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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Onsdagen den 18 augusti 2021, klockan 8.00-12.10 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades mellan klockan 9.25-9.50 samt 10.50-11.00 

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

Övriga 
deltagande 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP) (deltog via Teams) 
 
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef,  
Anna E Andersson, stf förvaltningschef  
Hanna Svahnström, vik miljöchef 
Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Adina Mårtensson, miljöinspektör, §§ 127-128 (deltog via Teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 129 (deltog via Teams) 
Jeane Gustafsson, bygglovhandläggare, § 130 (deltog via Teams) 
Hanne Larsson, bygglovhandläggare, § 131 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare, § 132 (deltog via Teams) 
Sarah Cederström, bygglovhandläggare, §§ 133-136 (deltog via Teams) 

Justerare Bengt Carlsson (KD) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 19 augusti 2021, klockan 13.00 

Paragrafer 119-136   

  

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 

 
 

Justerare Bengt Carlsson (KD) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 18 augusti 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 20 augusti 2021 

Överklagningstid Den 20 augusti – 13 september 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 17 september 2021 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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Remiss över verksamhetsplan för dagvatten inom Ljungby kommun, yttrande 
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Remiss över policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun, 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott med diarienummer KS2021-0219
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Uppföljning KKiK .............................................................................................. 15 

Odensjö-Hylte 1:12, upphävande av tidigare beslut om förbud med vite om 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning ..................................... 16 

Prästtorp 1:6 med flera, redovisning av ordförandebeslut om yttrande över 
verksamhetsutövarens överklagan om föreläggande med vite att utföra åtgärder
 ............................................................................................................................ 18 

Brandstationen 1, föreläggande om att genomföra undersökningar och 
utredningar .......................................................................................................... 19 

Detaljplan för Bråna 3:38 med flera, granskning av planförslag ....................... 26 
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parkeringsplatser med carport ............................................................................ 28 

Tusenskönan 3, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ................................. 32 

Falken 12, bygglov för nybyggnad av cykelgarage samt rivning av befintligt 
skjul .................................................................................................................... 35 

Eka 3:2 med flera, bygglov för anläggande av endurobana ............................... 38 

Ryssby 26:16, bygglov för nybyggnad av carport/förråd ................................... 41 

Brunnsberg 1:1, strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med 
tillhörande komplementsbyggnader ................................................................... 43 

Prästnäs 1:2, strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus .................. 45 
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MBN § 119      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 Backsippan 1, bygglov för nybyggnad av garage. 
 

Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

 Nämndinitiativ väckt på sammanträdet av Henrik Pettersson (SD) och 
Pär Augustsson (SD) gällande kommunens dricksvatten. 

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 § 120      

 

Meddelanden och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-06-01 till 2021-08-18. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Laga kraftbevis daterat 2021-06-11 gällande detaljplan för Torg 2:27 med 
flera (Laganland).  
 

2. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-06-15. 
Godkännande av delegationsbeslut om strandskyddsdispens på Brännslida 
2:2 från den 2 juni 2021. 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-06-16. 
Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut taget i nämnden den 11 maj 2021 
om nekat tillstånd till spridning av växtskyddsmedel inom skyddsområde 
för vattentäkt och ger tillstånd till sökande. Nämndens arbetsutskott 
beslutade att inte överklaga beslutet den 30 juni 2021. 
 

4. Beslut från Kommunfullmäktige daterat 2021-06-21. 
Fastställande av budget 2022 med plan för 2023-2026. 
 

5. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-06-22. 
Domstolen avslår fastighetsägarens överklagan av beslut om förbud att 
släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på Boarp 3:35 taget 
i nämnden den 8 januari 2021. 
 

6. Beslut från Länsstyrelsen Kalmar län daterat 2021-06-28. 
Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan om tillstånd för mellanlagring 
och förädling av bi- och restprodukter på fastigheten Grimarp 1:18. 
 

7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-06-30. 
Utökning av naturreservatet Gölsjömyren. 
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8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-07-07. 
Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut taget i nämnden den 11 maj 2021 
om förbud med vite avseende avloppsanläggning på fastigheten Mjäryd 
6:10 och återförvisar ärendet för ny handläggning. 
 

9. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-07-09. 
Länsstyrelsen avslår överklagat beslut taget i nämnden den 11 maj 2021 om 
nekad strandskyddsdispens på fastigheten Torseryd 1:51. 
 

10. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-08-05. 
Länsstyrelsen avslår överklagat beslut taget i nämnden den 7 april 2021 om 
förbud med vite avseende avloppsanläggning på fastigheten Össjö 1:12. 
 

11. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-08-06. 
Länsstyrelsen upphäver överklagat delegationsbeslut från den 17 juni 2021 
avseende förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Berghem 5:5 och 
återförvisar ärendet för ny handläggning. 
 

12. Inbjudan till digital utbildning för förtroendevalda ”Vad ska jag tänka på 
som förtroendevald? Prövning av barnens bästa barnkonsekvensanalys”. 
Inbjudan mejlas ut till ledamöter och ersättare i nämnden. Anmälan sker via 
länk i mailet.  
 

13. Rapportering uppföljning nämnd juni-juli 2021 samt förvaltningens förslag 
till utkast till delårsrapport 2021 (tas i septembernämnden). 
 

14. Information från miljöavdelningen angående miljösanktionsavgift vid 
anläggande av avloppsanläggning utan tillstånd. 
 

15. Information från miljöavdelningen om läget vid oljeutsläpp Aspudden. 
 

16. Information från miljöavdelningen om anmälan om miljöfarlig verksamhet 
avseende anläggande av endurobana på Eka 3:2 med flera. 
 

Beslutsunderlag 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelanden och beslut som 
inkommit under perioden 2021-06-01 till 2021-08-18 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 2021-06-01 till 2021-08-18. 
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MBN § 121      

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 juni 2021 till den 31 juli 2021 enligt delegationslistor daterade den 1 juli 
2021 samt 12 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2021-07-01. 

 Delegationslista daterad 2021-08-12. 

