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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 

 

Onsdagen den 3 november 2021, klockan 8.00-12.15 i Märtasalen, Storgatan 6 i 
Ljungby samt digitalt via Teams. 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 
Benny Johansson (M), vice ordförande 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande 
Jenny Anderberg (C) 
Peter Berg (M)  
Christina Bertilfelt (S) 
Bengt Carlsson (KD) 
Henrik Pettersson (SD)  
Tomas Nielsen (S), inte § 181 och § 192 på grund av jäv 
Jimmy Stansert (S) inte § 194 på grund av jäv 
Pär Augustsson (SD) inte § 187 på grund av jäv 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) § 181 och § 192 ersättare för Tomas  
Nielsen (S), § 187 ersättare för Pär Augustsson (SD) och § 194 ersättare för Jimmy 
Stansert (S) (deltog via Teams) 

Övriga 
deltagande 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), §§174-180, §§ 182-186, §§ 188-191, § 193, 
§§ 195-198 (deltog via Teams) 
 
Anna E Andersson, stf förvaltningschef 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Hanna Svahnström, vik miljöchef §§ 174-184 
Emelie Gustafsson, miljöinspektör, § 175 punkt 11, § 184 (deltog via Teams) 
Henrik Johansson, planarkitekt, § 175 punkt 15, § 185 (deltog via Teams) 
Hanne Larsson, bygglovhandläggare, §§ 186-188 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§ 189-194 (deltog via Teams) 
Anders Årman, bygglovhandläggare, §§ 195-198 (deltog via Teams) 
Matilda Winroth, bygglovshandläggare, §§ 186-198 (deltog via Teams) 
Thea Andersson, administrativ handläggare, §§ 186- 198 (deltog via Teams) 

Justerare Benny Johansson (M) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 4 november 2021 klockan 11.00 

Paragrafer 174-198   

  

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 

  

Justerare Benny Johansson (M) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 3 november 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 5 november 2021 

Överklagningstid Den 5 november – 26 november 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 6 december 2021 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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Ärendelista 

Fastställande av dagordning ................................................................................. 5 

Meddelande och information ................................................................................ 6 

Delegationsbeslut ................................................................................................. 9 

Plan för internkontroll 2022 ............................................................................... 10 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, revidering ....................... 13 

Trotteslöv 2:18, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning ...................................................... 15 

Mjäryd 6:10, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 17 

Berghem 5:5, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 20 

Boarp 3:9, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 24 

Hjulsvik 1:3, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 27 

Balkarp 3:7 med flera, yttrande till kommunstyrelsen över begäran om 
kommunens ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken över Vindpark 
Staverhult i tillståndsärende hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Kalmar län med diarienummer 11559-2020 ....................................................... 30 

Detaljplan för Lidhult 2:10, planuppdrag ........................................................... 34 

Gertrud 12, bygglov för installation av solceller tak på enbostadshus ............... 36 

Bolmstad 2:62, bygglov för nybyggnad av fritidshus ........................................ 39 

Visslaryd 2:26, bygglov för nybyggnad av enbostadshus .................................. 42 

Förarp 4:1, förhandsbesked för ändrad användning till konferenslokal samt 
fritidshus ............................................................................................................. 45 

Hörset 2:9, bygglov för ändrad använing till fritidsbostad ................................. 48 

Elinge 1:12, bygglov för nybyggnad av enbostadshus ....................................... 51 

Hjorten 1, bygglov för nybyggnad av skola ....................................................... 54 

Torg 1:237, redovisning av ordförandebeslut över bygglov för nybyggnad av 
industribyggnad på befintlig industritomt .......................................................... 58 

Backsippan 1, bygglov för nybyggnad av garage .............................................. 60 

Lamellen 1, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri till 
golfstudio i del av byggnad ................................................................................ 63 

Hjälmaryd 4:4, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus ................ 66 
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Åbo 1:11, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus ..................................... 69 

Brunnsberg 1:1, bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad, rökkanal och VA-anläggning ................................................................ 72 
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MBN § 174      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande information tillkommer på dagordningen: 

 Henrik Pettersson (SD) vill att ledamöterna i nämnden har en politisk 
diskussion över Ryssbygymnasiet. 

 Tomas Nielsen (S) vill ställa en fråga till planavdelningen. 

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 § 175      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-10-01 till 2021-11-03. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Kommunstyrelsens personalutskott daterat 2021-10-05. 
Julgåva 2021 till kommunanställda. 
 

2. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-10-05. 
Tillåtelse till åtgärd att anlägga ett nytt 24 meters torn på fastigheten 
Kvänjarp 3:8. 
 

3. Beslut från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 
daterad 2021-10-07. 
Avslag till dispens från markavvattningsförbudet, avvisar ansökan om 
tillstånd till markavvattning samt avslår ansökan om tillstånd till täkt av 
torv på fastigheten Bäck 3:18. 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 2021-10-07. 
Upphävande av nämndens överklagade beslut från den 27 maj 2021 om 
att förelägga verksamhetsutövare vid vite om att utföra åtgärder i 
Laganån. 
 

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 2021-10-07. 
Upphävande av nämndens överklagade beslut från den 27 april 2021 om 
att förelägga verksamhetsutövare vid vite om att vidta åtgärder i Laganån 
samt inkomma med provtagningsplan, utföra provtagning med mera. 
 

6. Beslut från Kommunstyrelsen daterat 2021-10-12. 
Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2022 ska genomföras inom 
efterlevnad av dataskyddsförordningen, intern avtalstrohet och 
efterlevnad av arbetsmiljölagen SAM skyddsronder. 
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7. Beslut från Kommunstyrelsen daterat 2021-10-12. 
Antagande av Verksamhetsplan för dagvatten. 
 

8. Beslut från Kommunstyrelsen daterat 2021-10-12. 
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2022. 
 

9. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-10-13. 
Avslag på verksamhetsutövarens överklagan av delegationsbeslut 
daterad den 14 juli 2021 gällande avgift i tillsynsärende. 
 

10. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-10-13. 
Vattenskyddsområde för Sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen. 
 

11. Informationspunkt från miljöavdelningen över beslut från Länsstyrelsen 
Kalmar läns beslut att avslå nämndens ansökan om omprövning av 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Bredemads avfallsupplag. 
 

12. Information och lägesrapport från miljöavdelningen över PFAS på 
fastigheten Brandstationen 1. 
 

13. Information från miljöavdelningen över en grundläggande 
vindkraftsutbildning som finns. 
 

14. Information från miljöavdelningen över oljeutsläppet vid Aspudden i 
Lagan.  
 

15. Informationspunkt begärd av Tomas Nielsen (SD) över frågor om 
handläggning av detaljplaner. 
 

16. Presentation av nya medarbetare på byggavdelningen. 
 

17. Informationspunkt begärd av Henrik Pettersson (SD) över politisk 
diskussion gällande Ryssbygymnasiet.  
 

18. Information från förvaltningen över rapportering uppföljning nämnd 
oktober månad – rapporten kommer att finnas på extranätet under 
veckan. Ledamöterna i nämnden får mejl när den är klar. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen, godkänna 
redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under perioden  
2021-10-01 till 2021-11-03 eller om någon är där emot. 
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Ordförande finner att nämnden noterar informationen samt godkänner 
redovisningen av meddelande och beslut. 
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MBN § 176      

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 oktober till den 27 oktober 2021 enligt delegationslista daterad den  
28 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2021-10-27. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen. 
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MBN § 177  2021-1935    

 

Plan för internkontroll 2022 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 
1. Godkänna Risk och väsentlighetsanalys daterad 2021-10-13. 
2. Under 2022 genomföra internkontroll på följande processer: 

- Office 365, molntjänster 
- Upprätthålla kompetens inom lagstiftning och specialistområden 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den 
interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer tillsammans med rapport angående resultatet av det gångna årets 
granskning.  

