs 
1:4 och Nockarp 1:10 
 

6. Dom från Miljö- och överdomstolen daterad 2021-05-15. 
Domstolen ger inte prövningstillstånd och MMD avgörande står fast i 
ärende om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på Hjälmaryd 4:27. 
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7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-05-21. 
Länsstyrelsen återförvisar nämndens överklagade beslut om nekat bygglov 
för ombyggnad av kontor till lägenheter på Smedjan 7 för prövning vi den 
del av ansökan i den del den rör ändrad användning och ändrad planlösning. 
 

8. Överklagan daterad 2021-05-22. 
Avseende nämnden beslut daterat 2021-05-11 med Dnr MB-2021-843 
gällande avslag på tillstånd till spridning av växtskyddsmedel inom 
skyddsområde för vattentäkt på Skyttens 1:3. 
 

9. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2021-05-24. 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om visselblåsarfunktion. 
 

10. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2021-05-24. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samtliga 
ledamöter i Ljungby kommuns nämnder. 
 

11. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 2021-05-25. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att beställa ytterligare 38 datorer till ordinarie ledamöter. 
 

12. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-05-28. 
Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på nämnden 
beslut daterat 2021-05-11 med Dnr MB-2020-2259 på Torpa-Näs 1:5. 
 

13. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-05-31. 
Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på nämnden 
beslut daterat 2021-05-11 med Dnr MB-2020-1740 på Värset 2:2. 
 

14. Delbeslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-06-04. 
Beslut om inhibition av överklagat ordförandebeslut från den 27 maj 2021 
gällande föreläggande angående oljeutsläpp i Lagan. 
 

15. Överklagan daterad 2021-06-07. 
Avseende nämnden beslut daterat 2021-05-11 med Dnr MB-2021-668 
gällande beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus på Erikstad 1:21. 
 

16. Överklagan daterad 2021-06-07. 
Avseende nämnden beslut daterat 2021-05-11 med Dnr MB-2021-385 
gällande avslag av strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
Torseryd 1:5. 
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17. Rapportering uppföljning nämnd maj 2021. 
 

18. Information från miljöavdelningen om oljeutsläpp Aspudden. 
 

19. Information från byggavdelningen med anledning av nybyggnation 
Ryssbygymnasiet.  
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelanden och beslut som 
inkommit under perioden 2021-05-03 till 2021-06-15 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 2021-05-03 till 2021-06-15. 
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MBN § 100      

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 maj 2021 till den 31 maj 2021 enligt delegationslista daterad den 8 juni 
2021. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2021-06-08. 

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 § 101  2021-336    

 

Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport på 
miljö- och byggnämnden 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden bekräftar revisionens redogörelse av genomförd 
granskning och ser de givna rekommendationerna som bra inspel till den 
fortsatta utvecklingen av nämndens verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2021 beslutade kommunens revisorer om granskning av miljö och 
byggnämnden enligt KPMGs projektplan daterad 25 januari 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om nämnden har en tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll över verksamheten. Granskningen har genomförts av 
KPMG vid Kristian Gunnarsson på underlag av handlingar som förvaltningen 
tillhandahållit, kommunikation med förvaltningschef och samtal med nämndens 
presidier, förvaltningschef och plan- och byggchef. Den 3 maj 2021 inkom den 
slutgiltiga rapporten till nämnden med frist att yttra sig över den senast den 18 
juni 2021.  

I granskningsrapporten görs bedömningen att miljö- och byggnämnden har 
styrning, kontroll och uppföljning över verksamheten. Följande 
rekommendationer om utvecklingsområden ges:  

- Undersök om det går att finna relevanta mätetal kring effektivitet i 
handläggning och prestationer.  

- Analysera beslutsprocessen för bygglov i nämnden och hur denna kan 
kortas ned.  

- Nämnden behöver tillsammans med förvaltningen ta ställning till vilken 
rekryteringsstrategi som ska tillämpas framgent.  

- Nämnden bör tillsammans med förvaltningen analysera vilka mätetal som 
kan följas upp när det gäller bemötande, service och tillgänglighet i 
verksamheten. De riktlinjer och rutiner som finns i kommunen skulle kunna 
brytas ned inom förvaltningen och innehålla några specifika målsättningar 
kring vilken kvalitativ nivå som nämnden vill att förvaltningen uppnår.  

- Resultatet av synpunktshanteringen anser vi behöver återrapporteras och 
kommuniceras med nämnden.  

- I dokumentationen avseende bisysslor anser vi att det bör framgå en 
bedömning beträffande omfattningen av angiven bisyssla.  
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bekräftar 
revisionens redogörelse av genomförd granskning och ser de givna 
rekommendationerna som bra inspel till den fortsatta utvecklingen av nämndens 
verksamhet. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Även om revisionens projektplan ger ett bredare perspektiv för granskningen, så 
visar rapporten att fokus främst har legat på förhållanden som kan förklara långa 
handläggningstider bygglov och dåliga resultat i mätningar vad gäller service 
och bemötande (KKiK). 

Förvaltningen bedömer att granskningen generellt lyfter relevanta 
frågeställningar och att slutsatser i granskningsrapporten generellt 
överensstämmer med förvaltningens syn på verksamhetens främsta utmaningar.  

Organisation och resurser 

Förvaltningen vidhåller att verksamheten generellt har relevant tilldelning av 
resurser för handläggning av lov, tillsyn och kontroll. Dock saknas resurser eller 
relevant kostnadsfördelning inom kommunen för arbetet med fysisk planering 
(översiktlig planering och detaljplanering). Ett huvudsyfte med den fysiska 
planeringen är att säkra förutsägbarhet och effektivitet kring handläggningen av 
bygglov. 