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 § 122  2021-1228    

 

Nämndinitiativ om gamla detaljplaner 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden bifaller nämndinitiativet och ger förvaltningen i 
uppdrag att utreda/arbeta fram ett förslag på principbeslut där man på äldre 
detaljplaner tillåter en totalt byggnadsarea på 25 procent av tomtytan. Detta 
gäller enbart enbostadshus. Beslutet ska gälla tills detaljplanen är uppdaterad. 

Sammanfattning av ärendet 

På miljö- och byggnämndens sammanträden den 15 juni 2021 väcktes ett 
nämndinitiativ av Centerpartiet genom Kent Danielsson (C) och Jenny 
Anderberg (C) om gamla detaljplaner. 

”Handläggningstiderna för bygglov har en längre tid varit ett stort 
diskussionsämne. Miljö- och byggnämnden har vidtagit åtgärder, men de har 
kanske varit för kortsiktiga. Nu krävs det att vi tar till lite mer långsiktiga 
åtgärder. 

En av orsakerna är att vi har många detaljplaner som är väldigt gamla och inte 
anpassade till nutidens behov av bostäder. Detta innebär att många 
bygglovsärenden strider mot detaljplanen och inte kan tas av handläggarna på 
delegation, utan måste upp i nämnden.  

Ett av de vanligaste problemen är att detaljplanen inte medger så stor 
byggnadsyta, för enbostadshus på tomten, som sökande önskar. Nämnden har 
tilldelat resurser, så att dessa gamla planer kan uppdateras. Men det är ett arbete 
som kommer att ta väldigt lång tid. 

Därför föreslår vi att nämnden tar ett principbeslut, där man på äldre detaljplaner 
tillåter en totalt byggnadsarea på 25 procent av tomtytan. Detta gäller enbart 
enbostadshus. 

Beslutet ska gälla tills detaljplan är uppdaterad. 

Detta skulle bidra till att handläggarna ges möjlighet att ta besluten på 
delegation och sålunda förkorta handläggningstiden för byggloven.” 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bifalla initiativet 
och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till hur ett beslut ska 
formuleras. 
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Beslutsunderlag 

 Nämndinitiativ från Centerpartiet, 2021-06-14 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Kent Danielsson (C), Jenny Anderberg (C) och Peter 
Berg (M) yrkar att nämndinitiativet bifalls och att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda /arbeta fram ett förslag på principbeslut där man på äldre detaljplaner 
tillåter en totalt byggnadsarea på 25 procent av tomtytan. Detta gäller enbart 
enbostadshus. Beslutet ska gälla tills detaljplanen är uppdaterad. 

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. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 123  2021-941    

 

Remiss över verksamhetsplan för dagvatten inom 
Ljungby kommun, yttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med diarienummer KS2021-0149 

Beslut 

Miljö- och byggnämndens instämmer med förvaltningens förslag till yttrande 
och lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2021 som sitt 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan för dagvatten har tagits fram av kommunledningsförvaltningen 
i samarbete med tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och miljö- och 
byggförvaltningen.  

Syftet med verksamhetsplanen är att sammanställa ställningstaganden och 
ansvarsfördelning för dagvattenhantering i kommunen. Syftet är också att ge 
vägledning och peka ut arbetsinriktning för att uppfylla de nationella 
etappmålen för dagvatten och skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara 
dagvattensystem. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på 
verksamhetsplanen på remiss till miljö- och byggnämnden för yttrande senast 
den 26 augusti 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott instämmer med förvaltningens förslag 
till yttrande och föreslår nämnden att lämna förvaltningens tjänsteskrivelse som 
sitt yttrande till ksau. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-06-21. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Under lång tid har det efterfrågats ett dokument där ett samlat grepp tas för att 
redovisa vilket ansvar som ställs på respektive förvaltning och avdelning samt 
andra aktörer när det gäller dagvatten. Det är en snårig lagstiftning som styr där 
många olika lagar är inblandade. Förvaltningen anser att det som efterfrågats har 
fångats in på ett lättförståeligt sätt i detta dokument.  
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Förvaltningen har några synpunkter på vad som bör ändras eller justeras: 

 Punkt 4.1.1 Översiktsplan (sid 13) - Bör förtydligas att kartläggningar 
utifrån olika kartskikt t.ex. översvämningskartering, skyfallskartering 
och SGU:s jordartskarta används vid utredning om vilka områden som 
kan vara svåra att avvattna. I detaljplaneskedet görs noggrannare 
geotekniska och eventuellt hydrologiska utredningar som sedan 
kompletteras för ytor där bebyggelse ska uppföras. 

 Punkt 4.1.2 Detaljplan (sid 14) - Schemat över planprocessen bör 
följande ändras: 

- Under Samråd, punkt två: Krävs ytterligare utredningar ska de vara 
klara före granskning.”  

- Under Granskning, punkt 2: Planarkitekt arbetar vidare utifrån inkomna 
synpunkter och gör ändringar vid behov.  

- Under Granskning, ytterligare punkt: Om stora förändringar görs i 
planhandlingarna kan en ny granskning krävas.  

- För att förtydliga kan ytterligare en del läggas till efter Antagande:  
Laga kraft – Om ingen överklagar får detaljplanen laga kraft efter 3 
veckor. Sedan finns möjlighet att söka bygglov för uppförande av det 
som detaljplanen anger. 

