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Miljö- och byggnämnden

Tid och plats Tisdagen den 7 december 2021, klockan 8.00-11.30 i Märtasalen, Storgatan 6 i 
Ljungby samt digitalt via Teams.

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Kent Danielsson (C), ordförande 
Benny Johansson (M), vice ordförande 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Oxelborn (C) ersättare för Jenny Anderberg (C)
Peter Berg (M)
Christina Bertilfelt (S)
Bengt Carlsson (KD)
Henrik Pettersson (SD)
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) ersättare för Tomas Nielsen (S) 
Jimmy Stansert (S)
Pär Augustsson (SD)
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Anna E Andersson, stf förvaltningschef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Hamia Svahnström, vik miljöchef, §§ 208-210
Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef, §§ 211-220
Emelie Gustafsson, miljöinspektör, § 209 (deltog via Teams)
Matilda Svensson, miljöinspektör, § 208 (deltog via Teams)
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§211-212 (deltog via Teams)
Sanna Johansson, planarkitekt, § 213 (deltog via Teams)
Anders Årman, bygglovhandläggare, § 215 (deltog via Teams)
Hanne Larsson, bygglovhandläggare, §§ 216-218 (deltog via Teams) 
Jeane Gustafsson, bygglovhandläggare, §§ 219-220 (deltog via Teams)

Jimmy Stansert (S)

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Miljö- och byggförvaltningen den 8 december 2021 klockan 10.00 

199-220

Lise-Lotte Jonasson

Ordförande Kent Danielsson (C)

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 7 december 2021 
Tillkännagivandet
publicerat Den 10 december 2021

Överklagningstid Den 10 december 2021 - 3 januari 2022

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Den 10 januari 2022

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Lise-Lotte Jonasson

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

Ärendelista
Fastställande av dagordning................................................................................ 4
Meddelande och information................................................................................5
Delegationsbeslut................................................................................................ 7
Val av ny ledamot i miljö- och byggnämndens arbetsutskott.............................. 8
Uppföljning arbetsmiljö 2021.............................................................................. 9
Stegaryd 1:5, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning...................................................... 11
Kanarp 1:2, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning...................................................... 13
Floboda 1:50, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning...................................................... 15
Ossjöa 1:9, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning...................................................... 17
Torarp 1:3, föreläggande med vite om uppstädning av nedskräpad fastighet.... 19
Balkarp 3:7 med flera, yttrande till Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Kalmar län över ansökan om tillstånd vindpark Staverhult enligt
9 kap miljöbalken, diarienummer 551-11559-20..............................................24
Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, redovisning av ordförandebeslut att överklaga 
länsstyrelsen beslut att upphäva och återförvisa ärende om förbud mot 
uppförande av tre vindkraftverk till nämnden, ärendenummer 505-2523-2021 34
Detaljplan Eka 3:3 med flera (Ekalund), granskning........................................35
Detaljplan Bråna 3:38 med flera, antagande.....................................................37
Långraden 5 med flera, granskning....................................................................39
Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, redovisning av ordförandebeslut om att 
överklaga länsstyrelsen beslut att upphäva en del i beslutet och återförvisa 
ärende om bygglov av tre vindkraftverk, ärendenummer 403-3208-2021........41
Lidhult 33:5, förhandsbesked för användning samlingslokal/kulturändamål ....42
Bo 1:13, bygglov för nybyggnad av fritidshus...................................................45
Angelstads-Bolmstad 8:1, bygglov med startbesked för ny VA- 
installation/pumpstation.................................................................................... 48
Hovdinge 4:2, bygglov med startbesked för ny VA-installation/pumpstation... 51
Hammaren 26, tidsbegränsat bygglov för gruppboende.....................................54
Ryssby-Ostraby 2:77, strandskyddsdispens för förrådsbyggnad, studentboende 
och en parkeringsplats........................................................................................ 57
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MBN § 199

Fastställande av dagordning

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande ärende tillkommer på dagordningen:

• Nämndinitiativ väckt på sammanträdet av Sverigedemokraterna gällande 
att infora en rådgivande funktion för företagare med verksamhet som rör 
miljöbalken, inklusive lantbruksföretag.
(Nämndinitiativet tas upp på arbetsutskottets nästkommande 
sammanträde för att ta fram förslag till hur initiativet ska behandlas.)

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna den reviderade dagordningen
eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen.

Justerandes sign
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MBN § 200

Meddelande och information

Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkämier redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-11-01 till 2021-12-07.

Sammanfattning av ärende
1. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2021 -10-25.

Fastställande av förslag till Regler för personalföreträdares deltagande i 
kommunala nämnder.

2. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2021 -10-25.
Beslut om Frederik Svärds avsägelse och Benny Johansson till ny vice 
ordförande i miljö- och byggnämnden.

3. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2021 -10-25.
Fastställd Policy för information och kommunikation.

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-10-29.
Avslag på sökandes överklagan av nämndens beslut om 
strandskyddsdispens på Brunnsberg 1:1.

5. Beslut från Länsstyrelsen Kalmar län daterat 2021-11 -02. 
Miljöprövningsdelegationen avslår nämnden ansökan om omprövning av 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Eka 3:6.

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-11-02.
Upphäver samt återförvisar ärende om förbud mot att bedriva 
drivmedelsförsäljning på Ljunga Prästgård 1:22.

7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-11-15.
Upphäver samt återförvisar nämndens beslut om avslag på ansökan om 
bygglov för uppförande av tre vindkraftverk på Deranäs 1:4 och Nockarp 
1:10.
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8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-11-15.
Upphäver samt återförvisar nämndens beslut om förbud att uppföra tre 
vindkraftverk på Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10.

9. Beslut från kommunstyrelsen daterad 2021-11-16.
Tillstyrker vindkraftsetableringen på fastigheten Balkarp 3:7 enligt 
miljöbalkens 16 kapitel 4 §.

10. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-11-16.
Avslag på sökandes överklagan av nämnden beslut om bygglov för 
anläggande av endurobana på Eka 3:2 med flera.

11. Beslut från Mark- och miljödomstolen daterat 2021-11-17.
Sökande återkallat sin överklagan av miljöprövningsdelegationens beslut 
om avslag ansökan om tillstånd till täkt på Bäck 3:18.

12. Redovisning från förvaltningen över uppföljning nämnd november 2021.

13. Information från förvaltningen över Ryssbygymnasiets ansökan om 
bygglov.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen, godkänna 
redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under perioden 
2021-11-01 till 2021-12-07 eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden noterar informationen samt godkänner 
redovisningen av meddelanden och beslut.

Justerandes sign
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MBN § 201

Delegationsbeslut

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 november till den 30 november 2021 enligt delegationslista daterad der 
1 december 2021.

Beslutsunderlag
• Delegationslista daterad 2021 -12-01.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkämia redovisningen av 
delegationsbeslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign
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MBN § 202 2019-153

Val av ny ledamot i miljö- och byggnämndens 
arbetsutskott

Beslut
Miljö- och byggnämnden utser Benny Johansson (M) till ledamot i nämndens 
arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden ska enligt nämndens reglemente utse ett arbetsutskott 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare under mandatperioden 2019-
2022.