Handläggningstider bygglov  

Vad gäller handläggningstider bygglov har dessa reducerats redan innan 
granskningen och ligger numera generellt inom ramen för vad plan- och 
bygglagen anger. Utfallet av den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov 
under januari-maj visar på att delegationsärenden ligger på mellan 26-45 
arbetsdagar och för ärenden hanterade av miljö- och byggnämnden på mellan 
43-60 arbetsdagar. Detta visar att nämnden tillsammans med förvaltningen 
vidtagit relevanta kortsiktiga åtgärder. Dock krävs ytterligare åtgärder för att öka 
effektivitet i handläggningen både på förvaltningsnivå och relaterat till 
nämnden. I avvaktan på nationella mätetal för effektivitet gör förvaltningen 
numera löpande uppföljning av antal ärenden per handläggare. Byggenheten 
kommer i kommande rekryteringar överväga att vid rekryteringar av vikarie se 
över möjlighet att satsa på tillsvidareanställningar för att få en långsiktighet i 
gruppen.  
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Service, bemötande och synpunktshantering  

Nämnden bekostar mätning av verksamhetens service genom undersökningen 
Löpande insikt. För myndighetsområdena bygglov och livsmedelskontroll är 
resultatet för 2020 på samma nivå som för 2019. I båda fallen ligger resultatet 
lite under eller på nivå med genomsnitt för medverkande kommuner.  
 
För miljöskydd har resultatet försämrats från att ligga över genomsnitt 2019 till 
att ligga under 2020. Svaren i undersökningen ger tyvärr ingen tydlig indikation 
på vad som bidragit till det ändrade resultatet. Miljöavdelningen kommer att se 
över hur de inom ramen för tillsynsansvaret kan underlätta för 
verksamhetsutövare att förstå och följa lagstiftningen genom ett mer proaktivt 
arbete. Totalt för alla myndighetsområdena är det fortfarande bättre effektivitet 
som främst efterfrågas, men även bättre tillgänglighet och information. Antal 
enkätsvar för miljöskydd och livsmedelskontroll är tyvärr för lågt för att en 
komplett analys ska vara representativ. 

Förvaltningen ser oavsett ett tydligt behov av ett fortsatt arbete med att öka 
effektiviteten i handläggningen av olika ärenden, samt att förbättra tillgänglighet 
och information till de som är i kontakt med myndigheten. En viktig del i 
informationsarbetet är även att öka allmänhetens förståelse för myndighetens 
roll och uppdrag. Förvaltningen ser att undersökningen Löpande insikt har 
tydliga svagheter för mindre kommuner, men att den ändå kan ge värdefulla 
inspel till nämnden vad gäller beslut om mål, inriktning, omfattning och kvalitet.  

Byggenheten har fått in svar på enkät ställd till kommuninvånare där 42 procent 
upplever det som enkelt att komma i kontakt med bygglovenheten medan 58 
procent upplever det som svårt. Kommentarer från de som inte var nöjda är 
övervägande att telefontiderna bör utökas. En diskussion på enheten har inletts 
om hur vi ska jobba vidare med att förbättra tillgängligheten till enheten. 

Sammanfattning av synpunkter som kommer in via kommunens 
synpunktshantering (DF respons) kommer redovisas till nämnden årligen. Den 
väsentliga andelen synpunkter kommer till både politiker och tjänstepersoner via 
andra kanaler (telefon, e-post, eller personliga möten).  

Nämnden har från och med 2021 anpassat en löpande rapportering av det arbete 
som sker i förvaltningen i förhållande till verksamhetsplanen. I rapporteringen 
har det lyfts fram de mätetal som nämnden anser behövs för att löpande under 
året kunna följa trender och utveckling av förvaltningens verksamhet. Detta har 
lett till att några exakta mål för verksamheten inte har satts utan att det görs  
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prioriteringar utifrån behov under året i förhållande till verksamhetsplanen. För 
tjänstepersonerna innebär den här typen av rapportering ett ökat ansvar och 
medvetenhet för effektiv handläggning, och är en typ av uppföljning som flera 
andra kommuner i länet visat intresse för att ta del av.  

Bisysslor  

Nämnden har nyligen (2019) genomfört internkontroll kring hantering av 
bisysslor och förvaltningen har som följd av det gjort vissa ändringar i interna 
rutiner. Omfattning av bisysslor har hanterats i samtal med den anställda och 
ansvarig chef. Bedömningar om bisysslor är förenliga med förvaltningens 
verksamhet kommer i fortsättningen dokumenteras utfyllande i text.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bekräftar 
revisionens redogörelse av genomförd granskning och ser de givna 
rekommendationerna som bra inspel till den fortsatta utvecklingen av nämndens 
verksamhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden bekräftar revisionens redogörelse av 
genomförd granskning och ser de givna rekommendationerna som bra inspel till 
den fortsatta utvecklingen av nämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-05-27 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bekräfta revisionens redogörelse av 
genomförd granskning och ser de givna rekommendationerna som bra inspel till 
den fortsatta utvecklingen av nämndens verksamhet eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden bekräftar revisionens redogörelse. 

Skickas till 

Kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 
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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 § 102  2021-1059    

 

Remiss om tillstånd till att avlossa skott inom 
detaljplanelagt område för att avliva vildsvin i alla 
kommuner i Kronobergs län i tre år, yttrande till Polisen 
diarienr A218.202/2021 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden instämmer med förvaltningens tjänsteskrivelse och 
anser inte att tillstånd ska ges för att avlossa skott inom detaljplanelagt område i 
Ljungby kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet inkom till förvaltningen den 19 maj 2021 på remiss från 
Polismyndigheten med anledning av att en person ansökt om tillstånd om att få 
avlossa skott inom detaljplanerat område. Syftet ska vara att erbjuda tjänster till 
privatpersoner som har problem med vildsvin i trädgården. Den sökande har 
ansökt om tillstånd i samtliga kommuner i Kronobergs län som beretts tillfälle 
att yttra sig senast den 28 maj 2021.  