Intern kontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Målet för den 
interna kontrollen är att skapa en rimlig grad av säkerhet så att verksamhetens 
mål uppnås. En god intern kontroll kännetecknas av: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  
 Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner Risk 
och väsentlighetsanalys daterad den 13 oktober 2021 och under 2022 genomför 
internkontroll på processerna Office 365 - molntjänster samt att upprätthålla 
kompetens inom lagstiftning och specialistområden. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

En risk- och väsentlighetsbedömning innehåller två moment. Det ena momentet 
är att identifiera händelser och företeelser som kan utgöra en risk. Det andra är 
att bedöma hur allvarligt det blir om dessa skulle bli verklighet, det vill säga hur 
stor sannolikheten är att de identifierade riskerna inträffar samt konsekvenserna 
av dem. Denna analys ligger till grund för vilka interna kontroller som bedöms 
som prioriterade. Även resultatet av senast genomförda kontroller vägs in i 
förslag till kontroller 2021. 
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Följande processer bedöms som prioriterade 2022: 

Upprätthålla kompetens inom lagstiftning och specialistområden 
Pandemin har påverkat tillgång till och formarna för olika utbildningar. 
Nämnden behöver säkerställa att nödvändiga kompetenser finns inom 
förvaltningen och att finns utrymme för  en kompetensutveckling som följer de 
krav som ligger på myndigheten. 

Risk: Förvaltningen har arbetsuppgifter inom ett brett område. Viktigt att tid 
avsätts för utbildning och omvärldsbevakning. Annars finns risk att felaktiga 
beslut fattas. 

Åtgärd: Behov av utbildning, vikten av omvärldsbevakning och att 
vidareinformera till kollegor diskuteras minst en gång per år i samband med 
utvecklingssamtal. 

Office 365, molntjänster 
Nämndens dokumenthantering flyttas stegvis över i nya digitala system och 
tjänster. Till skillnad från hur det varit tidigare finns det numera ett antal olika 
platser att spara och dela information digitalt. 

Risk: Bristfällig systemkunskap och avsaknad av nödvändiga rutiner medför risk 
att viktig information förloras eller är svårt att hitta. 

Åtgärd: Stickprov av hur dokument/ information hanteras. Kontroll att 
nödvändig rutin för användning finns, samt att dokumenthanteringsplanen 
omfattar samtliga "dokumentplatser" 

Följande processer bedöms som prioriterade kommande år: 
- Frånvaron i bemanningen 
- Tillsyn enligt PBL 
- Beslut nämnd 
- Beslutsprocess förvaltning/ nämnd 
- Arbete mot kommunens vision 
- Fakturering 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att: 

1. Godkänna Risk och väsentlighetsanalys daterad 2021-10-13. 
2. Under 2022 genomföra internkontroll på följande processer: 

- Office 365, molntjänster 
- Upprätthålla kompetens inom lagstiftning och specialistområden 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterat 2021-10-13. 
 Risk-och väsentlighetsanalys inför 2022 daterad 2021-10-13. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 178  2021-1945    

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, 
revidering 

Beslut 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av taxa enligt 
”Revidering Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- 
och foderlagstiftningen”.  

Sammanfattning av ärendet 

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. I gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om 
avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.  

Den nya förordningen innefattar bland annat att efterhandsdebitering införs och 
ett nytt begrepp ”annan offentlig verksamhet”. Ett nytt underlag för 
taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner att föra 
fram under hösten 2021. Implementering av de nya taxebestämmelserna 
planeras genomföras under 2022 för att börja gälla från 2023.  

Avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller kontrollmyndigheten. Om 
myndigheten är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd 
som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 

Till dess att ny taxa utifrån Sveriges kommuner och regioners underlag antas, 
föreslås en revidering av gällande taxa för att säkerställa att inte hänvisning görs 
till upphävd förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta ändring av taxa enligt ”Revidering Taxa för 
Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen”.  
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att revidering av taxa för Ljungby kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen ska antas för att säkerställa 
korrekt laghänvisning.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
ändring av taxa enligt ”Revidering Taxa för Ljungby kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen”.  

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-13. 
 Förslag till revidering ”Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll 

inom livsmedel- och foderlagstiftningen. 
 Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

och vissa jordbruksprodukter. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 179  2021-1288    

 

Trotteslöv 2:18, upphävande av tidigare förbud med vite 
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 18 november 
2020, § 157, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 18 november 2020,  
§ 157, 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 21 september 2021. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

En ny avloppsanläggningen har färdigställts. Beslut om förbud mot utsläpp till 
befintlig anläggning kan upphävas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver beslut daterat den 18 
november 2020, § 157, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-11. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Skickas till 

Fastighetsägare 
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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 § 180  2014-2498    

 

Mjäryd 6:10, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Fredrik Svensson, personnummer 
198702232771 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Mjäryd 6:10. 

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 
stenkista. I december 2014 och februari 2018 fick fastighetsägaren meddelande 
om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom om 
förbudet och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den september 2018. Beslutet om 
förbud har vunnit laga kraft den 25 september 2018 och började gälla efter 24 
månader.  

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan men inget tillstånd har givits.  

En inspektion av anläggningen har gjorts den 27 augusti 2021 inför nämndens 
beslut. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen 
fortfarande används. Fastigheten används som permanentboende, det är svårt att 
bo och nyttja fastighet utan att använda vatten och avlopp, överträdelser av 
förbudet bör således ske dagligen. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 
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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 

Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning 
bör därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning samt 
att förbudet ska gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-13. 
 Delegationsbeslut daterat 2018-10-10. 
 Tjänsteanteckning inspektion daterat 2021-08-27. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

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 Mjäryd 6:10 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte 
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt 
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid 
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta 
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.  

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det 
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §. 
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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   

 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
enligt MB 2 kapitel 3 §.  

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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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 § 181  2020-954    

 

Berghem 5:5, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Lars Nilsson, personnummer 
195803192714 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Berghem 5:5. 

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. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med okänd efterföljande 
rening. I maj 2020 fick fastighetsägaren meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och 
fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning den 26 augusti 2020. Beslutet om 
förbud vann laga kraft den 21 september 2020 och började gälla efter 12 
månader.  