Frederik Svärd (M) har avsagt sig sitt uppdrag som förtroendevald i miljö- och 
byggnämnden då han har utsetts till Kommunfullmäktiges ordförande. Nämnden 
måste dänned utse ny ledamot i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
• Beslut från Kommunfullmäktige daterat 2021 -10-25.

Yrkanden
Henrik Pettersson (SD) och Peter Berg (M) yrkar att nämnden utser Benny 
Johansson (M) till ledamot i nämnden arbetsutskott.

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.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MBN § 203 2021-2147

Uppföljning arbetsmiljö 2021

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljning 
arbetsmiljö 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska den som ansvarar för verksamhetens 
arbetsmiljö göra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Nämnden är ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom verksamheten. 
Arbetsmiljöansvaret är delegerat till förvaltningschef, som i sin tur delegerar 
arbetsmiljöansvar till respektive chef.
Uppföljningen görs av ansvariga chefer i dialog med skyddsombud och 
skyddskommitté.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Den årliga uppföljningen visar inte på några allvarliga brister utöver vad som 
redan påvisats i annat sammanhang och som omfattas av redan gällande 
handlingsplaner. Uppföljningen visar i övrigt på behov av att säkerställa aktuell 
information kring arbetsmiljöfrågor och att det görs en samlad riskbedömning.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11 -30.

Yrkanden
Ordförande yrkar att nämnden godkänner förvaltningens redovisning.

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

Justerandes sign
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
HR-avdelningen

10(59)
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MBN § 204 2019-469

Stegaryd 1:5, upphävande av tidigare förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 11 maj 2021 § 78, 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Miljöavdelningen gjorde ett platsbesök på fastigheten Stegaryd 1:5 den 13 
februari 2019 då det uppmärksammades att avloppsanläggningen inte uppfyllde 
dagens krav på rening. Den 14 februari 2019 skrevs ett förbud mot att släppa ut 
avloppsvatten i den befintliga anläggningen och den 11 maj 2021, § 78, fattade 
nämnden beslut om förbud med vite.
Beslut om tillstånd för en ny avloppsanläggning skrevs den 17 maj 2021 och den 
13 augusti 2021 inkom entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en ny 
avloppsanläggning är färdigställd. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 
anläggning kan upphävas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut daterat den 11 maj 
2021 § 78, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Beslutsunderlag
• Tj änsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11-15.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Fastighetsägare

Justerandes sign
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MBN § 205 2018-1203

Kanarp 1:2, 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 § 158, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Miljöavdelningen skickade en kommunikation till fastighetsägarna den 11 juni 
2018 med information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas och den 
6 augusti 2018 skrevs ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning.
Miljöavdelningen gjorde ett platsbesök på fastigheten den 20 oktober 2020 och 
det fastställdes att avloppsanläggningen inte uppfyllde dagens krav på rening. 
Den 18 november 2020 fattade nämnden beslut om förbud med vite.
Beslut om tillstånd för en ny avloppsanläggning skrevs den 22 juni 2021 och den 
2 juli 2021 inkom entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en ny 
avloppsanläggning är färdigställd. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp till 
befintlig anläggning kan upphävas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut daterat den 18 
november 2020, § 158 om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11-15.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Fastighetsägare

Justerandes sign
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MBN § 206 2014-2419

Floboda 1:50, upphävande av tidigare förbud med vite 
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut, daterat den 7 april 2021 § 61, 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Miljöavdelningen skickade en kommunikation till fastighetsägaren den 28 
september 2018 med information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas 
och ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig anläggning skrevs den 
3 december 2018.
Miljöavdelningen gjorde ett platsbesök den 4 mars 2021 och det konstaterades 
att avloppet användes. Den 7 april 2021 fattade nämnden beslut om förbud med 
vite.
Beslut om tillstånd för en ny avloppsanläggning skrevs den 26 april 2021 och 
den 6 september 2021 inkom entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en 
ny avloppsanläggning är färdigställd. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp till 
befintlig anläggning kan upphävas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut daterat den 7 april 
2021, § 61 om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11-15.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon ar där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Fastighetsägare

Justerandes sign
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MBN § 207 2014-1152

Össjöa 1:9, upphävande av tidigare förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslutet daterat den 7 april 2021,
§ 59, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse den 28 juli 2014 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden föreläde fastighetsägarna den 7 april 2021, § 59, om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med 
vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställda avloppsanläggningen har lämnats in till 
förvaltningen den 1 september 2021. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har färdigställts. Beslut om förbud mot utsläpp till 
befintlig anläggning kan upphävas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut daterat den 7 april 
2021, § 59, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11-17.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Fastighetsägare

Justerandes sign
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MBN § 208 2020-259 

Torarp 1 :3, föreläggande med vite om uppstädning av 
nedskräpad fastighet 

Fastighet: 

Fastighets
ägare: 

Torarp 1 :3 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger  vid vite på 50 000 
kronor att senast fem månader efter att beslutet vunnit lagakraft 
vidtagit nedanstående åtgärder på fastigheten Torarp 1 :3: 

1. Avlägsna de uttjänta bilarna, uttjänta motorfordon samt fordonsdelar enligt
inringad fotodokumentation från den 20 oktober 2021. Dessa ska lämnas till
en auktoriserad bilskrotningsfirma alternativt förvaras på hårdgjord yta och
väder- och insynsskyddad plats.

2. Avställda bilar i föITåd på fastigheten Torarp 1 :3 och bilar med
registre1ingsnummer,  ska tömmas
på oljor och kemikalier av aukto1iserad firma på tät yta med tillgång till
absorptionsmedel.

3. Maskiner och oljefat med olja och andra kemikalier, enligt inringad
fotodokumentation från den 20 oktober 2021� ska lämnas till godkänd
mottagare med erforderliga tillstånd alternativt förvaras på tät yta och
väder- och insynsskyddad plats.

4. Metallföremål och bildäck samt alla övriga för omgivningen främmande
föremål, enligt inringad fotodokumentation från den 20 oktober 2021, ska
städas upp och förvaras så att allmänheten inte har insyn till det.

5. Avlägsna synliga oljeföroreningar som motorfordon, fordonsdelar eller
oljefat gett upphov till och lämna dessa massor till transportör och
mottagare med erforderliga tillstånd. Beroende på föroreningsinnehåll
räknas massorna som farligt avfall.
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6. Lämna dokumentation till miljö- och byggnämnden som visar vart avfall 
och övrigt material enligt punkterna 1 -5 ovan har lämnat.