Nämnden har fått förlängd svarstid till den 17 juni 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden instämmer med 
förvaltningens tjänsteskrivelse och anser inte att tillstånd ska ges för att avlossa 
skott inom detaljplanelagt område i Ljungby kommun. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det finns för närvarande cirka 20 skyddsjägare som ansvarar för skyddsjakt i 
centrala Ljungby samt övriga mindre tätorter i kommunen. Samordningen av 
dessa görs av miljö- och byggförvaltningen. När det gäller 
vildsvinsproblematiken för de detaljplanerade områdena har förvaltningen vänt 
sig till Länsstyrelsen i Kronoberg för vägledning i hur jakten ska bedrivas 
utifrån goda exempel på andra orter i landet. Förvaltningen har även bidragit 
med inspel inför kommande möte angående diskussion om hur vildsvinen ska 
förvaltas i länet utifrån den nationella planen.  
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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   

 

Vildsvin som bökar i trädgårdarna förekommer men är inget utbrett problem i 
vår kommun som förvaltningen känner till. Hur stor populationen är och var 
vildsvinen finns är något som följs upp för att kunna vidta åtgärder vid behov. 
Förvaltningen anser därmed inte att nämnden har behov av en extern resurs för 
att skjuta av vildsvin.  

Förvaltningen anser även att syftet med den föreslagna jakten är svår att bedriva 
utifrån möjligheten att avlossa säkra skott inne i samhällen, då det sannolikt 
kommer att röra sig om jakt med kulvapen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-05-28 

Yrkanden 

Jimmy Stansert (S) yrkar att nämnden instämmer med förvaltningens 
tjänsteskrivelse och anser inte att tillstånd ska ges för att avlossa skott inom 
detaljplanelagt område i Ljungby kommun. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Jimmy Stanserts (S) 
yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Polismyndigheten Region Syd 
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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 § 103  2012-972    

 

Agunnaryds-Ryd 7:1, upphävande av tidigare beslut om 
förbud med vite om utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

Fastighet: Agunnaryds-Ryd 7:1 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver nämndens tidigare beslut, daterat den  
27 november 2019 § 191, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i augusti 2017 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 27 november 2019,  
§ 191, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
förenat med vite. 

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 
förvaltningen den 6 juni 2020. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut daterat den 27 
november 2019, § 191, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare beslut, daterat den  
27 november 2019 § 191, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden upphäver tidigare beslut. 

Skickas till 

Fastighetsägare. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning underrättas om beslutet för borttagning av 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 104  2015-1768    

 

Tumhult 1:19, upphävande av tidigare beslut om förbud 
med vite om utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

Fastighet: Tumhult 1:19 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver nämndens tidigare beslut, daterat den  
7 februari 2018 § 8, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i oktober 2015 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 7 februari 2018, § 8, om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med 
vite. 

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 
förvaltningen den 12 december 2020. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut daterat den 7 
februari 2018, § 8, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare beslut, daterat den  
7 februari 2018 § 8, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden upphäver beslutet. 

Skickas till 

Fastighetsägare. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning underrättas om beslutet för borttagning av 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 105  2018-2450    

 

Getaboda 1:13, förbud med vite om utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Getaboda 1:13 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut. 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag 
om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande 
infiltration. Två personer är folkbokförda på fastigheten och är födda 1953 
respektive 1955. I januari 2019 fick fastighetsägaren meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Fastighetsägaren ville att 
miljöavdelningen skulle komma ut och göra en inspektion av anläggningen. Vid 
platsbesöket den 5 mars 2019 förekom det att fördelningsbrunnen var fylld med 
avloppsvatten samt stod det vatten i luftningsrören. Vilket betyder att 
anläggningen inte uppfyller kraven för rening av avloppsvatten. Inga synpunkter 
inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 13 mars 2019. Beslutet om 
förbud har vunnit laga kraft den 28 mars 2019 och började gälla efter 24 
månader.  

En ansökan om tillstånd har inkommit men inget tillstånd har beslutats.  
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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 byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förelägga 
fastighetensägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i  

befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Förbudet börjar gälla 6 månader 
efter beslutet delgivits. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägaren, med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Getaboda 1:13. 

Förbudet bör gälla 6 månader efter att fastighetsägaren tagit del av beslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan förbjuda fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Getaboda 1:13. 

Ordförande finner att nämnden förbjuder fastighetsägaren 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 Getaboda 1:13 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte 
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt 
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid 
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta 
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.  
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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   

 

 
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 beslutet kan 
överklagas. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 106  2020-332    

 

Prästtorp 1:6 med flera, redovisning av ordförandebeslut 
om föreläggande med vite att utföra åtgärder 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut från den 
27 maj 2021 med diarienummer MB-2020-332. 

Sammanfattning av ärendet 

I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns en möjlighet för en nämnd att uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Enligt 6 kapitlet 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 30 § ska anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021-05-27 med 
diarienummer MB-2020-332. 

Yrkanden 

Jenny Anderberg (C) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av 
ordförandebeslutet från den 27 maj 2021 med diarienummer MB-2020-332. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Jenny Anderbergs 
(C) yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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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 § 107  2021-939    

 

Detaljplan för Kånna 4:11 med flera, planuppdrag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan 
för Kånna 4:11 med flera. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen inkom den 30 april med en ansökan om att upprätta en 
ny detaljplan över Kånna 4:11. 