Den 14 juni 2021 skickade miljöavdelningen en påminnelse om förbudet till 
fastighetsägaren. Vidare inkom en begäran om anstånd från fastighetsägarna till 
Berghem 5:5 och Berghem 5:13. Fastighetsägarna informerade om att det finns 
fungerande trekammarbrunnar och anser att det finns tillräcklig infiltration med 
en åker på 4,5 hektar och att avståndet till närmsta vattendrag är minst 800 
meter. Fastigheten Berghem 5:13 har en tomtstorlek på 800 kvadratmeter och 
med fastigheternas dricksvattenbrunnar anses det vara bättre att dagens 
infiltration i åkern kvarstår. 
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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 telefonsamtal fastighetsägaren önskar fastighetsägarna till Berghem 5:5 
och Berghem 5:13 få 24 månader extra tid på sig för att kunna hitta lösningar 
som passar på tomterna, och för att kunna hitta entreprenörer som kan hjälpa till 
med att gräva avloppen. 

Den 17 juni 2021 skriver miljöavdelningen ett förbud med 24 månader utökad 
åtgärdstid. 14 juli 2021 inkommer en överklagan från fastighetsägare till 
Berghem 5:5 som påpekar att man bör se på jordbrukens miljöpåverkan i 
området, med åkermark som ligger i närhet av vattendrag, då fastigheten 
Berghem 5:5 ligger 1 000 meter från närmsta vattendrag. Vidare vill 
fastighetsägaren att alla fastigheter i området ska få samma krav på att åtgärda 
sina avlopp. 

Den 20 juli 2021 gör miljöavdelningen ett platsbesök för att fastställa 
avloppsanläggningens status. Fastighetsägarna medverkar på plats. 
Slamavskiljaren är placerad under ett tralldäck och brädor skruvas loss vid 
slamtömning. Därifrån går avloppsvattnet via en ledning ut på åkern. Det går 
inte att specificera var utsläppet sker och det saknas fördelningsbrunn och 
luftningsrör i anläggningen. 

Den 21 juli 2021 skickas överklagan in till länsstyrelsen och den 6 augusti 2021 
upphäver länsstyrelsen nämndens beslut och återförvisar ärendet för ny 
handläggning. Länsstyrelsen skriver att beslutet om förbud med utökad tid är 
alltför otydligt och bristfälligt motiverat för att det ska gå att pröva ärendet i sak. 

Då beslut om förbud med utökad tid har upphävts av länsstyrelsen ska ärendet 
enligt normal arbetsgång tas upp i miljö- och byggnämnden för ett nytt förbud 
med vite. 

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.  

Miljö- och byggförvaltningens bedömning att avloppsanläggningen är 
undermålig kvarstår. Det har inte inkommit några uppgifter om att 
fastighetsägaren inte bor permanent på adressen, ett permanentboende bör nyttja 
vatten och avlopp och överträdelse av förbudet sker sannolikt dagligen. Någon 
åtgärd av avloppet har inte skett.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning 
bör därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
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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   

 

avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning samt 
att förbudet ska gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterat 2021-10-12. 
 Delegationsbeslut daterat 2020-08-26. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

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 Berghem 5:5 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte 
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Avloppsanläggningen saknar 
fördelningsbrunn och luftningsrör. Det saknas information om materialval, 
dimensionering och övrig utformning. Det saknas även uppgifter om 
skyddsavståndet till högsta grundvattennivå är uppfyllt samt den valda 
infiltrationsplatsens lämplighet att ta emot och rena avloppsvatten. För att rena 
avloppsvatten från vattentoalett krävs trekammarbrunn eller annan brunn med 
motsvarande funktion, samt ett efterföljande reningssteg i form av en rätt 
dimensionerad infiltration alternativt annan likvärdig lösning. Utsläpp av 
otillräckligt renat avloppsvatten medför risk för smittspridning och bidrar till 
övergödning. 

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 
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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   

 

godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en 
rimlig kostnad.  

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det 
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §. 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
enligt MB 2 kapitel 3 §.  

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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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 § 182  2020-381    

 

Boarp 3:9, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Karl Nilsson, personnummer 
194001034158 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Boarp 3:9. 

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 fanns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med okänd efterföljande 
rening. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med 
inventering som genomfördes 2009. En person är folkbokförd på fastigheten.  

I februari 2020 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
den maj 2020.  

Fastighetsägaren hörde därefter av sig och begärde en inspektion av 
anläggningen då det enligt fastighetsägaren finns en infiltration och en 
översilning på fastigheten. Inspektion av anläggningen utfördes den 7 juli 2020. 
Vid inspektionstillfället framkom det att enbart finns en trekammarbrunn med 
utsläpp i dike.  

Fastighetsägaren blev kommunicerad och ett omprövat beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten skrevs den 13 juli 2020. Beslutet om förbud har vunnit 
laga kraft den 30 juli 2020 och började gälla efter 12 månader.  

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.  

En inspektion av anläggningen har gjorts den 8 oktober 2021 inför nämndens 
beslut. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen 
fortfarande används. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.  
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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 att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning 
bör därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning samt 
att förbudet ska gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-12. 
 Delegationsbeslut daterat 2020-06-13. 
 Tjänsteanteckning vid inspektion 2021-10-08 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

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 Boarp 3:9 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 
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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 anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.  
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det 
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §. 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
enligt MB 2 kapitel 3 §.  

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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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 § 183  2014-2439    

 

Hjulsvik 1:3, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Michael Jensen, TP-nummer 
3023152253 med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hjulsvik 1:3. 

2. Nämnden förbjuder Helle Guhle, TP-nummer 3023152279 med vite om  
30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Hjulsvik 1:3. 

3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att ni tagit del av detta beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en enkammarbrunn med efterföljande 
infiltrationsbrunn. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i 
samband med inventering som genomfördes 2009. I januari 2019 fick 
fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga 
synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 2 maj 2019. Beslutet 
om förbud har vunnit laga kraft den 13 maj 2019 och började gälla efter 24 
månader.  

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan men inget tillstånd har givits.  
En inspektion av anläggningen har gjorts den 8 oktober 2021 inför nämndens 
beslut. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen 
fortfarande används. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägarna med vardera 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 
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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 har i skrivelse från daterad 28 oktober 2021 bett att nämnden 
inte förelägger med vite med anledning av situationen med Covid-19 och 
svårigheter att resa till fastigheten under pandemin. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning 
bör därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägarna med vite om 
30 000 kronor vardera att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning samt att förbudet ska gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-12. 
 Delegationsbeslut daterat 2019-05-02 
 Tjänsteanteckning inspektion daterad 2021-10-08. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

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 Hjulsvik 1:3 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 

Fastighetsägarna 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 § 184  2021-97    

 

Balkarp 3:7 med flera, yttrande till kommunstyrelsen över 
begäran om kommunens ställningstagande enligt 16 kap 4 
§ miljöbalken över Vindpark Staverhult i tillståndsärende 
hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar 
län med diarienummer 11559-2020 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker den aktuella 
vindkraftsetableringen på fastigheten Balkarp 3:7 enligt miljöbalken (MB) 16 
kapitlet 4 §.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Kalmar län inkom till förvaltningen den 
26 januari 2021 med en begäran om ställningstagande enligt 16 kap 4§ MB om att 
tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering. Ansökan gällande tillstånd ansågs 
då inte vara komplett och ställningstagandet blev därmed vilande. Den 27 
september 2021 bedömde miljöprövningsdelegationen att ansökan är komplett och 
skickade en begäran om yttrande i tillståndsärende enligt 9 kap, MB. 