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 3 och 7 §§, 10 kap 2 och 4 §§, 15 kapitlet 
26 § samt 26 kapitlet 9, 14 och 21 §§ miljöbalken

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen fick in ett klagomål om nedskräpning på 
fastigheten den 6 februari 2020.
Platsbesök gjordes den 25 februari 2020 och förvaltningen bedömde att 
fastigheten är nedskräpad. På fastigheten fanns ett stort antal personbilar och 
andra motorfordon uppställda samt metallskrot, oljefat, diverse bildelar och 
maskiner utspritt runtom bostadshuset och de två komplementbyggnadema.
Flera av bilarna saknar delar så som bildörrar, däck och motor.
Vid telefonsamtal den 27 mars 2020 infonnerade fastighetsägaren att det finns 
ett fordon på fastigheten som innehåller oljor. Fastighetsägaren meddelade 
också att det fanns planer på att skrota bilar och ta bort annat avfall. Fordon med 
oljor och andra kemikalier kan genom läckage gett upphov till förorening i 
mark.
Flera av fordonen gav intryck av att det sker meckande med dem. Meckandet 
sker på gräsplan eller i någon av de två komplementbyggnadema med grus/jord 
på marken. Det finns därmed risk att det har skett läckage av oljor och 
kemikalier från bilama.
Fastighetsägaren har i skrivelse den 8 april 2020 informerats om att fordonen, 
dunkar med kemikalier, gamla oljefat, motorer, däck och andra bildelar på 
tomten skulle städas upp. I samma skrivelse meddelades om att ett uppföljande
platsbesök kommer att ske efter den 30 juni 2020. I skrivelsen framfördes att om 
ärendet kräver vidare handläggning kommer detta att innebära att timavgift för 
nedlagd handläggningstid kommer att ske.
Fastigheten besöktes åter den 12 augusti 2020. Vid platsbesöket konstaterades 
att bilar flyttats och att minst två av de tidigare bilama skrotats enligt uppgifter 
från Transportstyrelsens hemsida. Det fanns vid tillfallet 19 personbilar varav 
minst 10 avställda, oljefat och motorer kvar på fastigheten. Flera av fordonen 
saknade bildörrar samt motorer och var inte i brukbart skick.
Delegationsbeslut om föreläggande om att avlägsna fordon, fordonsdelar samt 
andra främmande föremål för omgivningen skickades den 3 september 2021. 
Beslutet delgavs fastighetsägaren den 2 november 2020.
Platsbesök utfördes den 6 juli 2021 samt 20 oktober 2021 och då konstaterades 
att fastigheten fortfarande är nedskräpad med bland annat uttjänta motorfordon 
och fordonsdelar, industrimaskiner samt oljefat. Omkring fem fordon har
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avlägsnats från platsen. Förvaltningen har inte fått information om vart fordonen 
och andra föremål lämnats. Förvaltningen bedömer att det rör sig om omkring 
15 fordon som förvaras på fastigheten.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förelägger 
fastighetsägaren om att städa upp fastigheten enligt de sex punkterna och att det 
förenas med ett vite om 50 000 kronor.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att fastigheten är nedskräpad och att det finns risk för att 
mark och grundvatten blir förorenat av fordon, fordonsdelar och kemikalier som 
förvaras på fastigheten.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden förelägger fastighetsägaren vid vite om 
50 000 kronor att:
1. Avlägsna de uttjänta bilarna, uttjänta motorfordon samt fordonsdelar enligt 

inringad fotodokumentation från den 20 oktober 2021. Dessa ska lämnas till 
en auktoriserad bilskrotningsfirma alternativt förvaras på hårdgjord yta och 
väder- och insynsskyddad plats.

2. Avställda bilar i förråd på fastigheten Torarp 1:3 och bilar med 
registreringsnummer,  ska tömmas 
på oljor och kemikalier av auktoriserad finna på tät yta med tillgång till 
absorptionsmedel.

3. Maskiner och oljefat med olja och andra kemikalier, enligt inringad 
fotodokumentation från den 20 oktober 2021^ ska lämnas till godkänd 
mottagare med erforderliga tillstånd alternativt förvaras på tät yta och 
väder- och insynsskyddad plats.

4. Metallföremål och bildäck samt alla övriga för omgivningen främmande 
föremål, enligt inringad fotodokumentation från den 20 oktober 2021, ska 
städas upp och förvaras så att allmänheten inte har insyn till det.

5. Avlägsna synliga oljeföroreningar som motorfordon, fordonsdelar eller 
oljefat gett upphov till och lämna dessa massor till transportör och 
mottagare med erforderliga tillstånd. Beroende på föroreningsinnehåll 
räknas massorna som farligt avfall.

6. Lämna dokumentation till miljö- och byggnämnden som visar vart avfall 
och övrigt material enligt punkterna 1-5 ovan har lämnat.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11 -04.
• Fotodokumentation med markeringar daterad 2021 -10-20.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Motivering
Miljö- och byggnämnden förelägger om uppstädning på fastigheten Torarp 1:3 
då nedskräpning strider mot 15 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808), ingen far 
skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Bilbatterier, motorer och andra fordonsdelar och uttjänta fordon förvaras utan 
väderskydd och på otäta ytor. Fordon har även demonterats på fastigheten. 
Nämnden bedömer att tomten är nedskräpad och att hanteringen och förvaringen 
av uttjänta fordon, fordonsdelar och kemikalier riskerar att leda till förorening 
av mark och grundvatten.
En skälighetsawägning har gjorts inför beslut om uppstädning förenat med vite, 
i enlighet med 2 kapitlet 7 § miljöbalken. Miljö- och byggnämnden anser det 
skäligt att ta beslut förenat med vite på grund av att föregående föreläggande 
inte resulterat i uppstädning enligt delegationsbeslutet. Kraven anses rimliga för 
att minska risken för förorening av mark och grundvatten samt för att förhindra 
att fastigheten upplevs som nedskräpad.
En tillsynsmyndighet far meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett 
enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av denna balk ska följas, enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken. 
Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande förenas med vite.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd 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. Nämnden beslutar om att 
kemikalier och farligt avfall ska förvaras på täta och väderskyddade ytor för att 
minska risken för förorening.
Det nationella miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” syftar till att 
fortsättningsvis kunna förse viktigt dricksvatten och att inte påverka djur och 
växter negativt. Generellt ökar efterfrågan på grundvatten vilket innebär att vi 
måste värna om grundvattenkällor. Miljömålet ”En giftfri miljö” innebär att 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundshalterna och att förekomsten 
av ämnen i miljön som skapats av samhället inte ska hota människor hälsa eller 
den biologiska mångfalden.
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Enligt 10 kap 2 § miljöbalken är den som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada som 
är ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt 10 kapitlet miljöbalken. I 4 § 
samma kapitel står att den som är ansvarig för avhjälpandet i skälig omfattning 
ska utföra eller bekosta det avhjälpandet som på grund av föroreningen behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för 
människors hälsa eller miljön.
Enligt 26 kapitlet 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten begära in de 
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Uppgifter om vart avfallet 
lämnas begärs in för att säkerställa att avfallet tas omhand på ett miljömässigt 
korrekt sätt.

Upplysningar
För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid enligt 
taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Förekommer förorenade massor på fastigheten ska miljö- och byggförvaltningen 
omgående kontaktas.