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

Syftet med detaljplanen är därför att ändra användningen för fastigheten Kånna 
4:11 från skola till bostäder och centrum. Kommunen har haft en diskussion om 
att flytta verksamheten för vård och omsorg men eftersom personalen vill ha 
kvar sina lokaler är det inte klarlagt exakt hur fastigheten ska disponeras. Därför 
är det lämpligt att utöver bostäder ha ett brett användningsområde som kan vara 
öppet för olika typer av verksamheter. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en detaljplan för Kånna 4:11 med flera. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Inom Kånna 4:11 finns sockenstugan samt en byggnad som idag används av 
kommunens vård- och omsorgspersonal. Utrymme finns för nybyggnation och 
eftersom området är beläget strax intill andra bostadstomter är användningen 
bostäder lämplig tillsammans med centrumändamål. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för Kånna 4:11 med flera.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-05-24. 
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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 ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för Kånna 4:11 med flera eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan. 

Skickas till 

Tekniska nämnden 
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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 § 108  2021-1030    

 

Detaljplan för Åby 3:46 med flera i Lagan, planuppdrag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan 
för Åby 3:46 med flera i Lagan. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen inkom den 18 maj 2021 med en ansökan om att upprätta 
en ny detaljplan för Åby 3:46 med flera i Lagan. 

Området ligger norr om Åbyskolan i Lagan samhälle och är idag delvis planlagt 
för bostäder genom detaljplanerna B 74, B 66, P77/7 och P 80/11. Området är 
delvis utbyggt med villabebyggelse, övrig mark är natur eller åkermark. 

Planområdet är cirka 6,7 hektar och innehåller fastigheterna Åby 3:99, 3:88, 
11:4, 3:46, 3:38, 3:87, 3:45, 8:1 samt Prästtorp 1:26, 1:37, 1:30. Kommunen 
äger fastigheterna Åby 3:88 samt Prästtorp 1:26, 1:30. Övriga fastigheter ägs av 
privata fastighetsägare. 

Planområdet är inte omnämnt i gällande Översiktsplan antagen 2006, däremot är 
området utpekat för sammanhängande bostadsbebyggelse i det nya förslaget till 
Översiktsplan. 

Syftet med detaljplanen är att ändra huvudmannaskapet från enskilt till 
kommunalt, se över vägens sträckning samt möjliggöra för ytterligare bostäder 
och förskola nära Åbyskolan. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en detaljplan för Åby 3:46 med flera i Lagan. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Inom området finns idag en detaljplan för en bostadsbebyggelse samt en väg 
med enskilt huvudmanskap. För att möjliggöra en utökning av 
bostadsbebyggelsen, en ny förskola samt en ny väg mellan Prästtorpsvägen och 
Gunnarsforsgatan behöver en detaljplan med kommunalt huvudmannaskapet tas 
fram. 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-15 
 

26(57) 

   
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   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för Åby 3:46 med flera i Lagan.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-05-25. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för Åby 3:46 med flera i Lagan eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
detaljplan. 

Skickas till 

Tekniska nämnden. 
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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 § 109  2020-974    

 

Kråkan 4, bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus 

Fastighet: Kråkan 4 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus. 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 16 381 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, 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ågårds bostadsområde längs med Ågårdsvägen cirka 400 
meter sydöst om Sunnerbogymnasiet.  

Förslaget innebär att det befintliga bostadshuset byggs till med 57 kvadratmeter 
byggnadsarea på byggnadens södra fasad. Tillbyggnaden placeras 13 meter öster 
om fastighetsgränsen mot Kråkan 3 samt 9 meter väster om fastighetsgränsen 
mot Kråkan 5. I tillbyggnaden ryms en hall med tvättstuga,en veranda samt en 
inglasad altan.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E 178.  
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 190 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 240 kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Kajan 4 och 5, Kråkan 3 och 5, Leoparden 35 och 38 samt 
Ljungby 7:161, 7:162, 7:55 och 7:56 har godkänt förslaget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
om- och tillbyggnad av enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan inte lämnas då förslaget strider mot den gällande detaljplanen i 
förhållande till tillåten byggnadsarea. Avvikelsen bedöms vara för stor för att 
kunna räknas som en liten avvikelse.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för om- och 
tillbyggnad av enbostadshus. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Frederik Svärd (S), Peter Berg (M) och Kent 
Danielsson (C) yrkar att nämnden beviljar bygglov för om – och tillbyggnad av 
enbostadshus. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S), Tomas Nielsen (S) och 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) yrkar att nämnden avslår ansökan om 
bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Henrik Petterssons (SD) med fleras yrkande och NEJ för att beslut 
i enlighet med Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras yrkande. 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Frederik Svärd (M)  X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

  X 
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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   

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)  X  

Tomas Nielsen (S)   X 

Christina Bertilfelt (S) 
Elisabeth Lindström 
Johannesson (MP) 

 X 

Jimmy Stansert (S)   X 

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)  X  

Pär Augustsson (SD)  X  

Omröstningen har utfallit med 7 JA-röster och 4-NEJ-röster. Nämnden har 
omröstning beslutat i enlighet med Henrik Petterssons (SD) med fleras yrkande. 

Motivering 

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

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Avvikelsen för tillbyggnaden anses liten då den stämmer väl in på byggnadens 
karaktär samt att den totala ytan på fastigheten som blir bebyggd stämmer 
överens med de riktlinjer som tagits fram i angränsande områden.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 11 maj 2021 och beslut fattades 
den 15 juni, 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.  