 Punkt 2.3 Tillsyn (sid 7) – Här står det att miljöavdelningen handlägger 
anmälan om dagvattenanläggning. Vi ser gärna att det finns med en 
beskrivning om vad en dagvattenanläggning är, ordet behöver definieras. 
Ordet dagvattenanläggning kan även finnas med i bilaga 2 Förkortningar 
och begrepp eller definieras i Bilaga 1 Fördjupning lagstiftning, ansvar 
och bestämmelser – Miljöbalken och miljökvalitetsnormer - 
Anmälningsplikt  

 Punkt 5.4 Reningskrav på dagvatten, tabell 2 (sid 29) – ej helt tydligt hur 
man ska läsa ut tabellen. Föreslår att man har med ett eller två exempel. 
Ser gärna förklaring till vad ”rening före infiltration” kan vara 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 21 juni 2021 som sitt yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden instämmer med förvaltningens yttrande i 
tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2021 och kan lämna det som sitt yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott eller om någon är där emot. 
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Ordförande finner att nämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 124  2021-1147    

 

Remiss över policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun, yttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med diarienummer KS2021-0219 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ser positivt på att en policy tas fram och har inga 
synpunkter på dokumentet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2019 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna det övergripande arbetet 
kring barnkonventionens förankring i kommunens verksamheter. 
Kommundirektören utsåg under 2020 ett Barnrättsombud och förvaltningarna 
Barnrättsövervakare.  

Barnkonventionen har blivit svensk lag vilket medfört utökade krav på 
kommunen. För att lagkravet ska uppfyllas har kommunledningsförvaltningen 
som ett första steg tagit fram ett förslag till policy för arbetet med barns 
rättigheter. I förslaget framgår att barnkonventionen och ett barnperspektiv ska 
vara styrande för kommunens verksamheter. Med barnrättsperspektiv avses ett 
synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planering, 
beslut och utförande på alla nivåer i organisationen. Ljungby kommuns 
verksamheter och de beslut som tas ska utgå från ett barnrättsperspektiv och alla 
medarbetare ska ha kunskap om barnkonventionen.  

I tjänsteskrivelsen från den 29 april 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att policyn ska skickas på remiss för 
yttrande till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och ungdomsrådet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att skicka förslag 
till Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun på remiss för 
yttrande till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och ungdomsrådet. 
Remissen ska besvaras senast den 30 september 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ser positivt på att en 
policy tas fram och har inga synpunkter på dokumentet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-06-22. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen har inga synpunkter på dokumentet och anser att policyn kan 
antas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ser positivt på att en policy tas fram och har 
inga synpunkter på dokumentet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan yttra sig att det är positivt att en policy tas 
fram och har inga synpunkter på dokumentet eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att yttra sig att framtagandet av en 
policy är positivt och har inga synpunkter på dokumentet. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 125  2021-1292    

 

Uppföljning KKiK 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan 
för att öka nämndens måluppfyllelse. 

Sammanfattning av ärende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 juni 2021, KS AU § 108, beslutat 
att begära att miljö- och byggnämnden redovisar en åtgärdsplan för ökad 
måluppfyllelse för de indikatorer som redovisas inom mätningen Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK) och inom insiktsmätningen ”Öppna jämförelser om 
företagsklimat”. Åtgärdsplanen återrapporteras skriftligen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott senast i september 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att öka nämndens måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 

 Beslut från kommunstyrelsen arbetsutskott daterat 2021-06-15. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan eller om någon är där emot. 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 126  2018-504    

 

Odensjö-Hylte 1:12, upphävande av tidigare beslut om 
förbud med vite om utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

Fastighet: Odensjö-Hylte 1:12 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslutet daterat den 15 oktober 
2020, § 139, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i mars 2018 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 15 oktober 2020, § 139, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat 
med vite. 

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats. 

Den 16 juni 2021 gjorde miljöavdelningen ett platsbesök och det fanns då en ny 
anläggning på plats som är färdigställd.  

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 
avloppsanläggning kan upphävas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver beslutet daterat den 15 oktober 
2020, § 139, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare beslut daterat den 15 
oktober 2020, § 139, 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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MBN § 127  2020-332    

 

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

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av ordförandebeslut daterat 
den 30 juni 2021. 

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 2021-06-30 med 
diarienummer MB-2020-332. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden godkänner redovisningen 
av ordförandebeslut daterat den 30 juni 2021. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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MBN § 128  2021-773    

 

Brandstationen 1, föreläggande om att genomföra 
undersökningar och utredningar 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, att utföra undersökningar och 
utredningar enligt nedan: 
 
1. XXX ska genom miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar 

utreda förekomsten av poly- och perfluorerade substanser (PFAS) i mark 
och grundvatten på Brandstationen 1. Undersökningen ska svara på 
frågorna: 

 
a. Förekommer förororening av poly- och perfluorerade substanser? 

b. Vilken utbredning har föroreningarna i plan? 

c. Vilken utbredning har föroreningarna på djupet? 

d. I vilken halt förekommer föroreningar av PFAS i marklagren på 

respektive provtagningspunkt? 

e. I vilken halt förekommer föroreningar av PFAS i grundvatten på 

respektive provtagningspunkt?  

Uppgifter om var brandskum hanterats ska utgöra utgångspunkt för att 
fastställa provtagningspunkter. Finns det andra potentiella utsläppspunkter 
ska de också beaktas i framtagandet av provtagningspunkter.  
 

2. Om förorening påträffas enligt ovanstående punkt ska vidare undersökning 
göras för att besvara följande frågor: 
 
a. Finns det en källzon, dvs ett område med höga halter varifrån 

föroreningar kan spridas? 
b. Sprids föroreningen till omgivningen? Beskriv föroreningsplymen, dvs 

i vilken riktning går den, hur långt och vilka halter finner man i 
plymen? 

 
3. Om undersökningen visar att förorening sprids i grundvattnet: Gör en 

riskbedömning av föroreningen enligt Naturvårdsverkets rapport 
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”Riskbedömning av förorenade områden” (Rapport 5977). Beskriv 
spridningsvägar, skyddsobjekt och exponeringsvägar.  

4. Den viktigaste frågan i dagsläget är hur föroreningen påverkar intilliggande 
vattentäkt. Förorening av PFAS 11 har tidigare konstaterats i 
råvattenbrunnen som är belägen i naturreservat Kronoskogen, 
undersökningen ska därför även utreda om det finns en eventuell påverkan 
från aktuell fastighet ned mot råvattenbrunnen. 

5. Utredningsarbetet utförs bäst stegvis. Provtagningsplaner och andra planer 
som kan ha påverkan på undersökningarna ska redovisas till miljö- och 
byggförvaltningen senast två veckor innan planerat arbete påbörjas.  