Skickas till
Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information hur man överklagar.
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MBN § 209 2021-96

Balkarp 3:7 med flera, yttrande till 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar 
län över ansökan om tillstånd vindpark Staverhult enligt 
9 kap miljöbalken, diarienummer 551-11559-20

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande över ansökan:

Placering, vindförhållanden och gruppering
Terrängen spelar stor roll för hur mycket av vindens energi som kan utvinnas. 
Vindförhållanden i kombination med hur kuperad terrängen är faktorer som 
påverkar detta. Vinden bromsas av vegetation, hus och hinder och förlorar på så 
sätt energi. Därför kommer vindkraftverkets höjd att ha inverkan på den årliga 
produktionen.
Enligt Vindlovs vindkartering är vindhastigheten cirka 7,6-8,5 meter per sekund 
på en höjd av 140 meter inom etableringsområdet. Rotoms höjd kommer vara 
belägen på cirka 189 meter och vindhastigheten är vanligtvis högre ju längre upp 
från marken man kommer. Således kan mer vindenergi utvinnas om 
vindkraftverkets rotor kommer högre upp.
Ljungby kommun använder cirka 300 GWh per år i elförbrukning. 
Vindkraftsparken beräknas ha en årlig produktion på 92 GWh (å 23 GWh) vilket 
motsvarar ungefär elanvändningen för 3 680 elvärmda normalvillor. Enligt 
Ljungby kommuns vindkraftsplan ska etablering ske i väl sammanhållna grupper, 
där det finns gynnsamma vindförhållanden. Det avstånd mellan vindkraftverk som 
brukar anses önskvärt för en god elproduktion är minst fem gånger rotordiametem 
vilket i detta fall skulle bli cirka 950 m. Angivna koordinater mellan verken har 
mätts ut i Geosecma. Avståndet mellan verk 1 och 2 är cirka 650 meter och 
mellan verk 3 och 4 cirka 600 meter. Längsta avstånd är mellan verk 2 och 3 
vilket är cirka 1 350 meter. Närmare placering av sistnämnda verk skulle inverka 
på våtmarksområde.
Det aktuella området för vindkraftsetableringen är inom ett prioriterat utpekat 
område för vindkraft i Ljungby kommuns vindkraftsplan, vilken beslutades den 
23 april 2018.
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Nämnden anser med hänsyn till att den planerade etableringen väntas generera el 
motsvarande en betydande del av kommunens totala elbehov och den föreslagna 
placeringen är inom utpekat område för vindkraft bedöms det vara lämplig 
lokalisering och nyttjande av vinden som resurs.
Naturvärdesinventering
Naturcentrum AB har inventerat ett område på 65 hektar. Inom området 
identifierades fem naturvärdesobjekt som består dominerande av myrmarker och 
har naturvärde klass 3.17 naturvårdsarter noterades under inventeringen, varav 
två rödlistade, fem fridlysta och 10 typiska arter.
Enligt Naturvårdsverket bör ingrepp som påverkar objektens hydrologi undvikas. 
Speciellt gäller det vid olika former av exploatering och påverkan som till 
exempel nya dikningar och vägdragningar. Våtmarker anses utgöra miljöer som 
har stor artrikedom av insekter, kärlväxter, mossor, groddjur och fåglar.
Då vindkraftverk, vägar och ledningsdragningar anläggs i närhet till dessa ska stor 
försiktighet iakttas så att hydrologin kring våtmarkema/myrimpediment, inte 
påverkas negativt.
Nämnden anser inte heller att det går att ange ett säkert skyddsavstånd då anmälan 
anger en flyttmån på +/- 100 meter. Förvaltningen bedömer att lokaliseringen för 
verksamheten är av yttersta vikt för att kunna bedöma miljöpåverkan. Mark- och 
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt MB 3 kap. 3§.
Buller
Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att ljudnivån inte ska överskridas från 
vindkraftverk uppgår till 40 dB (A) utomhus. Verksamhetsutövaren ska kunna 
påvisa att en ekvivalent ljudnivå om maximalt 40 dB (A) kommer att innehållas 
vid samtliga närliggande bostäder. Bullerberäkningar utförda av Akustikkonsulten 
Sverige AB från den 2 juli 2021 redovisat att riktvärden för ljudnivån 40 dB (A) 
vid närliggande fasader innehålls samt lågfrekvent ljud inomhus.
Nämnden anser att om flyttmån på +/- 100 meter ska kunna accepteras behöver 
med avseende på buller göras när specifik position av respektive verk är fastställt 
om det avviker från nuvarande underlag.
Skugga
Enligt Boverkets rekommendation bör inte den maximalt möjliga skuggtiden för 
stömingskänslig bebyggelse överstiga 30 timmar per år och den faktiska 
skuggtiden inte överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Enligt WSP:s 
PM från den 20 oktober 2021 visar skuggberäkningar att 16 fastigheter riskerar att 
överstiga skugga på 8 timmar per år och 30 fastigheter riskerar över 30 minuter 
om dagen. Den faktiska skuggeffekten beror på växtlighet, hinder, väderlek och 
vindriktning och är inte är medräknad. Den faktiska beräknade skuggtiden kan 
därför enligt bolaget i de flesta fall antas bli lägre än den beräknade.
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Nämnden yrkar att styr- och reglerteknik utförs vilket minskar skuggtiden för 
överstigna fastigheter. Om flyttmån på +/- 100 meter ska kunna accepteras 
behöver utredningar göras gällande skugga när specifik position av respektive 
verk är fastställt om det avviker från nuvarande underlag.
Skuggtid som överstiger 8 timmar per år berör områden som Nöttja Urskog,
Nöttja Ryaskog och Dallesjön. Påverkan på djur- och naturvärden bör tas med i 
bedömningen och utredas under prövotiden, för att ge underlag till eventuellt 
behov av reglering av skuggtid i dessa områden.
Ljus
Vindkraftverk förses med hindermarkering i enlighet med Transportstyrelsens 
regler. Vindkraftverken förses med ett högintensivt vitt blinkade ljus utom 
vindkraftverk nummer 4 som bedöms behöva ha ett lågintensivt rött fast ljus.
Nämnden anser att belysningstyp som utifrån studier visats medföra mindre 
störning bör användas, såsom synkroniserad LED-belysning.
Landskapsbild
Vindkraftverken är placerade i skogslandskap men då de är 270 meter höga 
kommer verken bli synliga på långt håll och påverka landskapsbilden. Effekten 
gällande påverkan är svår att bedöma eftersom den till största delen är individuell. 
Påverkan på landskapsbilden åskådliggörs genom fotomontage och en siktanalys 
som finns med i miljökonsekvensbeskrivningen.
Fågelinventering
Naturcentrum har utfört fågel inventering på ett område av 3 kilometer kring 
projektområdet under vintern, våren och sommaren år 2020. Under inventeringen 
observerades 6 vindkraftskänsliga arter varav orre, tjäder och nattskärra redovisas 
med förutsättningar som kan tyda på häckning inom eller i närheten av det 
aktuella projektområdet.
Observationen inklusive utdrag från artdatabanken från år 2000-2020 redovisar 
för dessa tre arter som enstaka individer och mindre spel. Inom området finns gott 
om sumpskogsmiljöer som skulle kunna vara lämpliga för orre men större 
spelplatser saknas. Inga stora spel av tjäder har inte heller observerats i området. 
Även om arten häckar i området bedöms området inte utgöra något kärnområde 
för tjädern. Inga täta bestånd av nattskärra finns i området.
Nämnden anser att fagelinventeringen inte kan undanta en vindkraftsutbyggnad 
och har ingen vidare erinran.
Fladdermusinventering
Naturcentrum har utfört inventering av fladdermöss den 20 juli och 8 september 
2021. Inom projektområdet observerades tre arter: dvärgpipistrell, nord fladdermus 
och myotis sp. Inom inventeringsområdet vilket var cirka 40 kvadratkilometer 
observerades 7 arter varav 6 arter kräver noggrant skydd enligt art- och 
habitatdirektivet (Artskyddsförordning (2007:845)).
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Barbastell, nordfladdermus och brunlångöra är rödlistade som nära hotad. Myotis 
klassas som nära hotad men två arter är starkt hotade enligt artdatabanken. Större 
brunfladdermus, dvärgpipistrell, nordfladdermus och gråskimlig fladdermus är 
arter som ofta uppehåller sig kring vindkraftverk och som därmed riskerar att 
kollidera med dessa.
Inom inventeringsområdet identifieras flera bra fladdennusmiljöer. Flertalet av 
objekten är gårdar med kringliggande bokskogar, sumpskogar eller hagmarker 
som kan lämpa sig både för yngelkolonier och som födosöksmiljöer.
Nämnden anser att, i enlighet med rekommendationen i den utförda fladdermus
inventeringen (från den 2 november 2020), bör så kallad stoppreglering 
(Batmode) föreskrivas. Stoppregleringen bör inte begränsas till prövotiden utan 
vara gällande under verkens livstid.
Fördjupade inventeringar av högriskarter efter byggnation behövs för att kunna 
bedöma om stoppreglering kan undantas i detta fall. Stoppregleringen ska vara i 
drift under perioder med högre sannolikhet för att fladdermöss kolliderar med 
vindkraftverken.
Avveckling
Stena Renewable redogör att en avveckling tar en till två år, vilket 
tillsynsmyndigheten ska meddelas med en anmälan i god tid innan avveckling 
påböijas. Vindkraftverken nedmonteras och dess komponenter ska i första hand 
återanvändas sedan återvinnas. Vingarna som är gjorda av glasfiber läggs idag på 
deponi men kan i framtiden kommas att energi återvinnas eller återvinnas. 
Betongen gör minst miljöpåverkan att lämnas kvar på platsen men kan tas upp och 
användas som fyllnadsmaterial. Under beräkning av awecklingskostnader 
redogör bolaget: ”Elkablar och tillhörande anläggningar inkluderas inte i 
avvecklingen
Nämnden instämmer med att tillsynsmyndigheten ska meddelas med en anmälan i 
god tid innan avveckling påbörjas. Förvaltningen anser att det inte går att utesluta 
att awecklingsåtgärder också kan komma att beröra elkablar och tillhörande 
anläggningar.