Kontakta byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se inför startbesked. 

Inför startbesked ska följande handlingar lämnas in till nämnden: 
 Förslag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
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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   

 

 
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför startbesked.  

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 Kajan 4 och 5, Kråkan 3 och 5, Leoparden 35 
och 38 samt Ljungby 7:56, 7:161 och 7:162. 
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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 § 110  2021-611    

 

Hörda 3:34, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med garage 

Fastighet: Hörda 3:34 

 
Sökande: XXX. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med garage. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 879 kronor i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet, 9 kapitlet §§ 39, 40a,10 kapitlet §§ 10, 
14, 23-24, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet 
miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i södra delen av byn Hörda längs med allmän väg 625. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 
byggnadsarea på cirka 130 kvadratmeter samt ett tillhörande garage med en 
byggnadsarea på cirka 220 kvadratmeter. En ny fastigheten är tänkt att styckas 
av och bli cirka 4 700 kvadratmeter.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för natur och 
kultur samt inom ett område med mycket stora naturvärden.  

Byn Hörda ligger även inom Ljungby kommuns kulturmiljöprogram från 2019. 

Enligt kulturmiljöprogrammet har Hörda en tydlig agrar prägel med 
mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader från 1800-talet, med något 
undantag från tidigt 1900-tal. De flesta gårdarna ligger på rad med 
mangårdsbyggnaderna som vetter ut mot landsvägen. De är genomgående 
placerade cirka 20-40 meter in på tomten, medan ekonomibyggnaderna av 
funktionella skäl ligger i de bakre delarna av tomterna mot betesmarken.  

Riktlinjer för framtida utveckling enligt kulturmiljöprogrammet är att ny 
Bebyggelse ska anpassas med särskild hänsyn till områdets karaktärsdrag och 
den lokala byggnadstraditionen vad gäller volym, färgsättning samt befintlig  
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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   

 

bebyggelses placering i landskapet. Enstaka nya byggnader bör placeras i 
anslutning till byarnas längdriktning eller i odlingslandskapets ytterkanter. 
Sammanhängande villa- och fritidshusområden är exempelvis inte lämpliga i 
odlingslandskapet. Odlingslandskapet är mycket känsligt för ytterligare 
igenväxning. Fortsatt jordbruksdrift är avgörande för förståelsen av områdets 
karaktär och historia. 

Enligt riksintresset för kulturvården är området relativt enhetlig. Hörda är en av 
Smålands tydligaste och mest bevarade agrara miljöer där nästan all bebyggelse 
ursprungligen tillkommit inom ramen för jordbrukssamhällets sammanhang. 

Kulturparken Småland har i yttrande den 25 maj 2021 meddelat att de inte ser 
några hinder med att uppföra en ny byggnad i området. De bedömer att 
karaktären har viss anknytning till de lokala traditionerna och garaget är 
fristående. Däremot ställer de sig mycket tveksamma till den helvita 
färgsättningen då den blir alltför avvikande i miljön. De bedömer att en röd, gul 
eller grå kulör kan fungera. 

Ekolog har i yttrande den 20 maj 2021 bedömt att området inte behöver besökas, 
men lämnar en kommentar om att jordbruksmark normalt inte bör bebyggas.  

Stadsarkitekten har i yttrande den 20 maj 2021 meddelat att avstyckningen och 
huset bör placeras intill vägen i linje med de övriga husen och den typiska 
strukturen i området. Husen bör även uppföras i röd kulör för att stämma mer in 
i området. 

Fastighetsägarna till Hörda 3:10, 3:14, 3:29 och 3:33 har lämnat synpunkter på 
förslaget. Synpunkterna handlar till största delen om husets placering i 
förhållande till vägen. 

Fastighetsägarna till Hörda 3:24, 3:25, 3:27, 3:31, 3:32 och 3:34 har inga 
synpunkter på förslaget.  

Den aktuella platsen ligger i nära anslutning till allmän väg 625. Enligt 
Trafikverkets vägflödeskartor på vägen bedöms en bullerutredning obehövlig 
med hänsyn till bullersituationen. 

Trafikverket har i yttrande den 28 maj 2021 meddelat att de inte har några 
synpunkter på byggnadens placering.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att meddela ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage. 
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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   

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bedömningen görs att den föreslagna byggnationen sker i anslutning till byns 
längdriktning eller i odlingslandskapets ytterkanter. Placeringen påverkar 
därmed inte riksintresset och jordbruksmarken på ett oacceptabelt sätt. 

Förvaltningen bedömer dock att byggnationen inte anpassas till områdets 
karaktär avseende gårdarnas tomtstrukturer med tydliga placeringar av 
byggnaderna i relation till vägstrukturen, ett förhandsbesked bör därför inte 
meddelas. 

Enligt 2 kapitlet § 6 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsinverkan. 

Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 2 kapitlet § 6 
gäller generellt vid all ny bebyggelse. Det aktuella området är särskilt utpekat 
som ett riksintresseområde för kulturmiljö samt som ett kulturmiljöområde både 
hos Ljungby kommun och Länsstyrelsen där man tagit fram riktlinjer för 
området. 

Förvaltningen gör bedömningen att byggnationen kan anpassas ytterligare till 
områdets kulturmiljö. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens föreslår att nämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med garage. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Elisabeth Lindström Johannesson (MP), Peter Berg (M) 
och Frederik Svärd (M) yrkar att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus med garage  

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden avslår ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Henrik Petterssons (SD) med fleras yrkande och NEJ för att beslut 
i enlighet med Caroline Holmqvist Henryssons (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   

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Frederik Svärd (M)  X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

  X 

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)  X  

Tomas Nielsen (S)   X 

Christina Bertilfelt (S) 
Elisabeth Lindström 
Johannesson (MP) 

X  

Jimmy Stansert (S)   X 

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)  X  

Pär Augustsson (SD)  X  

Omröstningen har utfallit med 8 JA-röster och 3-NEJ-röster. Nämnden har 
omröstning beslutat i enlighet med Henrik Petterssons (SD) med fleras yrkande. 