6. XXX ska senaste den 28 februari 2022 inkomma med en skriftlig rapport av 
ovanstående punkter 1–4. Rapporten ska innehålla provtagningsresultat, 
metodbeskrivning, bedömningar och beräkningar. 

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kapitlet 9, 21 och 22 §§ samt med 
hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten Brandstationen 1 har det bedrivits brandförsvar sedan år 1993. 
Fastigheten är riskklassad enligt MIFO-metodiken till ett riskklass 2-objekt. Ett 
riskklass 2-objekt kan innebära stor risk för människors hälsa och miljön. Enligt 
Mifo-blanketten ska brandövningar med skum upphört under åren 2013–2014. 

Mellan åren 1993–2000 användes en bassäng med oljeavskiljare för att öva 
släckning av poolbrand. Antalet övningar uppskattas till cirka 25 stycken. Vid 
övningarna användes tungskum och mellanskum. Vid användning av skum 
räknar verksamheten med att cirka 5 procent har hamnat utanför bassängen och 
filtrerats genom marken.  

Brandstationen 1 är i nära anslutning till råvattenbrunnen för dricksvatten som är 
belägen i Kronoskogen cirka 400 meter från fastigheten, denna brunn benämns 
som brunn 211. Enligt uppgifter från SGU som förvaltningen tog del av den 12 
mars 2021, visar denna karta att grundvattnets strömningsriktning är sydlig, mot 
naturreservat Kronoskogen och den primära skyddszonen för vattentäkten. Det 
finns en pil i Kronoskogen som visar att strömningen är från norr mot söder, 
alltså från brandstationen ned mot vattentäkten.  

I samband med tillsynen av dricksvattenanläggning har förvaltningen fått 
kännedom om att det är förhöjda halter av PFAS i råvattenbrunnen som är 
placerad i Kronoskogen. För att möjliggöra kartläggning och källspårning av 
föroreningen anser förvaltningen att nästa steg är att utreda fastigheten 
Brandstationen 1. Detta är ett sätt att utreda ifall eventuella föroreningar från 
brandövningsplatsen kan ha en påverkan på dricksvattentäkten.  
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Synpunkter på tjänsteskrivelsen inkom från xxx till miljö- och 
byggförvaltningen den 14 juni 2021. XXX anser att beslutet ska skjutas sex 
månader framåt i tiden på grund av kommande semesterperiod. Miljö- och 
byggförvaltningen har tagit hänsyn till denna synpunkt och föreslår därför att 
punkt 6 ändras till den 28 februari 2022.  

Under nämndssammanträdet den 15 juni 2021, yrkade politiken att aktuell brunn 
som är påverkad av PFAS ska stängas fram till dess att miljö- och byggnämnden 
har fått kännedom om hur föroreningsriskerna påverkar och sprids till brunnen. 
Med anledning av detta tillägg drogs beslutet ut ur sammanträdet.   

I samband med att frågan avseende stängning av brunn 211 uppkom har miljö- 
och byggförvaltningen haft möte med arbetsutskotten för miljö- och bygg samt 
xxx. Vid mötet närvarande tjänstepersoner från miljö- och byggförvaltningen 
samt xxx. Vid mötet den 9 juli 2021 informerade xxx om de åtgärder som 
planeras att utföras för att minska halterna PFAS i brunn 211. xxx ska köpa in 
och installera ett filter för att reducera halterna PFAS i brunnen, detta inköp 
planeras att ske under hösten 2021. En utökad provtagning av råvattnet kommer 
också ske för att få kännedom om hur vattenkvalitén förändras över året. XXX 
ska skicka in en sammanställning över de åtgärder som planeras att utföras, 
tidsplan samt en beskrivning över filtrets beräknade reducering. Med anledning 
av att mötet hölls och inga avsteg sker från den tjänsteskrivelse som xxx fått ta 
del av och yttrat sig över den 14 juni 2021 bedöms de vara kommunicerade. 

Den 16 juli 2021 inkom xxx med en skrivelse där de ekonomiska 
förutsättningarna ändrats, vilket innebär att kostnaderna för underhållet av det 
föreslagna filtret är betydligt högre än beräknat. Frågan om att eventuellt vidta 
andra åtgärder aktualiseras därmed på nytt men kommer att hanteras separat.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Som underlag till detta beslut har bland annat Mifo-blanketten från 7 juli 2020 
för Brandstationen 1 använts. Av denna framgår vilken riskklass objektet tillhör 
samt vilka kemikalier som hanterats, samt påverkan av dessa på mark och 
vatten. 

Enligt Mifo-blanketten är spridningsförutsättningarna för föroreningar i mark 
och grundvatten på Brandstationen 1 mycket stora då jordmånen består av 
isälvssediment och marken inte har varit asfalterad utan består mestadels av en 
grusplan. 

Känsligheten och skyddsvärdet antas vara mycket stort då brandstationen ligger 
inom ett kommunalt vattenskyddsområde med närhet till brunn för 
råvattenuttag. Marken har hög genomsläpplighet med ett betydande 
grundvattenmagasin under. Förvaltningen anser därför att den viktigaste frågan i 
dagsläget är att utreda vilken som är källan till PFAS i området samt hur 
föroreningen påverkar intilliggande vattentäkt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förelägger xxx, att utföra undersökningar 
och utredningar enligt nedan: 
 
1. XXX ska genom miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar 

utreda förekomsten av poly- och perfluorerade substanser (PFAS) i mark 
och grundvatten på Brandstationen 1. Undersökningen ska svara på 
frågorna: 

 
a. Förekommer förororening av poly- och perfluorerade substanser? 

b. Vilken utbredning har föroreningarna i plan? 

c. Vilken utbredning har föroreningarna på djupet? 

d. I vilken halt förekommer föroreningar av PFAS i marklagren på 

respektive provtagningspunkt? 

e. I vilken halt förekommer föroreningar av PFAS i grundvatten på 

respektive provtagningspunkt?  