Ansökan gäller fyra verk med en totalhöjd på maximalt 270 meter i Stavhult, två 
mil sydväst om Ljungby. Den föreslagna vindparken utgör ett område om cirka  
1 kvadratkilometer (bilaga 1). Verken föreslås få placeras inom en radie av 100 
meter från de i ansökan angivna koordinaterna. Varje vindkraftverk beräknas kunna 
producera 23 GWh per år. Tillståndsansökan kungjordes den 1 oktober 2021. 

Miljö-och byggnämnden begärde förlängd svarstid av kommunens 
ställningstagande till den 22 november och nämndens yttrade över ansökan till den 
10 december 2021, vilket beviljades den 4 oktober 2021. 

För att få tillstånd att uppföra vindkraft krävs det enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att 
den kommun där verken ska uppföras tillstyrker etableringen. Detta kallas ofta för 
"det kommunala vetot". 

Kommunen ska genom den kommunala tillstyrkan vid tillståndsprövning för 
vindkraft besluta om den aktuella vindkraftsetableringen anses utgöra en lämplig 
markanvändning sett ut ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kommunens  
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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   

 

ställningstagande bör vara grundat i den mark- och vattenanvändning som beslutas i 
en översiktsplan gällande vindkraft. Utöver beslut om tillstyrkan från den aktuella 
kommunen krävs ordinarie prövning av tillståndsansökan hos 
miljöprövningsdelegationen. 

I Ljungby kommun är det kommunstyrelsen, efter beredning i miljö- och 
byggnämnden, som beslutar om en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas 
eller avstyrkas. Den aktuella etableringen ligger inom område utpekat för 
vindkraft i kommunens vindkraftsplan från 2018. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden tillstyrker den 
aktuells vindkraftsetableringen på fastigheten Balkarp 3:7 enligt miljöbalken 
(MB) 16 kapitlet 4 §.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det aktuella området för vindkraftsetableringen är inom ett prioriterat utpekat 
område för vindkraft i Ljungby kommuns vindkraftsplan vilken beslutades den  
23 april 2018. 

Förvaltningen gör bedömningen att aktuell lokalisering för den planerade 
vindkraftsparken utgör en lämplig markanvändning för vindkraftsetablering 
utifrån den vägledning som ges Ljungby kommuns vindkraftsplan som utgör 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Aktuellt område berörs av riksintresse för dricksvattenförsörjningen då 
Bolmentunneln är belägen kring området och Sydvatten är därför remissinstans i 
tillståndsprövningen. 

Europakorridoren är utpekad inom etableringsområdet. Yttrande från Trafikverket 
redogör för en möjlig framtida utbyggnad av höghastighetsbanan inte kan utgöra 
hinder för etablering av en vindkraftpark vid Staverhult enligt ansökan (se bilaga 
2). 

Området består i huvudsak av skog med mer eller mindre utdikade myrmarker. 
Enligt vindkraftsplanen är skogsområden den landskapstyp i Ljungby kommun 
som bäst tål vindkraftsetableringar. Skogen kan till viss del skymma 
vindkraftverken men då de aktuella verken planeras vara 270 meter höga väntas 
de synas i landskapet. Skogsområde skymmer delvis ingreppen men 
vindkraftsplanen inte beaktat för verk som är 270 meter höga vilket bör tas med i 
bedömningen. 

Verksamhetsområdet har ett befintligt vägnät utav skogsbilvägar men även ny väg 
kommer behöva anläggas. Befintlig väg kommer dock att behöva breddas och 
förstärkas. Utöver den yta som varje enskilt vindkraftverk tar i anspråk kommer 
ytor att behövas för uppställning av kranar, material, fordon och servicebyggnader 
med mera. 
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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   

 

Området har ett avstånd till minst 1 000 meter till bostadsbebyggelse och kyrkor. 
De två sydligaste verken kommer vara belägna cirka 200 till 300 meter ifrån 
Nöttja urskogsreservat. Bullerberäkningarna som Stena Renewable AB i 
miljökonsekvensbeskrivningen redovisar att vindparkens ljud överstiger 40 
decibel inom urskogen. Ljungby kommuns vindkraftsplan har inte fastställt 
området som ett tyst område. Projektområdet för Vindpark Staverhult är 
lokaliserat cirka 900 meter söder om Nöttja Ryaskog domänreservat. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker den 
aktuella vindkraftsetableringen på fastigheten Balkarp 3:7 enligt miljöbalken 
(MB) 16 kapitlet 4 §.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-12. 
 Bilaga 1, kartmaterial över föreslagen lokalisering av vindkraftverk 

daterade 2020-11-30 respektive 2020-12-11. 
 Bilaga 2, yttrande från Trafikverket daterat 2021-08-12. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Pär Augustsson (SD) och Bengt Carlsson (KD) yrkar att 
nämnden föreslår kommunstyrelsen att avstyrka vindkraftsetableringen. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), ordföranden, Jimmy 
Stansert (S) och Christina Bertilfelt (S) yrkar att nämnden föreslår att 
kommunstyrelsen tillstyrker vindkraftsetableringen. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkanden från Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

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

Benny Johansson (M)  X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

 X  

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)  X  

Tomas Nielsen (S)  X  

Christina Bertilfelt (S)  X  

Jimmy Stansert (S)  X  

Bengt Carlsson (KD)   X 

Henrik Pettersson (SD)   X 

Pär Augustsson (SD)   X 

Omröstningen har utfallit med 8 JA röster och 3 NEJ röster. 
Nämnden har efter omröstningen beslutat i enlighet med Caroline Holmqvist 
Henryssons (S) yrkande. 

Skickas till 

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 § 185  2021-1065    

 

Detaljplan för Lidhult 2:10, planuppdrag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med att 
ta fram en detaljplan för Lidhult 2:10 och 2:4. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Lidhult 2:10 är idag kommunägd och på fastigheten ligger ett 
mindre fritidshus. Tekniska förvaltningen har som avsikt att avyttra fastigheten. 
Fastigheten 2:4 är privatägd och på fastigheten ligger ett bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader. Fastigheterna Lidhult 2:10 och Lidhult 2:4 
omfattas av en detaljplan som anger att fastigheternas användning ska vara park 
eller plantering. Detaljplanen som är från 1969 har inte genomförts såsom 
detaljplanen angav. För att möjliggöra en försäljning av kommunens fastighet 
Lidhult 2:10 krävs att en ny detaljplan upprättas. I samband med det tas även 
fastigheten Lidhult 2:4 för att bekräfta pågående markanvändning.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbete med att ta fram en detaljplan för Lidhult 2:10 och 2:4. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det som behöver hanteras i planprocessen är strandskydd och buller. 
Strandskydd återinträder om en detaljplan ersätts av en ny detaljplan. För att 
kunna upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl och i föreliggande fall är 
området redan ianspråktaget, vilket är ett av de särskilda som räknas upp i 
kapitel 7 i miljöbalken. Enligt jordartskartan utgörs jordarten av isälvssediment 
som i regel har goda förutsättningar för exploatering/belastning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbete med att ta fram en detaljplan för Lidhult 2:10 och 2:4.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-13. 
 Ansökan om planuppdrag från tekniska förvaltningen daterad  

2021-05-20 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

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 § 186  2021-1460    

 

Gertrud 12, bygglov för installation av solceller tak på 
enbostadshus 

Fastighet: Gertrud 12 

 
Sökande: Kjell Petersson, Villagatan 10, 341 44 Ljungby. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för installation av solceller på 
tak. 