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. 

I 3 kapitlet 4 § miljöbalken anges att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd inte försämrar jordbruksmarkens 
möjligheter. 
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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 28 april 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar 

Sökande ska efter bygglov ansöka om tillstånd hos Trafikverket för att ansluta 
fastigheten med en in-och utfart till allmän väg 625. 

Bygglov ska sökas inom två år från den dag då beslut om förhandsbesked vunnit 
laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.  

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 

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

Tillstånd och dispens kan krävas från länsstyrelsen angående markavvattning.  

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 Hörda 3:24, 3:25, 3:27, 3:31, 3:32 och 3:34 
samt Torkelshult 1:3.  

Fastighetsägare till Hörda 3:10, 3:14, 3:29, 3:33 med mottagningsbevis och 
information om 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 § 111  2021-758    

 

Torpa-Näs 1:5, bygglov för tillbyggnad fritidshus 

Fastighet: Torpa-Näs 1:5 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.  
3. Kontrollplanen som inkom den 26 maj 2021 fastställs.  
4. Kontrollansvarig krävs inte.  
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

slutbesked.  
7. Avgiften för bygglovet är 9 259 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, 10, 14, 23-24  
12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL)  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger 1,9 km sydväst om byn Torpa, öster om sjön Mäen.  

Strandskyddsdispens har tidigare meddelats av nämnden den 11 maj 2021, § 93. 
Länsstyrelsen har den 28 maj 2021 godkänt kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens.  

Enligt utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Annerstads 
byggnadsnämnd den 2 oktober 1970 framgår att ”Nämnden beslutade att 
anmälningarna om svartbygge inte kan i nuvarande situation gälla då 
tillbyggnaden endast är 1,6 kvm och värmeanläggning kan behövas vid 
skogsarbete. Således inget byggnadslov då byggnationen hitintills gällt för 
skogsbrukets räkning. Nämnden vill särskilt framhålla ytterligare utbyggnad på 
platsen bör prövas av byggnadsnämnden.” 

Bygglov söks nu för att lovliggöra hela byggnaden som fritidshus samt 
tillbyggnad med uterum.  
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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   

 

Förslaget innebär tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum om 10,5 
kvadratmeters byggnadsarea. Befintlig byggnad om 37,7 kvadratmeter 
uppfördes i slutet på 1960-talet och saknar bygglov. Lokaliseringen i stort 
prövas i och med detta beslut men de tekniska egenskapskraven utgår från 
tillbyggnaden.  

Ansökan har gjorts till Lantmäterimyndigheten för avstyckning.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inte inom några riksintressen. 
Området har mycket stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.  

Då byggnaden är uppförd för cirka 50 år sedan har inte grannar hörts.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas. Förslaget bedöms vara lämpligt 
utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- 
och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov. 

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, och användbarhet.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 28 maj 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Strandskyddsdispens har tidigare meddelats av nämnden den 11 maj 2021, § 93. 
Länsstyrelsen har den 28 maj 2021 godkänt kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens.  
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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 

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. 

(Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutas inom fem år från den dag då strandskyddsdispensen 
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 

Sökanden samt fastighetsägare till Torpa 1:4, Torpa-Näs 1:2, 1:4 och  
Skärvö 1:48 
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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 § 112  2021-528    

 

Loshult 1:54, bygglov för nybyggnad av stuga 

Fastighet: Loshult 1:54 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av stuga. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.  
3. Kontrollplanen som inkom den 19 april 2021 fastställs.  
4. Kontrollansvarig krävs inte.  
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Byggnaden får inte tas i bruk innan miljö- och byggnadsnämnden har 

lämnat slutbesked. 
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivas ut.  

- signerad kontrollplan.  
8. Avgiften för bygglovet är 4 928 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, 4, 10,   
12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL)  

Sammanfattning av ärendet 

Den obebyggda fastigheten på 1 542 kvadratmeter ligger cirka 5,5 kilometer 
öster om Lidhults samhälle.  

Förslaget innebär nybyggnad av stuga med en byggnadsarea på 20,68 
kvadratmeter med en sammanbyggd terrass/altan vid entrén om 6,6 
kvadratmeter öppenarea. Bruttoarean är på 27,28 kvadratmeter. Byggnaden 
placeras 4,5 meter från fastighetsgräns i väster. 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Loshult 1:39, har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Loshult 1:65 och Yttra Röshult 2:7 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat.  
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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 har meddelat att avloppsfrågan 
går att lösa.  

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör beviljas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov med startbesked för 
nybyggnad av stuga.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att bygglov för nybyggnad av stuga beviljas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med sitt yrkande 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, och användbarhet.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 19 april 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, 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. 

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.  
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

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

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökanden samt fastighetsägare till Loshult 1:39, 1:65 och Yttra Röshult 2:7 
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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 § 113  2021-703    

 

Rörsångaren 1, bygglov för nybyggnad av växhus 

Fastighet: Rörsångaren 1 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av växthus. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.  
3. Kontrollplanen som inkom den 28 april 2021 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte.  
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Byggnaden får inte tas i bruk innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

slutbesked. 
7. Avgift för bygglovet är 3 547 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap §§ 31 b, 40 a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 23-24 
samt 12 kapitlet § 8 a plan- och bygglagen (PBL) 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Kent Danielsson (C) i handläggning och beslut i 
ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka 80 meter söder om Ekebackens förskola.  