Reservationer
Flenrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stena Renewable AB har ansökt till Länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd 
enligt miljöbalken för uppförande och drift av en gruppstation om högst fyra 
vindkraftverk med en totalhöjd om högst 270 meter vardera på fastigheterna 
Balkarp 3:7, Staverhult 1:4 och 1:14 i Ljungby kommun.
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Miljö- och byggnämnden lämnade i april yttrande om behov av kompletteringar 
i tillståndsansökan. Kompletteringarna gällde riksintresset för vattenförsörjning 
och redogörelse över bullerpåverkan på Nöttja Urskog och dess natur-och djurliv 
vilket kompletteringar har kommit in.
Den 27 september 2021 bedömde miljöprövningsdelegationen ansökan komplett 
och skickade en begäran om yttrande i tillståndsärende enligt 9 kap, MB.
Nämnden begärde förläng tid med sitt yttrande för att Kommunstyrelsen i 
Ljungby först skulle ta ett beslut om ställningstagande i etableringen. Nämnden 
fick anstånd till den 10 december med att inkomma med yttrandet över 
tillståndsärendet.
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutade den 16 november 2021, § 194 
att tillstyrka den aktuella etableringen.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet 
med förvaltningens yttrande.

Förvaltningens yttrande
Miljö- och byggförvaltningen har granskat de inkomma handlingarna med 
tillhörande kompletteringar och lämnar följande yttrande över dem:
Placering, vindförhållanden och gruppering
Terrängen spelar stor roll för hur mycket av vindens energi som kan utvinnas. 
Vindförhållanden i kombination med hur kuperad terrängen är faktorer som 
påverkar detta. Vinden bromsas av vegetation, hus och hinder och förlorar på så 
sätt energi. Därför kommer vindkraftverkets höjd att ha inverkan på den årliga 
produktionen.
Enligt Vindlovs vindkartering är vindhastigheten cirka 7,6-8,5 meter per sekund 
på en höjd av 140 meter inom etableringsområdet. Rotoms höjd kommer vara 
belägen på cirka 189 meter och vindhastigheten är vanligtvis högre ju längre upp 
från marken man kommer. Således kan mer vindenergi utvinnas om 
vindkraftverkets rotor kommer högre upp.
Ljungby kommun använder cirka 300 GWh per år i elförbrukning. 
Vindkraftsparken beräknas ha en årlig produktion på 92 GWh (å 23 GWh) vilket 
motsvarar ungefar elanvändningen för 3 680 elvärmda normalvillor. Enligt 
Ljungby kommuns vindkraftsplan ska etablering ske i väl sammanhållna grupper, 
där det finns gynnsamma vindförhållanden. Det avstånd mellan vindkraftverk som 
brukar anses önskvärt för en god elproduktion är minst fem gånger rotordiametem 
vilket i detta fall skulle bli cirka 950 m. Angivna koordinater mellan verken har 
mätts ut i Geosecma. Avståndet mellan verk 1 och 2 är cirka 650 meter och 
mellan verk 3 och 4 cirka 600 meter. Längsta avstånd är mellan verk 2 och 3 
vilket är cirka 1 350 meter. Närmare placering av sistnämnda verk skulle inverka 
på våtmarksområde.
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Det aktuella området för vindkraftsetableringen är inom ett prioriterat utpekat 
område för vindkraft i Ljungby kommuns vindkraftsplan, vilken beslutades den 
23 april 2018.
Förvaltningen anser med hänsyn till att den planerade etableringen väntas 
generera el motsvarande en betydande del av kommunens totala elbehov och den 
föreslagna placeringen är inom utpekat område för vindkraft bedöms det vara 
lämplig lokalisering och nyttjande av vinden som resurs.
Naturvärdesinventering
Naturcentrum AB har inventerat ett område på 65 hektar. Inom området 
identifierades fem naturvärdesobjekt som består dominerande av myrmarker och 
har naturvärde klass 3.17 naturvårdsarter noterades under inventeringen, varav 
två rödlistade, fem fridlysta och 10 typiska arter.
Enligt Naturvårdsverket bör ingrepp som påverkar objektens hydrologi undvikas. 
Speciellt gäller det vid olika former av exploatering och påverkan som till 
exempel nya dikningar och vägdragningar. Våtmarker anses utgöra miljöer som 
har stor artrikedom av insekter, kärlväxter, mossor, groddjur och fåglar.
Då vindkraftverk, vägar och ledningsdragningar anläggs i närhet till dessa ska stor 
försiktighet iakttas så att hydrologin kring våtmarkema/myrimpediment, inte 
påverkas negativt.
Förvaltningen anser inte heller att det går att ange ett säkert skyddsavstånd då 
anmälan anger en flyttmån på +/- 100 meter. Förvaltningen bedömer att 
lokaliseringen för verksamheten är av yttersta vikt för att kunna bedöma 
miljöpåverkan. Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön 
enligt MB 3 kap. 3§.
Buller
Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att ljudnivån inte ska överskridas från 
vindkraftverk uppgår till 40 dB (A) utomhus. Verksamhetsutövaren ska kunna 
påvisa att en ekvivalent ljudnivå om maximalt 40 dB (A) kommer att innehållas 
vid samtliga närliggande bostäder. Bullerberäkningar utförda av Akustikkonsulten 
Sverige AB från den 2 juli 2021 redovisat att riktvärden för ljudnivån 40 dB (A) 
vid närliggande fasader innehålls samt lågfrekvent ljud inomhus.
Förvaltningen anser att om flyttmån på +/- 100 m ska kunna accepteras behöver 
med avseende på buller göras när specifik position av respektive verk är fastställt 
om det avviker från nuvarande underlag.
Skugga
Enligt Boverkets rekommendation bör inte den maximalt möjliga skuggtiden för 
stömingskänslig bebyggelse överstiga 30 timmar per år och den faktiska 
skuggtiden inte överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen.
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Enligt WSP:s PM från den 20 oktober 2021 visar skuggberäkningar att 16 
fastigheter riskerar att överstiga skugga på 8 timmar per år och 30 fastigheter 
riskerar över 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten beror på 
växtlighet, hinder, väderlek och vindriktning och är inte är medräknad. Den 
faktiska beräknade skuggtiden kan därför enligt bolaget i de flesta fall antas bli 