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (OBS! se upplysning) 
3. Kontrollplanen som inkom den 30 juli 2021 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Anläggningen får 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 2 262 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

Beslut är fattat med stöd av 8 kapitlet § 13, 9 kapitlet §§ 30, 40a, 10 kapitlet §§ 
4, 10, 14, 23–24 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i kvarteret Gertrud, cirka 100 meter sydöst om Grand. 

Förslaget innebär installation av solceller på huvudbyggnadens tak på baksidan 
mot söder. Föreslagna solceller är utformade som helsvarta moduler i storleken 
2 100 x 1 100 millimeter. På taket sätts panelerna upp i tre sektioner: 8 paneler 
på nordvästra delen, 7 paneler på mitten ovanför takkupan samt 7 paneler på 
sydöstra delen. 

Byggnaden ingår i byggnadsinventeringen gjord 1999. Kvarteret Gertrud är ett 
välbevarat kvarter med flera villor från tidigt 1900-tal. Gällande hus är byggt 
1934, anses välbevarat och ej förvanskat. I Kulturmiljöprogrammet från 2019 är 
byggnaden utpekad som en särskilt värdefull byggnad (klass 1) vilket innebär att 
inga åtgärder som förvanskar det kulturhistoriska värdet får utföras. 
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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 överensstämmer med gällande detaljplan– E 40. Detaljplanen saknar 
bestämmelser om kultur- och miljömässigt värde. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för installation av solceller på tak. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte meddelas. Enligt stadsarkitektens yttrande den 23 augusti 2021 
tar de föreslagna svarta panelerna med ramar i eloxerat aluminium inte 
nödvändig hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde och bör därför inte 
tillåtas, enligt PBL 8 kap 13 §, Förbud mot förvanskning.  

Solceller som har ett utförande där färg på paneler och ram anpassats till husets 
takpannor i tegel behöver däremot inte anses medföra någon förvanskning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för installation 
av solceller på tak. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S) 
och Jenny Anderberg (C) yrkar att nämnden beviljar bygglov för installation av 
solceller på tak. 

Ordförande yrkar att nämnden avslår ansökan om bygglov för installation av 
solceller på tak. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar 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 § 30 PBL. 

Åtgärden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot PBL 8 kap 13§. Byggnaden 
anses inte bli förvanskad då solcellspanelerna sätts upp på taket mot baksidan.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 11 augusti 2021 och beslut 
fattades den 3 november 2021, handläggningstiden har förlängts med ytterligare 
max 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 

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 Gertrud 13, 14, 16, 22 samt Ljungby 7:170. 
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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 § 187  2021-1719    

 

Bolmstad 2:62, bygglov för nybyggnad av fritidshus 

 
Fastighet: Bolmstad 2:62 

 
Sökande: Daniel Ohlsson, Mjälenhöjden 7, 341 96 Ljungby. 
 
Kontroll- 
ansvarig: Carl Johan Tvede 

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 20 141 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 §§ 3, 9, 14 plan- 
och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2–3. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Pär Augustsson (SD) i handläggning eller beslut i 
detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Mjälen cirka 1,6 kilometer norr om Bolmstad hamn utmed 
sjön Bolmens östra strand.  

Förslaget innebär nybyggnad av fritidshus i två våningar med en byggnadsarea 
på 145,5 kvadratmeter. Byggnaden placeras 4 meter norr om fastighetsgränsen 
mot Bolmstad 2:61 samt 7,5 meter söder om fastighetsgränsen mot Bolmstad 
2:63. 
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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 överensstämmer med gällande detaljplan – P14/10. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max  
150 kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 145,5 kvadratmeter. 

Miljö-och byggnämnden beviljade den 12 juni 2017 bygglov på delegation för 
nybyggnad av ett fritidshus på den aktuella fastigheten, dnr. 2017- 0830.  

En ny ansökan om bygglov lämnades in den 13 februari 2019, då sökande ville 
göra stora yttre ändringar som inte bedömdes rymmas inom redan beviljat 
bygglov. Bland annat fanns det tillagt ett lägre torn på husets södra fasad. Hela 
husets taklutning är ändrad till ett flackare tak samt att fönstersättningar och 
flera fönsterutformningar har justerats.  

Miljö-och byggnämnden avslog denna ansökan med motiveringen att 
byggnaden inte uppfyller krav på utformning då byggnaden inte utformas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden på platsen samt 
intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet § 6 punkt 1.  

Sökande lämnade den 13 september 2021 in en ny ansökan om bygglov. 
Förslaget innehar samma tak, taklutning samt torn. Ändringarna består av ett 
tillägg med fem fönster på fasad mot sydväst, ett fönster ovanför en dörr har 
bytts till ett mindre skärmtak samt en sarg runt tornet har tagits bort. 

Stadsarkitekten skriver i sitt yttrande den 12 oktober 2021 att det tilltänkta 
bygget bedöms ha gestaltning av relativt låg kvalitet, men inte i sådan grad att 
det bryter mot aktuella krav i lagstiftningen. Utifrån dessa hänsyn ser 
stadsarkitekten därför att ett bygglov kan beviljas.  

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
fritidshus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

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 och användbarhet.  

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella 
riksintresset. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 13 september 2021 och beslut 
fattades den 3 november 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 Bolmstad 2:10, 2:61, 2:63 samt 2:67. 
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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 § 188  2021-1411    

 

Visslaryd 2:26, bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 
Fastighet: Visslaryd 2:26 

 
Sökande: Robin Andersson, Visslaryd 3, 341 91 Ljungby. 
 
Kontroll- 
ansvarig: Daniel Karlsson 

Beslut 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 26 538 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger 3,5 kilometer från Ljungby centrum. Adressen är Visslaryd 4, 
Ljungby. 

Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea 
på 142 kvadratmeter. Byggnaden placeras 27,441 meter från fastighetsgräns i 
nordost. 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Visslaryd 2:27, 2:28, 2:29, 2:4 samt 6 av 8 lagfarna ägare till 
Visslaryd S:2 har godkänt förslaget. 

Två lagfarna ägare till Visslaryd S:2 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 på fastigheten 
finns en godkänd avloppsanläggning från 2018. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Motivering 

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

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 14 juli 2021 och beslut fattades 
den 3 november 2021, handläggningstiden har förlängts med ytterligare max 10 
veckor, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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

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

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden: 
 Förslag till kontrollplan 
 Energiberäkning 
 U-värdesberäkning 
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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   

 

 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 VVS-ritningar 

 
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

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

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Visslaryd S:2, 2:4, 2:27, 2:28 samt 2:29. 
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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 § 189  2021-1385    

 

Förarp 4:1, förhandsbesked för ändrad användning till 
konferenslokal samt fritidshus 

 
Fastighet: Förarp 4:1 

 
Sökande: Sofia Grudemo, Bobergsängen 2 D, 217 61 Malmö. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
ändra användning från ladugård till konferenslokal samt fritidshus. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 927 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 plan- och bygglagen 
(PBL) samt 3 kapitlet miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i byn Fylleskog cirka en mil norr om samhället Ryssby samt cirka 
fyra kilometer nordväst om byn Hörda.  