Uppgifter om var brandskum hanterats ska utgöra utgångspunkt för att 
fastställa provtagningspunkter. Finns det andra potentiella utsläppspunkter 
ska de också beaktas i framtagandet av provtagningspunkter.  
 

2. Om förorening påträffas enligt ovanstående punkt ska vidare undersökning 
göras för att besvara följande frågor: 
 
a. Finns det en källzon, dvs ett område med höga halter varifrån 

föroreningar kan spridas? 
b. Sprids föroreningen till omgivningen? Beskriv föroreningsplymen, dvs 

i vilken riktning går den, hur långt och vilka halter finner man i 
plymen? 

3. Om undersökningen visar att förorening sprids i grundvattnet: Gör en 
riskbedömning av föroreningen enligt Naturvårdsverkets rapport 
”Riskbedömning av förorenade områden” (Rapport 5977). Beskriv 
spridningsvägar, skyddsobjekt och exponeringsvägar.  

4. Den viktigaste frågan i dagsläget är hur föroreningen påverkar intilliggande 
vattentäkt. Förorening av PFAS 11 har tidigare konstaterats i 
råvattenbrunnen som är belägen i naturreservat Kronoskogen, 
undersökningen ska därför även utreda om det finns en eventuell påverkan 
från aktuell fastighet ned mot råvattenbrunnen. 
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5. Utredningsarbetet utförs bäst stegvis. Provtagningsplaner och andra planer 
som kan ha påverkan på undersökningarna ska redovisas till miljö- och 
byggförvaltningen senast två veckor innan planerat arbete påbörjas.  

6. XXX ska senaste den 28 februari 2022 inkomma med en skriftlig rapport av 
ovanstående punkter 1–4. Rapporten ska innehålla provtagningsresultat, 
metodbeskrivning, bedömningar och beräkningar. 

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 26 kapitlet 9, 21 och 22 §§ samt med 
hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

 Mifo-blankett, daterad 2020-07-07. 
 SGU’s kartvisare grundvattenmagasin. 
 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-13. 
 Skrivelse från VA-huvudmannen daterad 2021-07-16. 

Ajournering 

Ajournering begärd och sker mellan 10.50-11.00. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att nämnden förelägger xxx enligt förvaltningens förslag till 
beslut enligt tjänsteskrivelse daterad den 13 juli 2021. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Miljö- och byggnämnden beslutar om detta föreläggande med anledning av att 
det råder osäkerhet kring varför det finns PFAS-förorening i dricksvattentäkten 
som är belägen inom naturreservat Kronoskogen. Provtagningar som utförts i 
råvattenbrunnen har visat halter över 90 nanogram/liter. Livsmedelsverket har 
tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS, vid halter över 90 nanogram bör åtgärder 
och utredningar vidtas. 

För att kunna möjliggöra kartläggning och källspårning bedömer nämnden att 
uppgifter och dokumentation enligt detta föreläggande ska tas fram för att 
möjliggöra tillsyn av verksamheten. 
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Att utföra miljötekniska utredningar av mark och grundvatten ska visa om det 
finns några kopplingar mellan Brandstationen 1 och föroreningshalterna i 
råvattenbrunnen.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att en utredning av förekomst 
av källzon, spridning och ev. en riskbedömning avseende PFAS är befogad.  

Den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller miljön är skyldig att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen, 
enligt miljöbalken 26 kapitlet 22 §. Mot bakgrund av att verksamheten kan 
befaras ha gett upphov till föroreningar i vattentäkten bedömer nämnden att det 
är motiverat enligt Miljöbalken 26 kap 22 § att ställa krav på undersökning och 
utredning. 

Enligt miljöbalken 26 kapitlet 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet att inlämna de uppgifter och handlingar som behövs för att 
möjliggöra tillsynen av verksamheten. 

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 miljöbalken 26 kapitlet 9 §. 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 
verkningar, enligt miljöbalken 26 kapitlet 19 §. 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet, enligt miljöbalken 2 kapitel 2 §. 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten  

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
enligt miljöbalken 2 kapitel 3 §. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt miljöbalken 2 kapitlet 7 § kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i 
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga 
om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska 
vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 
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Upplysningar 

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

Skickas till 

XXX med delgivningskvitto och information hur man överklagar. 
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MBN § 129  2019-336    

 

Detaljplan för Bråna 3:38 med flera, granskning av 
planförslag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden skickar ut planförslag för Bråna 3:38 med flera för 
granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

Under flera års tid har det funnits ett intresse från Agunnarydsstiftelsen och de 
boende i Agunnaryd att skapa möjligheter till fler bostäder i samhället. Syftet 
med detaljplanen är därför att planlägga befintlig bebyggelse inom ett område 
öster om Brånavägen samt att skapa nya byggrätter för bostäder. Marken där 
dagvattendammarna är anlagda ingår också i planområdet. 

Detaljplanen har varit utskickad på samråd under tiden 24 mars 2020 - 20 april 
2020. 

Förvaltningen har sammanställt synpunkterna från samrådet i en samråds-
redogörelse daterad 2021-08-06. 

Miljö- och byggnämndens arbetsskott föreslår nämnden att planförslag för del 
av Bråna 3:28 med flera skickas ut för granskning. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-08-06. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att planförslaget för del av Bråna 3:38 med flera 
fastigheter i Agunnaryd skickas ut för granskning. 

Yrkanden 

Ordförande och Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att planförslag skickat 
ut för granskning. 
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Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Tekniska nämnden samt Agunnarydsstiftelsen. 
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MBN § 130  2021-1135    

 

Ljunga Prästgård 1:21 och 1:45, bygglov för tillbyggnad 
av skola, förskola samt parkeringsplatser med carport 

Fastighet: Ljunga Prästgård 1:21och 1:45 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av förskola och 
skola samt parkeringsplatser med carport. 