lägre än den beräknade.
Förvaltningen yrkar att styr- och reglerteknik utförs vilket minskar skuggtiden för 
överstigna fastigheter. Om flyttmån på +/- 100 m ska kunna accepteras behöver 
utredningar göras gällande skugga när specifik position av respektive verk är 
fastställt om det avviker från nuvarande underlag.
Skuggtid som överstiger 8 timmar per år berör områden som Nöttja Urskog,
Nöttja Ryaskog och Dallesjön. Påverkan på djur- och naturvärden bör tas med i 
bedömningen och utredas under prövotiden, för att ge underlag till eventuellt 
behov av reglering av skuggtid i dessa områden.
Ljus
Vindkraftverk förses med hindermarkering i enlighet med Transportstyrelsens 
regler. Vindkraftverken förses med ett högintensivt vitt blinkade ljus utom 
vindkraftverk nummer 4 som bedöms behöva ha ett lågintensivt rött fast ljus.
Förvaltningen anser att belysningstyp som utifrån studier visats medföra mindre 
störning bör användas, såsom synkroniserad LED-belysning.
Landskapsbild
Vindkraftverken är placerade i skogslandskap men då de är 270 meter höga 
kommer verken bli synliga på långt håll och påverka landskapsbilden. Effekten 
gällande påverkan är svår att bedöma eftersom den till största delen är individuell. 
Påverkan på landskapsbilden åskådliggörs genom fotomontage och en siktanalys 
som finns med i miljökonsekvensbeskrivningen.
Fågelinventering
Naturcentrum har utfört fågelinventering på ett område av 3 kilometer kring 
projektområdet under vintem, våren och sommaren år 2020. Under inventeringen 
observerades 6 vindkraftskänsliga arter varav orre, tjäder och nattskärra redovisas 
med förutsättningar som kan tyda på häckning inom eller i närheten av det 
aktuella projektområdet.
Observationen inklusive utdrag från artdatabanken från år 2000-2020 redovisar 
för dessa tre arter som enstaka individer och mindre spel. Inom området finns gott 
om sumpskogsmiljöer som skulle kunna vara lämpliga för orre men större 
spelplatser saknas. Inga stora spel av tjäder har inte heller observerats i området. 
Även om arten häckar i området bedöms området inte utgöra något kärnområde 
för tjädern. Inga täta bestånd av nattskärra finns i området.
Förvaltningen anser att fågelinventeringen inte kan undanta en vindkrafts- 
utbyggnad och har ingen vidare erinran.
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Fladdermusinventering
Naturcentrum har utfört inventering av fladdermöss den 20 juli och 8 september 
2021. Inom projektområdet observerades tre arter: dvärgpipistrell, nordfladdermus 
och myotis sp. Inom inventeringsområdet vilket var cirka 40 kvadratkilometer 
observerades 7 arter varav 6 arter kräver noggrant skydd enligt art- och 
habitatdirektivet (Artskyddsförordning (2007:845)).
Barbastell, nordfladdennus och brunlångöra är rödlistade som nära hotad. Myotis 
klassas som nära hotad men två arter är starkt hotade enligt artdatabanken. Större 
brunfladdermus, dvärgpipistrell, nordfladdennus och gråskimlig fladdennus är 
arter som ofta uppehåller sig kring vindkraftverk och som därmed riskerar att 
kollidera med dessa.
Inom inventeringsområdet identifieras flera bra fladdennusmiljöer. Flertalet av 
objekten är gårdar med kringliggande bokskogar, sumpskogar eller hagmarker 
som kan lämpa sig både för yngelkolonier och som födosöksmiljöer.
Förvaltningen anser att, i enlighet med rekommendationen i den utförda 
fladdennusinventeringen (2020-11-02), bör så kallad stoppreglering (Batmode) 
föreskrivas. Stoppregleringen bör inte begränsas till prövotiden utan vara gällande 
under verkens livstid.
Fördjupade inventeringar av högriskarter efter byggnation behövs för att kunna 
bedöma om stoppreglering kan undantas i detta fall. Stoppregleringen ska vara i 
drift under perioder med högre sannolikhet för att fladdermöss kolliderar med 
vindkraftverken.
Avveckling
Stena Renewable redogör att en avveckling tar en till två år, vilket 
tillsynsmyndigheten ska meddelas med en anmälan i god tid innan avveckling 
påbörjas. Vindkraftverken nedmonteras och dess komponenter ska i första hand 
återanvändas sedan återvinnas. Vingarna som är gjorda av glasfiber läggs idag på 
deponi men kan i framtiden kommas att energi återvinnas eller återvinnas. 
Betongen gör minst miljöpåverkan att lämnas kvar på platsen men kan tas upp och 
användas som fyllnadsmaterial. Under beräkning av awecklingskostnader 
redogör bolaget: ”Elkablar och tillhörande anläggningar inkluderas inte i 
avvecklingen
Förvaltningen instämmer med att tillsynsmyndigheten ska meddelas med en 
anmälan i god tid innan avveckling påbörjas. Förvaltningen anser att det inte går 
att utesluta att avvecklingsåtgärder också kan komma att beröra elkablar och 
tillhörande anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens 
yttrande.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11-24.

Yrkande
Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämnden yttrar sig enligt följande:
- Miljö- och byggnämnden anser att väldigt stora naturvärden går förlorade 

vid en så stor etablering. Nämnden anser att det påverkar fågellivet väldigt 
negativt samt att den fladdermusinventeringen som har gjorts har visat 
tydligt att flera rödlistade och starkt hotade arter finns inom eller i närheten 
av etableringsområdet.
Vad det gäller Nöttja urskogsreservat så anses det sydligaste verket inte 
lämpligt då det hamnar nära ett känsligt område.
Etableringen kommer också påverka närliggande fastigheter där det 
framkommer av utredningen att boverkets rekommendationer inte kommer 
att kunna följas när det gäller skuggbildning. Så många som trettio 
fastigheter är berörda.
När verksamheten upphör ska det finnas en awecklingsplan som redogör 
för finansieringen av avveckling och återställandet av platsen till sitt 
ursprungliga skick.
Nämnden anser att man inte använder marken till det bäst lämpade 
ändamålet så därför anser vi att miljöprövningsdelegationen bör säga nej till 
etableringen.