Förslaget innebär att man ändrar den större delen av den befintliga 
ladugårdsbyggnaden till en byggnad avsedd för bröllop och konferenser enligt 
en skrivelse från sökande den 7 juli 2021. Den övriga delen av byggnaden 
ändras till ett fritidshus i två plan. Fastigheten är i samband med åtgärden tänkt 
att styckas av till en ny fastighet på cirka 13 000 kvadratmeter.  

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

Fastighetsägarna till Fylleskog 2:3 och 2:4 har godkänt förslaget.  

Fastighetsägarna till Fylleskog 2:6 samt Förarp 4:1 har fått möjlighet att lämna 
synpunkter men inte svarat.   

Fastighetsägarna till Fylleskog 2:2 och 2:5 har lämnat synpunkter på förslaget 
samt haft en del frågeställningar.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom den tilltänkta avstyckningen som är redovisad i ansökan.  
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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 att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för ändrad användning från ladugård till konferenslokal 
samt fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas då bedömningen är att föreslagen 
byggnation/ändring inte påverkar områdets karaktär på ett negativt sätt samt att 
inga aktuella riksintressen påverkas av åtgärden. Övriga eventuella krav 
kommer att ställas i bygglovet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
ändrad användning från ladugård till konferenslokal samt fritidshus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 
(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB). 

Nämnden bedömer att föreslagen ändring av byggnaden inte påtagligt påverkar 
naturvärdena på ett negativt sätt.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 3 september 2021 och beslut 
fattades den 3 november 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

Platsen ligger inom en fornlämningsyta för bytomt/gårdstomt. Om lämningar 
påträffas vid eventuell grävning ska kontakt med länsstyrelsen tas.  

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.  
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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   

 

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 fastighetsägaren till Fylleskog 2:3, 2:4 och 2:6 samt Förarp 4:1. 

Fastighetsägaren till Fylleskog 2:2 och 2:5 med mottagningsbevis och 
information hur man överlagar. 
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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 § 190  2021-1518    

 

Hörset 2:9, bygglov för ändrad använing till fritidsbostad 

Fastighet: Hörset 2:9 

 
Sökande: Björn Hultman Andersson, Södra Järnvägsgatan 4b,  

341 37 Ljungby. 
 
Kontroll- 
ansvarig: Tomas Andersson 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av 
maskinhall till fritidsbostad. 

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 24 991 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i byn Hörset cirka 6 kilometer nordväst om Lagan samhälle.    

Förslaget innebär att det på plan två i befintlig maskinhall inreds en 
fritidsbostad. Bostaden upptar en bruttoarea på 88 kvadratmeter. På byggnadens 
västra fasad uppförs även en uteplats. Byggnaden är placerad cirka 28 meter 
sydväst om fastighetsgränsen mot Hörset 2:17 och är sedan tidigare 
bygglovsbefriad.  

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Hörset 1:17, 2:8, 2:11 och 2:13 har godkänt förslaget. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Fastighetsägare till Hörset 2:17 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan 
går att lösa. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för ändrad användning till fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas då inga utpekade riksintressen eller höga naturvärden 
finns på platsen som påverkar åtgärden negativt.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för ändrad användning av 
maskinhall till fritidsbostad. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

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 23 augusti 2021 och beslut 
fattades den 3 november 2021, handläggningstiden hade förlängts med 
ytterligare max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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

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

 

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden: 
 Förslag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

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

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Hörset 1:17, 2:8, 2:11, 2:13 och 2:17.  
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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 § 191  2021-1760    

 

Elinge 1:12, bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 
Fastighet: Elinge 1:12 

 
Sökande: Linus Nilsson, Elinge Skogsdal 1, 341 75 Hamneda. 
 
Kontroll- 
ansvarig: Nils-Evert Norén 

Beslut 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 31 322 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 plan- 
och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd §§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka 3 kilometer nordöst om Hamneda samhälle.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 
byggnadsarea på 103 kvadratmeter. Byggnaden placeras 20 meter nordväst om 
den enskilda vägen samt 13 meter nordöst om befintligt bostadshus på 
fastigheten. Platsen där byggnaden placeras används idag som jordbruksmark.  

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Elinge 2:24, 4:7, 4:8 och 4:27, Runkarp 1:24 samt Boarp 
1:37 har godkänt förslaget. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan 
går att lösa. 
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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 att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. Byggnaden placeras lämpligt så att endast en mindre del 
av jordbruksmarken tas ur produktion och bildar en naturlig gårdsmiljö 
tillsammans med de befintliga husen på fastigheten.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Motivering 

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

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. 

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 september 2021 och beslut 
fattades den 3 november 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Upplysningar 

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

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

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden: 
 Förslag till kontrollplan 
 Energiberäkning 
 U-värdesberäkning 
 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 VVS-ritningar 

 
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

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

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 Boarp 1:37, Elinge 2:24, 4:7, 4:8 och 4:27.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 192  2021-1631    

 

Hjorten 1, bygglov för nybyggnad av skola 

 
Fastighet: Hjorten 1 

 
Sökande: Ljungby kommun, Tekniska 

förvaltningen/Fastighetsavdelningen, 341 83 Ljungby. 
 
Kontroll- 
ansvarig: Kenneth Andersson 

Beslut 

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

startbesked. 
5. Avgiften för bygglovet är 306 731 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

6. Avgiften för planavgift är 460 768 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

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

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ågårds bostadsområde i anslutning till Ågårdsberget.  

Förslaget innebär att man på befintlig fastighet för Hjortsbergsskolan utökar 
med en ny skolbyggnad. Byggnaden uppförs i två respektive tre våningar med 
en byggnadsarea på 2 657 kvadratmeter. Fasaderna består av fasadskivor i 
fibercement i kulörer av grön och grått samt värmebehandlad träpanel.  



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-03 
 

55(74) 

   
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   

 

Byggnaden placeras 16 meter norr om fastighetsgränsen mot Hjorten 2.  
I samband med uppförande av skolbyggnaden placeras även tre stycken 
förrådsbyggnader på fastigheten, de upptar tillsammans en byggnadsarea på  
72 kvadratmeter.  

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 2019/8, men avviker från 
gällande detaljplan – E 72.  

Enligt detaljplan P 2019/8 får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på 
max 1 400 kvadratmeter, efter förslaget kommer den del av fastigheten att vara 
bebyggd med en byggnadsarea på 1 126 kvadratmeter. 

Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som enligt detaljplan 
E72 inte får bebyggas.  

Fastighetsägare till Fritiden 2, Höken 2 och 13, Ljungby 7:83 och 7:125 samt 
Zebran 1 har godkänt förslaget.  

Fastighetsägare till Gasellen 1 och 2, Hjorten 3, 5, 6 och 7, Höken 3, 4 och 12 
samt Mården 6 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat. 

Fastighetsägare till Hjorten 2 och 4 samt Mården 5 har lämnat synpunkter på 
förslaget.  