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

startbesked. 
5. Avgiften för bygglovet är 15 971 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. (11 116 kronor för tillbyggnaden och 4 855 kronor för 
carport och parkering) Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31/31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14,  
12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheterna ligger cirka 200 meter norr om kyrkan i Södra Ljunga.  
Ljunga Prästgård 1:21 ligger inom detaljplan H21 som anger allmänt ändamål. 
Ljunga Prästgård 1:45 ligger utanför detaljplan men gränsar till H21. Denna 
fastighet är bebyggd sen tidigare.  

Ansökan avser tillbyggnad av förskola med 125 kvadratmeter och tillbyggnad 
av skola med 48 kvadratmeter på fastigheten Ljunga Prästgård 1:21, samt 
utökning av sex parkeringsplatser och nybyggnad av carport om cirka 33 
kvadratmeter med plats för två bilar på angränsande fastighet Ljunga Prästgård  
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

1:45 för Lingbygdens friskola. Tillbyggnaden av förskolan placeras fyra meter 
från fastighetsgräns i öster. Carporten placeras 4 meter från tomtgräns i söder.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – H21.  

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

Enligt förslaget kommer cirka 15 kvadratmeter av tillbyggnaden samt cirka 17 
kvadratmeter skärmtak för förskolan att placeras på punktprickad mark, mark 
som inte får bebyggas. 

Fastighetsägare till Ljunga Prästgård 1:6, 1:8 och 1:19 och 1:45 har godkänt 
förslaget. 

Fastighetsägare till Ljunga Prästgård 1:1,1:3, 1:7 och 1:17 har fått tillfälle att 
lämna synpunkter men inte svarat. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja bygglov för tillbyggnad av skola, 
förskola samt parkeringsplatser med carport. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att bygglov för tillbyggnad av skola, förskola samt 
parkeringsplatser med carport beviljas. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Upplysningar 

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

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 
 

30(48) 

   
Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

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: (Hör med inspektör vad som krävs) 

 Förslag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Yttrande från arbetstagarrepresentant 
 Brandskyddsbeskrivning 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Energiberäkning/ U-värdesberäkning 

 
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

Kontakt ska tas med miljöavdelningen då bygglovet berör hälsoskydd- eller 
livsmedelslokal.  

Fastighetsägarens tillstånd krävs på Ljunga Prästgård 1:45 

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.  

Motivering 

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

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

Då endast en mindre del placeras på mark som inte får bebyggas anses förslaget 
vara en liten avvikelse. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 6 juli 2021och beslut fattades 
den 18 augusti 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits.  
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Ljunga Prästgård 1:1, 1:6, 1:7, 1:8, 1:17 och 
1:45. 
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 131  2021–1055    

 

Tusenskönan 3, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

Fastighet: Tusenskönan 3 

 
Sökande: XXX. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 19 maj 2021 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
7. Följande dokument ska lämnas in för att slutbesked ska skrivas ut:  

- signerad kontrollplan för slutbesked 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Hångers bostadsområde i Ljungby stad. 

Förslaget innebär tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum i en våning, med 
en byggnadsarea på 32 kvadratmeter. Tillbyggnaden placeras 11,66 meter från 
fastighetsgräns i nordost och 5,68 meter från fastighetsgräns i nordväst. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E159.  

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 190 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 226 kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Backsötan 4, Röllekan 3, Brunörten 1, Brunörten 2, Tätörten 
6, Hångers 3:22, Blodroten 3 samt Tusenskönan 2 har godkänt förslaget. 

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

 
 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov och startbesked kan inte meddelas. Överytan anses inte vara en liten 
avvikelse från detaljplanens bestämmelser.  

Förvaltningen förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus med uterum. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med uterum. 
Henrik Pettersson (SD) yrkar att bygglov beviljas för tillbyggnad av 
enbostadshus med uterum. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

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

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)   X 

Jimmy Stansert (S)   X 

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)  X  
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Pär Augustsson (SD)  X  

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

Motivering 

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

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 juni 2021 och beslut fattades 
den 18 augusti 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits.  

Upplysningar 

Om tillbyggnaden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Röllekan 3, Brunörten 1, Brunörten 2, Hångers 
3:22, Blodroten 3, Tätörten 6, Tusenskönan 2 samt Backsötan 4. 
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 132  2021-1231    

 

Falken 12, bygglov för nybyggnad av cykelgarage samt 
rivning av befintligt skjul 

Fastighet: Falken 12 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av cykelgarage 
samt rivning av befintligt skjul. 

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 21 juni 2021 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 

- signerad kontrollplan för slutbesked 
8. Avgiften för bygglovet är 5 537 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 §§ 4, 10, 14, 
23-24 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ågårds bostadsområde längs med Strömgatan.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett cykelgarage med en byggnadsarea på 14 
kvadratmeter. I samband med uppförande rivs det befintliga skjulet på platsen. 
Byggnaden placeras i fastighetsgränsen mot Falken 11, 6 meter söder om 
garagebyggnaden på fastigheten. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P 89/12.  

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 250 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 279 kvadratmeter. 
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

Enligt detaljplanen får byggnaden inte placeras närmare fastighetsgräns än en 1 
meter, enligt förslag kommer byggnaden placeras i fastighetsgränsen mot Falken 
11. 

Fastighetsägare till Ljungby 7:179 har lämnat information om att det under 
byggnaden finns en dagvattenledning, men ledningen är ej i bruk 

Fastighetsägare till Falken 11 har godkänt förslaget.  

Fastighetsägare till Falken 10 har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget men inte svarat.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av cykelgarage samt rivning av befintligt skjul. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte lämnas då avvikelserna sammantaget inte kan räknas som en 
liten avvikelse.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av 
cykelgarage samt rivning av befintligt skjul. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Henrik Pettersson (SD) och Tomas Nielsen 
(S) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av cykelgarage samt rivning av 
befintligt skjul. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Caroline Holmqvist 
Henryssons (S) med flera 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. 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
rivningslov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 34 PBL. 

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

Avvikelsen anses liten då byggnaden utgör en ersättningsbyggnad som är 
marginellt större än den befintliga på fastigheten.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 14 juni 2021 och beslut fattades 
den 18 augusti 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits.  