Ordförande yrkar att nämnden lämnar förvaltningens yttrande.

Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt yrkande.
Omröstning begärs.

O m röstn i n g s res u I tat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för sitt yrkande och NEJ för 
Henrik Petterssons (SD) yrkande.

Ledamöter Ersättare Ja Nej

Kent Danielsson (C) X

Benny Johansson (M) X

Justenandes sign
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Ledamöter Ersättare Ja Nej

Caroline Holmqvist- 
Henrysson (S)

X

Jenny Anderberg (C) Jan-Erik Oxelbom (C) X

Peter Berg (M) X

Tomas Nielsen (S)
Elisabeth Lindström 
Johannesson (MP) 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 
omröstning beslutat i enlighet med ordförandes yrkande.

Skickas till
Länsstyrelsen Kalmar län
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MBN § 210 2015-1068

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, redovisning av 
ordförandebeslut att överklaga länsstyrelsen beslut att 
upphäva och återförvisa ärende om förbud mot 
uppförande av tre vindkraftverk till nämnden, 
ärendenummer 505-2523-2021

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av ordförandebeslut daterat 
den 3 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns en möjlighet för en nämnd att uppdra åt 
ordföranden, eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Enligt 6 kapitlet 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 39 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.

Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021 -12-03 med 

diarienummer MB-2015-1068.

Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Peter Berg (M) yrkar att nämnden 
godkänner redovisningen av ordförandebeslut daterat den 3 december 2021.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet eller någon 
är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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MBN §211 2014-1937

Detaljplan Eka 3:3 med flera (Ekalund), granskning

Beslut
Miljö- och byggnämnden skickar ut detaljplanen för del av Eka 3:3 med flera, 
Ekalunds verksamhetsområde, för granskning.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har sålt större delen av industrimarken inom Eka 
industriområde och har begränsade ytor kvar till försäljning. Det gör att ny mark 
för industri och andra verksamheter måste planläggas så att det finns en buffert 
till försäljning. Kommunen har i olika skeden köpt in mark väster om väg E4 
som är avsedd att planläggas. Närhet och i vissa fall exponeringen mot väg E4 
har visat sig betydelsefull vid de etableringar som skett och utbyggnaden till 
motorväg som pågår bidrar också till ett högre attraktionsvärde på området.
Syftet är att skapa ett nytt område för olika typer av verksamheter. Området som 
är cirka 80 hektar består till stora delar av blandskog med barrträd och lövträd. 
Vissa delar är öppna områden som varit betesmark och en del är fuktig mark. 
Området är beläget väster om väg E4 och norr om Eka industriområde vid 
trafikplats Ljungby Norra.
Avsikten är att industri samt annan typ av tillverkning tillsammans med lättare 
verksamheter och lager ska kunna samsas inom området, dock ej detaljhandel. 
Ett område i södra delen är utöver industri avsatt för tekniska anläggningar.
Dagvattenhanteringen är en av de stora delarna som måste lösas inom området. 
Kommunen har det slutgiltiga ansvaret att ta hand om dagvattnet därför är det 
lämpligt att skapa sådana ytor som gör att kommunen ansvarar för skötseln. 
Större grönytor mellan kvartersområdena ska därför sparas ut dit dagvattnet kan 
ledas och fördröjas. Inom grönområdena ska det bland annat finnas diken, 
dammar och andra mindre försänkningar utformade för att ta hand om 
dagvattnet. Dessa ytor kan också användas för rekreation med gångstigar och 
sittplatser på lämpliga ställen. Avsikten är också att inom dessa områden kan 
mindre tekniska anläggningar som transformatorstationer och pumpstationer 
uppföras.
Ett större område i den södra delen består av fornlämningar och stora ekar.
Detta område ska bevaras som en oas. Inom området finns en speciellt stor ek 
där kronan är cirka 20 meter i diameter som står relativt solitärt som är värd att 
bevara.
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Inom området är också avsikten att planlägga för en drivmedelsstation, 
restaurang och annan service.
Detaljplanen har varit utskickad på samråd under tiden 21 maj - 14 juni 2021.
Miljö- och byggförvaltningen har i en samrådsredogörelse, daterad den 15 
november 2021, sammanställt inkomna synpunkter och lämnat kommentarer.
Den 29 september 2021 beslöt miljö- och byggnämnden att skicka ut 
detaljplanen för granskning. Eftersom en trafikutredning beställts och som inte 
levererats innan beslutet togs gick inte granskningen att genomföra.
Anledningen var att i trafikutredningen har konsulten kommit fram till att 
infarten till området inte klarar av den trafik som kommer att alstras till området. 
En cirkulationsplats krävs för att klara trafikföringen. I förslaget som nu lämnats 
till beslut för granskning har en cirkulationsplats lagts in på kartan och texten i 
planbeskrivningen har ändrats med förklaringar som beskriver hur detta ska 
genomföras.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden skickar ut 
detaljplanen för del av Eka 3:3 med flera, Ekalunds verksamhetsområde, för 
granskning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Efter ändringar enligt inkomna yttranden anses att detaljplanen kan skickas ut 
för granskning.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden skickar ut detaljplanen för granskning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningens daterad 2021-11-15.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Tekniska nämnden
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MBN § 212 2019-336

Detaljplan Bråna 3:38 med flera, antagande

Beslut
Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för Bråna 3:38 med flera.

Sammanfattning av ärendet
Under flera års tid har det funnits ett intresse från Agunnarydsstiftelsen och 
boende i Agunnaryd att skapa möjligheter till fler bostäder i samhället. Syftet 
med detaljplanen är därför att planlägga befintlig bebyggelse inom ett område 
öster om Brånavägen samt att skapa nya byggrätter för bostäder. Marken där 
dagvattendammama är anlagda ingår också i planområdet.
Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 24 september - 18 
oktober 2021. Miljö- och byggförvaltningen har sammanställt synpunkterna från 
granskningen i ett granskningsutlåtande daterat 1 november 2021.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar detaljplanen 
för Bråna 3:38 med flera.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att utifrån de förändringar som gjorts i detaljplanen kan 
detaljplanen antas.

Förvaltningen förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden antar detaljplan för del av Bråna 3:38 med 
flera.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11-11.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Skickas till
Tekniska nämnden, Agunnarydsstiftelsen samt fastighetsägare till Bråna 3:10 
och 3:32.
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MBN §213 2019-1987

Långraden 5 med flera, granskning

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden skickar ut planförslaget för Långraden 5 med flera 

på granskning.
2. Nämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför någon 

betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kvarteret Långraden 
med bostäder, centrum, och kontorsändamål samt parkering över och delvis 
under mark i 5-6 våningar. Parkeringsgaraget är avsedd att byggas i de två 
nedersta våningsplanen det vill säga ena våningsplanet ovan mark och det andra 
delvis ovan mark i en sluttande del (halvt under mark och halvt i gatuplan).
Beskrivning av området
Planområdet är cirka 8 000 kvadratmeter och är beläget i centrala Ljungby 
inramat av Stationsgatan i söder och Olofsgatan i resterande väderstreck.
Marken inom planområdet ägs delvis av Ljungby kommun (Långraden 5, 6 och 
7) och delvis av Ljungbybostäder AB (Långraden 12).
Samrådet
Samråd över planförslaget har skett med fastighetsägare inom området, berörda 
grannar, kommunala förvaltningar och nämnder, statliga myndigheter med flera 
under tiden 24 maj - 14 juni 2021. Samtliga sakägare, statliga och kommunala 
remissinstanser har fått fullständiga planhandlingar. Planförslaget har under 
samrådstiden funnits tillgängligt i kommunhuset samt på kommunens webbplats 
www.ljungby.se/plan.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden skickar ut 
planförslag på granskning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att marken är lämplig för bostadsändamål i 5 till 6 våningar. 
I dagsläget består den största delen av marken av en parkeringsplats vilket gör 
att en möjlig exploatering skulle bidra till en mer attraktiv stadsbild.