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte beviljas då området är försett med prickmark mellan det nya 
och gamla planområdet. Detaljplanen är ny och förutsättningarna för att kunna 
placera skolan utanför prickmarksområdet bör kunna lösas på annat sätt.  

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Caroline Holmqvist Henryson (S) och ordförande yrkar 
att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skola. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 
Petterssons (SD) med flera 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   

 

 

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, tillgänglighet och 
användbarhet.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Avvikelsen anses liten då endast en del av byggnaden uppförs på prickmark 
samt att prickmarkens syfte bedöms vara utsläckt i samband med den nya 
detaljplanens uppförande.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 30 augusti 2021 och beslut 
fattades den 3 november 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 
 Energiberäkning 
 U-värdesberäkning 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 
 Yttrande från arbetstagarrepresentant 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

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

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. 
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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   

 

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 Fritiden 1, Gasellen 1 och 2, Hjorten 3, 5, 6 
och 7, Höken 1, 2, 3, 4, 12 och 13 samt Ljungby 7:178.  
Fastighetsägare Hjorten 2 och 4 samt Mården 5 med mottagningsbevis samt 
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 § 193  2021-1657    

 

Torg 1:237, redovisning av ordförandebeslut över bygglov 
för nybyggnad av industribyggnad på befintlig 
industritomt 

 
Fastighet: Torg 1:237 

 
Sökande: L Skoglund Konsult och Maskin AB, Åbyfors,  

341 51 Lagan. 
 
Kontroll- 
ansvarig: Jan Göransson 

 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut över 
bygglov för nybyggnad av industribyggnad på befintlig industritomt daterat  
den 21 oktober 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns möjlighet för en nämnd att uppdra åt 
ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett, att beslut 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 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021-10-21. 

Yrkanden 

Jenny Anderberg (C) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av 
ordförandebeslutet. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet 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 § 194  2021-1050    

 

Backsippan 1, bygglov för nybyggnad av garage 

 
Fastighet: Backsippan 1 

 
Sökande: Berga Bygg & Snickeri , Värnamovägen 19, 341 51 Lagan  
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 18 maj 2021 fastställs. 
4. Utstakning ska ske innan byggnadsåtgärderna påbörjas. 
5. Kontrollansvarig krävs inte. 
6. Tekniskt samråd krävs inte. 
7. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
8. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 

- signerad kontrollplan för slutbesked 
9. Avgiften för bygglovet är 12 277 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, 26 plan- och bygglagen (PBL). 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jimmy Stansert (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i bostadsområde Hångers i Ljungby tätort. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett garage i två våningar med en byggnadsarea 
på 67 kvadratmeter samt att befintligt garage rivs. Byggnaden placeras 2,5 meter 
från fastighetsgräns i norr och 0,8 meter från fastighetsgränsen i öst. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E159.  
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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 185 kvadratmeter. 

Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som inte får bebyggas. 

Sökande har tidigare ansökt om en annan placering av garaget men har efter 
inkomna synpunkter från fastighetsägare till Gulmåran 1 valt att ändra garagets 
placering. 

Fastighetsägare till Gulmåran 1 samt Maskrosen 1 samt Hångers 3:22 har 
godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Backsippan 2 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte beviljas då byggnaden placeras på mark som enligt gällande 
detaljplan inte får bebyggas 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
garage. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) 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.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Avvikelsen anses liten då liknande avvikelser har tagits inom samma detaljplan 
samt överensstämmer med de riktlinjer som nämnden och kommunstyrelsen har 
beslutat ifråga om punktprickad mark. 

Då byggnaden utgör en ersättningsbyggnad samt att endast en mindre del 
placeras på mark som inte får bebyggas anses förslaget vara en liten avvikelse. 

Undantag medges att placera byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter enligt 
övergångsbestämmelserna i punkt 5 PBL. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 14 september 2021 och beslut 
fattades den 3 november 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.  

Utstakning kan begäras hos tekniska förvaltningen telefon 0372-78 93 16. 

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. Avgift som avser utstakning tillkommer och 
kommer att debiteras separat av tekniska förvaltningen. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Backsippan 2, Gulmåran 1, Hångers 3:22, 
Maskrosen 1 samt Näckrosen 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 § 195  2021-1438    

 

Lamellen 1, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
från industri till golfstudio i del av byggnad 

 
Fastighet: Lamellen 1 

 
Sökande: Jonas Andersson, Värendsgatan 27, 342 30 Alvesta. 
 

Beslut 

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas för ändrad användning av industribyggnad 
till golfstudio samt uppsättning av skyltar till och med den 3 november 2031. 

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

startbesked. 
5. Avgiften för bygglovet är 11 601 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 § 33 samt 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Ljungbys sydvästra industriområde utmed Långgatan. 

Förslaget innebär att del av befintlig industribyggnad ändrar användning till 
golfstudio för besökande allmänhet/uthyrning. Lokalen kommer bestå av en 
golfsimulator, där man använder sina egna klubbor och riktiga bollar och slår 
mot en projektorduk. Kunderna bokar tider via nätet. 

Byggnaden kommer att ändra användning under en begränsad period och 
bygglov söks till och med den 3 november 2031. Ändringen avser en yta på  
124 kvadratmeter bruttoarea.  

Enligt avvecklingsplanen så kommer väggar med mera att vara fastskruvade 
med betongskruv, vilket gör att det är lätt att plocka ner. De små hål som blir 
kvar går lätt att laga. Det kommer bli en toalett och den kommer också att kunna 
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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   

 

monteras ner och sedan kommer avloppsröret att pluggas igen och gjutas in. Allt 
kommer återställas till ursprungligt skick. 

Sökandes meddelar att kunderna ska nyttja befintlig parkering inom fastigheten. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P98/22. Området är planlagt för 
industriändamål. 

Fastighetsägare till Cylindern 7, Lamellen 1, 11, 12, 13, 14, Ljungby 7:105 samt 
7:67 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat. 

Miljöavdelningens industriteam har inget att erinra utöver att om det uppstår 
rivningsavfall så ska det sorteras och att eventuellt farligt avfall tas hand om. 

Räddningstjänsten har inget att yttra när det gäller bygglovet. Men innan 
startbesked ges så ska en mer utförlig redogörelse göras angående 
utrymningsvägar, släckutrustning. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till golfstudio. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte beviljas då förslaget strider mot planlagd markanvändning  
”J-Industri”, vilket inte tillåter föreslagen användning ”R-Idrott” alternativt 
besökslokaler för allmänheten. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens föreslår att nämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov 
för ändrad användning från industri till golfstudio. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 33 PBL. 

Ändringen i byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet 
och användbarhet.  

Då ändringen av användningen i del av byggnaden endast avses att vara under 
en begränsad period anses tidsbegränsat bygglov lämpligt och kan godkännas då 
liknande avvikelser har tagits inom samma detaljplan. 
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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 20 juli 2021, handläggningstiden 
hade förlängts med ytterligare max 10 veckor. Beslut om bygglov fattades den  
3 november 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.  

För startbesked ska följande handlingar lämnas in: 
 Förslag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Brandskyddsbeskrivning 
 Ventilationsdokumentation 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in för 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 Cylindern 7, Lamellen 1, 11, 12, 13, 14, 
Ljungby 7:105 samt 7:67. 
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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 § 196  2021-1645    

 

Hjälmaryd 4:4, förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 

 
Fastighet: Hjälmaryd 4:4 

 
Sökande: Hjältevadshus AB, Storgatan 10, 575 98 Hjältevad. 
 