Förslaget innebär nybyggnad av växthus med en byggnadsarea om cirka 12 
kvadratmeter. Byggnaden föreslås placeras 1 meter från fastighetsgräns i norr 
och öster. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P 79/8.  

Enligt detaljplanen får byggnaden inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter, enligt förslag kommer byggnaden placeras 1 meter från fastighetsgräns. 

Enligt förslaget kommer byggnaden i sin helhet att placeras på mark som inte får 
bebyggas. 
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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 Talltitan 5, 6, Hångers 3:21 och Rörsångaren 2 har godkänt 
förslaget.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av växthus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte beviljas då föreslagen åtgärd inte är att betrakta som en liten 
avvikelse som åsyftas i PBL. 

Den föreslagna åtgärden avviker från detaljplanenen eftersom byggnaden om 
cirka 12 kvadratmeter placeras på punktprickad mark, mark som inte får 
bebyggas samt en meter från tomtgräns mot tillåtna 4,5 meter.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad 
av växthus. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Elisabeth 
Lindström Johannesson (MP), Bengt Carlsson (KD), Tomas Nielsen (S), Jimmy 
Stansert (S) och Tomas Nielsen (S) yrkar att nämnden beviljar bygglov för  
nybyggnad av växthus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte, förtätning av 
bostäder.  

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en åtgärd 
som överensstämmer med detaljplanen.  

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

 

Avvikelsen anses liten då byggnaden kunnat anses som en friggebod som är 
lovbefriad om det inte gränsat mot allmän platsmark. Då fastigheten är den sista 
i raden och föreslagen placering är i hörnet mot nordost som gränsar mot allmän 
platsmark så påverkas inte grannar, vilka är hörda och inte har något att erinra.  
Växthuset är genomsiktligt och anses inte ge upphov till olägenheter. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 april 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar 

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

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar 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 Talltitan 5, 6, Hångers 3:21 och Rörsångaren 2 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-15 
 

45(57) 

   
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 § 114  2021-702    

 

Kvänjarp 2:9, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med garage och carport 

Fastighet: Kvänjarp 2:9 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med garage och carport. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 879 kronor i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet, 9 kapitlet §§ 39, 40a,10 kapitlet §§ 10, 
14, 23-24, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet 
miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med tillhörande 
garage och carport. Bostadshuset föreslås ha en byggnadsarea på cirka 163 
kvadratmeter. Anslutningsväg planeras till befintlig väg nordväst om den tänkta 
platsen. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område med mycket 
storanaturvärden.  

Platsen ligger i direkt anslutning till ett fornlämningsområde benämnt som 
fossilåker. 

Fastighetsägarna till Höslänga 2:3, Kvänjarp 2:8, 2:9, 3:2 samt E.ON har inga 
synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Kvänjarp 1:14, och 1:21 samt Växjö radiosystem har fått 
möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.  
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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   

 

Ekolog har i yttrande den 25 maj 2021 meddelat att ur naturvårdssynpunkt 
saknar åkermark normalt biologiska värden men kan ha det ur 
landskapssynpunkt. Det aktuella läget för byggnader ligger bra i landskapet och 
kan bedömas förenligt med och utgöra ett litet intrång i de värden som pekas ut i 
naturvårdsprogrammet. Normalt skall inte åkermark bebyggas med hänsyn till 
betydelsen för jordbruket i trakten ur ett långsiktigt perspektiv. Aktuell åker är 
för närvarande extensivt brukad. 

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

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har i tidigare ärende gällande 
byggnation på samma plats yttrat sig om att sökande ska vara medveten om den 
olägenhet som kan bidras från hästverksamheten i form av lukt och flugor. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott har tidigare föreslagit att avslå en 
ansökan om byggnation på samma plats. Sökande valde då att återkalla sin 
ansökan. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Ansökan bör avslås då den planerade tomten lokaliseras för nära befintlig 
lantbruksverksamhet samt mitt på brukningsvärd jordbruksmark. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med garage och carport. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Caroline Holmqvist (S), Peter Berg (M), Frederik Svärd 
(M), Elisabeth Lindström Johannesson (MP), Tomas Nielsen (S) och Jimmy 
Stansert (S) yrkar att nämnden meddelar förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med garage och carport. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Upplysningar 

Bygglov ska sökas inom två år från den dag då beslut om förhandsbesked vunnit 
laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.  
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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   

 

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 

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

Andra tillstånd kan krävas. 

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. 

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. 

I 3 kapitlet 4 § miljöbalken anges att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte försämrar jordbruksmarkens 
möjlighet. 

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte påverkas av intilliggande 
djurhållning då sökande skriver att de själva ska bedriva viss djurhållning. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 7 april 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Höslänga 2:3, Kvänjarp 1:14, 1:21, 2:8, 2:9 
och 3:2. 
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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 § 115  2021-700    

 

Kvänslöv 3:31, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med garage 

Fastighet: Kvänslöv 3:31 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med garage. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 10 735 kronor i enlighet med fastställd 
taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet, 9 kapitlet §§ 39, 40a,10 kapitlet §§ 10, 
14, 23-24, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet 
miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Kvänslöv cirka tre kilometer väster om Ljungby tätort. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med en byggnadsarea 
på cirka 165 kvadratmeter och tillhörande garage. Fastigheten planeras att 
avstyckas och kommer efter avstyckningen att ha en yta på cirka 2 500 
kvadratmeter. Tillfartsväg planeras till befintlig väg väster om platsen. 