Upplysningar 

Om byggnaden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer 
en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Falken 10, 11 och 13 samt Ljungby 7:179. 
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MBN § 133  2020-1950    

 

Eka 3:2 med flera, bygglov för anläggande av endurobana 

Fastighet: Eka 3:2 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för anläggande av endurobana. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (se upplysning) 
3. Kontrollplanen som inkom den 4 november 2020 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Anläggningen får inte tas i bruk innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

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

- signerad kontrollplan för slutbesked 
8. Avgiften för bygglovet är 15 720 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 §§ 4, 10, 14, 23-24 
samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger strax norr om Ljungby stad öster om E4:an. 

Förslaget innebär anläggande av endurobana, den ansökta bansträckningen har 
ändrats efter att synpunkter inkommit både från trafikverket, Ljungby Energi 
och berörda markägare runtomkring.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom utredningsområde för 
industri samt inom vattenskyddsområde. Området ligger även i närhet till 
fornlämningsområde. 

Fastighetsägare till Eka 3:2 med flera (Ljungby kommun), Ljungby 8:6 (en av 
två delägare), Össlöv 4:9 och 4:11 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Eka 3:18, 3:20, Ljungby 8:6 (en av två delägare), har fått 
tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.  
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Fastighetsägare till Eka 3:8 har synpunkter mot förslaget och vill att man ändrar 
bansträckningen enligt föreslagen skiss eller flyttar endurobanan till en helt 
annan plats. 

Fastighetsägare till Eka 3:18 (en av fyra delägare) hade synpunkter på det första 
förslaget till bansträckning men inte svarat efter att bansträckningen ändrats.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har den 16 december 2020 med 
tillägg den 16 juni 2021 yttrat sig i ärendet. 

Ekolog har den 10 januari 2021 yttrat sig i ärendet och har gjort bedömningen 
att området har mycket små naturvärden, inte heller bedöms friluftslivet 
påverkas nämnvärt. 

Trafikverket har den 18 december 2020 med tillägg den 16 juni 2021 yttrat sig i 
ärendet och har inga synpunkter på det aktuella förslaget mer än att det är 
sökande som ansvarar för att säkerställa att trafikanter på E4 och väg 25 inte 
distraheras av enduroförare. 

Ljungby Energi har den 7 december 2020 med tillägg den 14 juni 2021 yttrat sig 
i ärendet och har inga synpunkter på det aktuella förslaget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
anläggande av endurobana. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för anläggande av en 
endurobana. 

Yrkanden 

Tomas Nielsen (S) yrkar att bygglov beviljas för anläggande av en endurobana. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet Tomas Nielsens (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 § 31 PBL. 
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Miljö- och byggnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

Nämnden anser inte att förslaget innebär en betydande olägenhet för 
omgivningen. 

Naturvärdena på platsen anses inte påverkas av etableringen då de är mycket 
små i dagsläget.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 25 maj 2021 och beslut fattades 
den 18 augusti 2021, handläggningstiden har förlängts med ytterligare högst tio 
veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

Upplysningar 

Om anläggningen börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut. 

Beslut från andra myndigheter kan krävas så som länsstyrelsen. 

En anmälan om miljöfarlig verksamhet ska lämnas in till miljö- och 
byggförvaltningen 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 vunnit laga kraft. 

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägaren till Eka 3:2 med flera (Ljungby kommun), 3:18 
(tre av fyra delägare), 3:20, Ljungby 8:6, Össlöv 4:9 och 4:11. 

Fastighetsägare till Eka 3:8 och 3:18 (en av fyra delägare) underrättas med 
mottagningsbevis och information hur beslutet överklagas. 
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MBN § 134  2021-348    

 

Ryssby 26:16, bygglov för nybyggnad av carport/förråd 

Fastighet: Ryssby 26:16 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
carport/förråd. 

2. Avgiften för avslaget är 2 856 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, samt 12 kapitlet § 8a plan- 
och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka en kilometer sydöst om Ryssby kyrka, på Ryssbysjöns 
östra sida.  

Förslaget innebär nybyggnad av en carport i en våning med en byggnadsarea på 
58 kvadratmeter. Byggnaden placeras en meter från fastighetsgräns i norr. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P98/13.  

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 300 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 346 kvadratmeter. 

Enligt detaljplanen ska ny bebyggelse utformas med hänsyn till ortens 
traditioner och omgivningens särdrag. Fasadmaterial ska vara av trä eller puts 
och färgerna av traditionellt slag. 

Stadsarkitekten har yttrat sig gällande byggnadens utformning och godkänt 
utformningen. 

Fastighetsägare till Ryssby 26:1, 26:15, 26:17 och Ryssby-Östraby 2:77 har 
godkänt förslaget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om 
bygglov för nybyggnad av carport. 
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Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte meddelas då överytan inte kan ses som en liten avvikelse från 
gällande detaljplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), ordförande och Jimmy Stansert (S) yrkar 
avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av carport. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 20 april 2021 och beslut fattades 
den 18 augusti 2021, handläggningstiden har förlängts med ytterligare högst tio 
veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

Upplysningar 

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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MBN § 135  2021-1073    

 

Brunnsberg 1:1, strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader 

Fastighet: Brunnsberg 1:1 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 

2. Avgiften för beslutet är 7 074 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens blev komplett den 1 juni 2021. 

Platsen ligger i Brunnsberg, öster om Stensjön, cirka 3,5 kilometer nordöst om 
Agunnaryds samhälle. Strandskyddet för Stensjön är 100 meter inåt land. 
Föreslagen tomt ligger delvis inom strandskyddat område.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 
byggnadsarea på cirka 110 kvadratmeter samt två tillhörande 
komplementbyggnader. Bostadshuset föreslås placeras cirka 140 meter från 
närmsta befintliga bostadshus. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för natur samt 
inom ett område som har stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.  