Beslut 

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

2. Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att åtgärder ska tas innan 
beviljat bygglov så gällande bullerkrav nås. 

3. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 641 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 plan- och bygglagen 
(PBL) samt 3 kapitlet miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger cirka 500 meter utanför Ljungby tätort på dess sydöstra sida längs 
väg 124 mot Liatorp. 

Förslaget innebär nybyggnation av två enbostadshus i två våningar på med en 
byggnadsarea på 112 kvadratmeter vardera. Bostadshuset på tomt 2 är placerad 
cirka 40 meter från väg 124. Bostadshuset på tomt 1 är placerad cirka 30 meter 
från ny tilltänkt fastighetsgräns i norr. Tomt 2 avses styckas av till cirka 5 000 
kvadratmeter och tomt 1 avses styckas av till cirka 4 000 kvadratmeter. Tillfart 
sker via ny utfart mot väg 124. 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Området beräknas ha för höga bullervärden från väg 124. Bullernivån för 
närmaste huskropp beräknas vara 61 dBA utifrån skriften ”Så mycket bullrar 
trafiken” från Boverket samt utifrån övergripande trafikdata från Trafikverket. 
Nuvarande tillåtna bullervärden är 60 dBA vid husfasad vid nybyggnation. 
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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   

 

Förhandsbeskedet ligger inom utpekat område för framtida bostadsområde i 
Ljungbys kommande översiktsplan. I samråd med planavdelningen har det 
bedömts att förslaget inte påverkas. 

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:1 har synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:4 har inga synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:30, Hångers 3:11 samt 3:9 har fått möjlighet 
att lämna synpunkter men inte svarat.  

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

Trafikverket har inga synpunkter på förslaget men noterar att tillstånd måste 
sökas hos Trafikverket för anslutning till allmän väg samt att 
bullerproblematiken för nybyggnationen ska lösas innan bygglov kan ges. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas med villkor. Bullerkraven bedöms kunna nås 
genom nyttjandet av en eller flera av följande åtgärder: 
Byggnadskroppar och/eller byggnadsverk placeras/utformas så att tyst sida kan 
skapas för huvudbyggnader, byggnationen placeras med tillräckligt avstånd från 
väg 124 eller genom bullerdämpande fasadåtgärder på huvudbyggnaden mot 
bullerkällan. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 
(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB). 

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

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Nämnden får enligt 9 kapitlet 39 § punkt 3 plan- och bygglagen villkora ett 
förhandsbesked med de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara 
förenligt med de förutsättningar som gäller för kommande bygglovsprövning. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 1 september 2021 och beslut 
fattades den 3 november 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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

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

En eller flera följande åtgärder ska nyttjas så bullerkrav uppnås - 
byggnadskroppar och/eller byggnadsverk placeras/utformas så att tyst sida kan 
skapas för huvudbyggnader, huvudbyggnader placeras med tillräckligt avstånd 
från väg 124 eller genom bullerdämpande fasadåtgärder på huvudbyggnaden 
mot bullerkällan. 

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 Hjälmaryd 4:1, 4:30, 4:4, Hångers 3:11, 3:9. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 197  2021-1082    

 

Åbo 1:11, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 
Fastighet: Åbo 1:11 

 
Sökande: Radu Toadere, Målaskog Åbo 1, 341 76 Ryssby. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 927 kronor i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i östra kanten av Målaskog, cirka sex kilometer sydöst om 
Ryssby. 

Förslaget innebär att befintlig komplementbyggnad till närliggande industri rivs 
och att nybyggnad av fritidshus sker på dess grund. Avstyckning på ungefär  
3 500 kvadratmeter avses ske. Tillfart till fastigheten ska ske genom 
industrifastigheten. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen nära område Hollborna 1:10, 
med mycket höga naturvärden och är utpekad som Natura 2000 samt riksintresse 
för naturvård. Fastigheten ägs och hanteras av Naturvårdsverket. 

Länsstyrelsen Kronoberg företräder Naturvårdsverket och har svarat att man har 
inga synpunkter utöver att det är av stor vikt att byggnationen håller sig utanför 
naturreservatsgränsen och att tomtgränsen ska vara väl utmärkt. 

Fastighetsägarna till Målaskog 1:1, Åbo 1:7 samt 1:11 har inga synpunkter på 
förslaget. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan. Man påpekar att platsen är på 
tidigare industrimark och vid grävarbeten bör man vara uppmärksam på 
eventuella markföroreningar. Om misstänkt förorening påträffas ska 
miljöavdelningen kontaktas. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. En liknande omvandling har skett strax nordväst 
inom fastigheten Åbo 1:7, cirka 100 meter från sökt förhandsbesked. Ändringen 
anses lämplig. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

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). 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 6 augusti 2021, 
handläggningstiden hade förlängts med ytterligare max 10 veckor. Beslut 
fattades den 3 november 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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

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

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

Tillstånd och dispens kan krävas från länsstyrelsen angående markavvattning.  
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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   

 

 

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 Hollborna 1:10, Målaskog 1:1, Åbo 1:7 samt 
1:11. 
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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 § 198  2021-1707    

 

Brunnsberg 1:1, bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
samt installation av eldstad, rökkanal och VA-anläggning 

 
Fastighet: Brunnsberg 1:1 

 
Sökande: Jonas Karlsson, Promenadvägen 16, 341 77 Agunnaryd. 
 
Kontroll- 
ansvarig: Max Engqvist 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
samt installation av eldstad, rökkanal och VA-anläggning. 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 21 778 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,  
plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomten ligger cirka fyra kilometer norr om Agunnaryd, strax över 100 meter 
från Stensjöns östra strand på markerad skogsmark. 

Förslaget innebär nylokalisering och nybyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad, rökkanal och VA-anläggning i två våningar med en 
byggnadsarea på 117,5 kvadratmeter. Tomten ligger 100 meter från vattnet och 
byggnaden placeras centralt i den större fastigheten Brunnsberg 1:1 och ungefär 
130 till 150 meter från fastighetsgräns i västligt och nordlig riktning respektive. 
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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 kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse naturvård. 
Kommunen har därför hört med ekolog för ett utlåtande. Enligt ekologens 
utlåtande så påverkas inte riksintresset naturvård negativt. 

Fastighetsägare till Agunnaryds-Hyltan 1:4, Brunnsberg 1:1, 1:2, 1:3 och 
Deranäs 1:3, 1:5 och Nockarp 1:10 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Brunnsberg 1:4 har fått tillfälle att lämna synpunkter men 
inte svarat.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan 
går att lösa. Ingen erinran i övrigt. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad, rökkanal och VA-anläggning. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Motivering 

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

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

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det berörda 
riksintresset. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 9 september 2021 och beslut 
fattades den 3 november 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. 
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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   

 

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 
 U-värdesberäkning 
 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

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 Agunnaryds-Hyltan 1:4, Brunnsberg 1:1, 1:2, 
1:3, 1:4 och Deranäs 1:3, 1:5 och Nockarp 1:10. 

 
 
 