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

Fastighetsägarna till Hedenstorp 1:9, 2:5, Kvänslöv 3:31, 3:32, 3:50, Näglinge 
2:3, 2:6, 2:8, 2:11 och 3:1 har inga synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Kvänslöv 3:9, 3:11 och 3:47 har fått möjlighet att lämna 
synpunkter men inte svarat.  

Fastighetsägarna till Kvänslöv 3:53 har lämnat synpunkter mot förslaget och 
framför bland annat att byggnationen kommer för nära dennas fastighet och att 
det börjar bli mycket byggnation i området. Sökande har besvarat synpunkterna 
och skriver att de kommit överens om att detta är bästa placering. 
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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   

 

Ekolog har i yttrande den 25 maj 2021 meddelat att det inte bedöms utgöra 
någon påverkan av betydelse utifrån naturvårdsprogrammet. Två frågetecken 
finns dock. Det ena är att åkermark normalt sett inte skall bebyggas då även 
mindre delar kan vara viktiga för den långsiktiga överlevnaden av 
lantbruksföretag. Det andra är att det kan finnas rester av fornlämningar under 
marken som bort odlats ytligt. 

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

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att meddela ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked bör inte meddelas då placeringen är mitt i brukningsvärd 
jordbruksmark. Tomtens placering bör flyttas till utkanten av brukad åkermark 
om den ska ligga på jordbruksmark. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med garage. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Peter Berg (M), Caroline Holmqvist Henrysson (S), 
Tomas Nielsen (S), Elisabeth Lindström Johannesson (MP och Bengt Carlsson 
(KD) yrkar att förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus med 
garage. 

Kent Danielsson (C) yrkar att förhandsbesked inte meddelas för nybyggnad av 
enbostadshus med garage. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Henrik Petterssons (SD) med fleras yrkande. 

Upplysningar 

Bygglov ska sökas inom två år från den dag då beslut om förhandsbesked vunnit 
laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.  

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 

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

 

Andra tillstånd kan krävas. 

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. 

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. 

I 3 kapitlet 4 § miljöbalken anges att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte försämrar jordbruksmarkens 
möjlighet. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 7 april 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Hedenstorp 1:9, 2:5, Kvänslöv 3:9, 3:11, 3:31, 
3:32, 3:47, 3:50, Näglinge 2:3, 2:6, 2:8, 2:11 och 3:1. 

Fastighetsägare till Kvänslöv 3:53 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 § 116  2021-690    

 

Lidhult 35:1, bygglov för tillbyggnad av industribyggnad 

Fastighet: Lidhult 35:1 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 
industribyggnad. 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 68 255 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, 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger längs med Singeshultvägen cirka 1,5 kilometer sydväst om 
Lidhults kyrka.  

Förslaget innebär tillbyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea på 890 
kvadratmeter. Tillbyggnaden uppförs delvis i två våningar och placeras mot 
befintlig byggnads västra fasad.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P86/20.  

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadshöjd på max 8 
meter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadshöjd på 9,2 meter. 
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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   

 

Sökande har kommit in med en förklaring angående avvikelsen den 17 maj 
2021. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har yttrat sig i ärendet den 19 maj 
2021.  

Fastighetsägare till Lidhult 1:41, 1:91 och 1:273 har godkänt förslaget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för tillbyggnad av industribyggnad. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte beviljas då förslaget avviker från gällande detaljplan – P86/20 
och inte kan ses som en liten avvikelse, inga liknande avvikelser har tidigare 
beviljats.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av industribyggnad. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Peter Berg (M), Henrik Pettersson (SD), 
Bengt Carlsson (KD), Frederik Svärd (M) och Jimmy Stansert (S) yrkar att 
bygglov för tillbyggnad av industribyggnad beviljas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med Caroline Holmqvist 
Henryssons (S) yrkande 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. 

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Då byggnadshöjden endast överskrids med 1,2 meter anses förslaget vara en 
liten avvikelse. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 1 april 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, handläggningstiden har förlängts med ytterligare högst 10 
veckor 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 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 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.  

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 Lidhult 1:41, 1:91 och 1:273 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 117  2021-671    

 

Läsaryd 3:18, bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Fastighet: Läsaryd 3:18 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 19 089 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 cirka 6 kilometer väster om Agunnaryd. 

Förslaget innebär nybyggnad av fritidshus i en våning med en byggnadsarea på 
110 kvadratmeter. Byggnaden placeras strax nordöst om befintlig 
bostadsbyggnad.  

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Läsaryd 6:1 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Hårenberg 1:6 och Ljunga-Näs 1:6 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-15 
 

55(57) 

   
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 byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
fritidshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov av nybyggnad av fritidshus. 

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 och användbarhet.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 19 april 2021 och beslut fattades 
den 15 juni 2021, 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 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Produktblad eldstad 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 
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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   

 

 

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 Hårenberg 1:6, Ljunga-Näs 1:6 samt Läsaryd 
6:1. 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 118  2021-1029    

 

Replösa 4:8, redovisning av ordförandebeslut om 
tidsbegränsat bygglov för uppställning av container 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut från  
den 3 juni 2021 med diarienummer MB-2021-1029. 

Sammanfattning av ärendet 

I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns en möjlighet för en nämnd att uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Enligt 6 kapitlet 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 30 § ska anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021-06-03 med 
diarienummer MB-2021-1029. 

Yrkanden 

Jenny Anderberg (C) yrkar att nämnden godkänner redovisning av 
ordförandebeslut från den 3 juni 2021 med diarienummer MB-2021-1029. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Jenny Anderbergs 
(C) yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslut i enlighet med yrkandet. 