Platsen ligger inte inom något utpekat område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Dispens från strandskyddsförordnandet bör inte meddelas då det inte finns något 
tillämpbart särskilt skäl. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan avslå ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden avslår ansökan. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förutsättningar inte finns för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges då det inte finns något tillämpbart 
särskilt skäl. 

Nämnden bedömer inte att området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet där utvidgning inte kan genomföras utanför området. Nämnden 
bedömer inte heller att skälet för landsbygdsutveckling är uppfyllt. 

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

Upplysningar 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 83, med efterföljande 
revideringar. 

Faktura skickas separat. 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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MBN § 136  2021-1112    

 

Prästnäs 1:2, strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus 

Fastighet: Prästnäs 1:2 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
enbostadshus. 

2. Tomtplatsen ska mot alla väderstreck avgränsas med staket eller liknande 
enligt situationsplan daterad den 10 juni 2021. 

3. När åtgärderna har utförts ska strandskyddet fortsätta att gälla. 
4. Fri passage lämnas mellan strandlinjen och ansökt åtgärd. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens blev komplett den 10 juni 2021. 

Platsen ligger strax söder om Agunnaryd samhälle, cirka 500 meter söder om 
Agunnaryd kyrka.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en 
byggnadsarea på cirka 240 kvadratmeter. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område med mycket stora 
naturvärden, riksintresse för natur och i anslutning till en fornlämning (färdväg).  

Som särskilt skäl har sökande angett att området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökande vill 
även pröva ansökan om strandskyddsdispens för LIS (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) trots att området inte är utpekat som LIS-område enligt 
kommunens översiktsplan. Kommunens översiktsplan ska ge vägledning vid 
bedömning av om en plats ligger inom ett område för LIS, översiktsplanen är 
inte bindande. Alltså kan även områden som inte är utpekade som LIS-områden 
enligt kommunens översiktsplan bedömas som LIS-områden. 
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Sökande har lämnat in en utredning om varför området ska bedömas vara ett 
LIS-område. Bland annat anger sökande i sin utredning att Agunnaryd är av 
kommunfullmäktige utsedd till serviceort som ska utvecklas bland annat 
avseende boendeservice, förskola, skola, näringsliv och besöksnäring och att 
kommunen bland annat har som mål att man strävar efter tillväxt av 
befolkningen, att bygga nya bostäder möjliggör att öka invånarantalet i 
serviceorter. Att tillföra nya bostäder i en av kommunens utvalda serviceorter  
stadfäster kommunens vision om dessa orters utveckling. Sökande framför även 
att planerad etableringsplats är inom ett område med redan befintlig bebyggelse 
och anser inte att det föreligger några hinder för strandskyddsdispens. Sökande 
anser även att området redan är ianspråktaget med befintlig bebyggelse och att 
även det är ett skäl till att strandskyddsdispens kan medges. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa till den tilltänkta fastigheten men då fastigheten ligger inom ett område för 
hög skyddsnivå kan ytterligare skyddsåtgärder utöver den grundläggande 
reningen i en avloppsanläggning behöva vidtas, anläggningen kan behöva 
placeras utanför den tilltänkta avstyckningen (längre bort från sjön). 
Miljöavdelningen kommer att göra en bedömning av förutsättningarna på plats, 
vid ansökan om tillstånd om enskild avloppsanläggning.  

Ekolog har den 2 augusti 2021 lämnat sitt yttrande och gör bedömningen att en 
tomtplats och byggnad bör kunna tillåtas utan att påverkan på områdets värden i 
naturvårdsprogrammet blir annat än obetydligt. Så många av de grova ekarna 
som möjligt bör då sparas. Ur strandskyddssynpunkt bedöms området inte ha 
annat än mindre betydelse för strandskyddets syften. Störst påverkan på 
naturmiljön har redan skett genom markarbeten och skogliga åtgärder. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Strandskyddsdispens bör kunna meddelas för nybyggnad av ett enbostadshus. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av ett enbostadshus med LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) som särskilt skäl och att det är ett bostadshus som uppförs i anslutning till 
ett befintligt bostadshus trots att kommunen inte pekat ut det aktuella området 
som ett så kallat LIS-område i översiktsplanen. Förvaltningen gör inte 
bedömningen att platsen redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 
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Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) och ordförande yrkar att strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus beviljas. 

Beslutsordning’ 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

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

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl 
samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och 
växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
strandområden inte försämras. 

Med hänsyn till att åtgärden inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den 
biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka 
strandskyddsbestämmelsernas syfte. 

Platsen ligger inte inom ett utpekat LIS-område enligt kommunens 
översiktsplan. Kommunens översiktsplan ska ge vägledning vid bedömning av 
om en plats ligger inom ett område för LIS, översiktsplanen är inte bindande. 
Alltså kan även områden som inte är utpekade som LIS-områden enligt 
kommunens översiktsplan bedömas som LIS-områden. Utifrån sökandes 
utredning bedöms föreslaget område utgöra ett LIS-område, då det inom 
området redan finns etablerad bebyggelse samt att områdets karaktär gör det 
möjligt för etablering av turistverksamheter och andra verksamheter som bidrar 
till landsbygdsutveckling. I Agunnaryd finns bland annat både förskola och 
skola, mataffär och förbindelse med kollektivtrafik både till Ljungby och 
Älmhult.  

Bedömningen görs att förslaget uppfyller de kriterier som anges i miljöbalken 
för att ett område ska anses som ett område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Av de särskilda skäl som sökande angivit i ansökan anser nämnden två vara 
tillämpbara, det vill säga LIS och att området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det särskilda 
skäl som gäller för uppförande av bostadshus inom ett LIS-område uppfylls. Det 
vill säga, byggnaderna uppförs i anslutning till redan befintliga bostadshus.  
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En fri passage mellan lämnas mellan föreslagen tomtplats och strandlinjen, den 
föreslagna passagen bedöms tillräckligt bred för det föreslagna ändamålet och 
har en naturlig avgränsning med den befintliga grusvägen.  

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte påtagligt skadar det aktuella 
riksintresset. 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

Avgift: 7 074 kronor. Faktura skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

 
 