Justerandes sign
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Dessutom är planområdet beläget utmed Stationsgatan vilket gör att denna plats 
blir ett välkomnande inslag i centrala Ljungby stad.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden skickar ut planförslaget på granskning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-11-15.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Tekniska nämnden och Ljungbybostäder AB

Justerandes sign
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MBN § 214 2014-1376

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, redovisning av 
ordförandebeslut om att överklaga länsstyrelsen beslut 
att upphäva en del i beslutet och återförvisa ärende om 
bygglov av tre vindkraftverk, ärendenummer 403-3208- 
2021

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat 
den 3 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns en möjlighet för en nämnd att uppdra åt 
ordföranden, eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Enligt 6 kapitlet 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 39 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.

Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021-12-03 med 

diarienummer MB-2014-1376.

Yrkanden
Peter Berg (M) yrkar att nämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut 
daterat den 3 december 2021.

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

Justerandes sign
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MBN § 215 2021-2078 

Lidhult 33:5, förhandsbesked för användning 
samlingslokal/kulturändamål 

Fastighet: Lidhult 33:5 

Sökande:  

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelat ett positivt förhandsbesked för
användningen samlingslokal/kulturändamål.

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 1 329 kronor i enlighet med fastställd taxa
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift
framgår av medskickat debiteringsunderlag.

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

Sammanfattning av ärendet 

Byggnaden ligger i centrala Lidhult, längs Järnvägsgatan. 

Förslaget innebär att ett förhandsbesked ges för användningen 
samlingslokal/kulturändamål, vilket även är nuvarande användning, samt mindre 
förändringar vilket riktar sig mot att uppnå tillgänglighet och energikrav. 

Sökande är medveten om att förhandsbesked generellt sett inte behövs då platsen 
är planlagd och tillåter samlingslokal/kulturändamål och att de interna samt 
externa förändringarna inte direkt säkerställs i förhandsbesked utan måste 
fastställas genom en anmälan/bygglovsansökan. Ansökning görs endast för att 
möjliggöra bidragsansökan till Boverket och de faktum att kotmnunalt beslut 
behövs innan årsslutet så det kan inkluderades i bidragsansökan. 

Bygglov söks inte direkt då sökande inte har färdiga handlingar för hur vissa 
frågor ska hanteras såsom externa ramper. Sökande är dock införstådd att bygglov 
kommer behövas i senare skede. 

Då platsen redan är planlagd så krävs inte n01malförfarandet av utredning för 
förhandsbeskedet utan endast enklare kartkontroll och administrativ hantering. 
Därför nyttjas inte ordinarie avgift för förhandsbesked utan endast timavgift. 
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Då åtgärden stämmer med detaljplan så hörs inte grannar. Remiss har skickats till 
Kulturparken Småland vars bedömning är att med korrekt utformning och 
utförande så kan åtgärderna genomfors utan att kulturvärden påverkas negativt.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar 
förhandsbesked för användning samlingslokal/kulturändamål.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att förhandsbesked kan meddelas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
användningen samlingslokal/kulturändamål.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Motivering
Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 
(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB).
Nämnden får enligt 9 kapitlet 39 § punkt 3 plan- och bygglagen villkora ett 
förhandsbesked med de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara 
förenligt med de förutsättningar som gäller för kommande bygglovsprövning.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 11 november 2021 och beslut 
fattades den 7 december 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.
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.

Justerandes sign
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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

Justerandes sign
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MBN § 216 2021-1874

Bo 1 :13, bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Fastighet: 

Sökande: 

Kontroll
ansvarig: 

Beslut 

Bo 1 :13

1. Miljö- och byggnärnnden beviljar bygglov för nybyggnad av fiitidshus samt
garage. 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 29 299 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

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

§§ 2-3.

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka 2,5 kilometer sydöst om Bolmsö kyrka, och cirka en
kilometer väster om det planlagda området Österås på Bolmsö. 

Förslaget innebär nybyggnad av fritidshus i en våning på 198 kvadratmeter samt
garage med en byggnadsarea på 72 kvadratmeter. Huvudbyggnaden placeras 5,5
meter från fastighetsgräns i nordost och 19,876 meter från fastighetsgräns i 
öster. Garaget placeras 6 meter från fastighetsgräns i öster och 4,5 meter från
fastighetsgräns i nmT.

YL4J J 
7 
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Förhandsbesked beviljades i juni 2017. Då bygglov inte sökts inom två år efter 
beslutet vann laga kraft har detta slutat att gälla.
Enligt kommunens översiktsplan är hela ön Bolmsö belägen inom ett område 
som är av riksintresse för friluftsliv. Platsen är inte inom ett område som har 
några höga naturvärden.
Tomtplatsen kommer ligga inom ett fomåkersområde. Länsstyrelsen har i ett 
yttrande från 5 juni 2017 yttrat sig om att tillstånd krävs för ingrepp i 
fomlämningen och att sådant kommer att medges.
Fastighetsägare till Bo 1:5 samt Bo 1:12 har fått tillfälle att lämna synpunkter 
men inte svarat.
Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsffågan 
går att lösa.
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 
samt garage.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

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.
Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella 
riksintresset.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 oktober 2021 och beslut 
fattades den 7 december 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.

Justerandes sign
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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 tor överenskommelse om tid och 
plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig 
också närvara.
Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden:

• Förslag till kontrollplan
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

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 Bo 1:2, 1:4, 1:5, 1:11 samt Bolmsö-Perstorp 
1:14

Justerancles sign
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MBN § 217 2021-1717 

Angelstads-Bolmstad 8: 1, bygglov med startbesked för ny 
VA-installation/pumpstation 

Fastighet: 

Sökande: 

Beslut 

Angelstads-Bolmstad 8: 1 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov med startbesked för nybyggnad
av ny VA-installation/pumpstation.

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

startbesked.
6. Avgiften för bygglovet är 8 260 kronor i enlighet med fastställd taxa av

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debite1ingsunderlag.

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

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger på södra sidan av väg 555 (Bolmstadsvägen), cirka 800 meter 
sydost om Bolmstad hamn. 

Förslaget i1mebär ny VA-installation, en pumpstation, i en vårring med en 
byggnadsarea på 8 kvadratmeter. Byggnaden placeras 2,07 meter från 
fastighetsgräns i väster och 6,66 meter från fastighetsgräns i nordost. 

Fastighetsägare till Bolmstad 6: 18 samt 6: 19 har godkänt förslaget. 

Trafikverket har inga synpunkter på förslaget. 

Fastighetsägare till Angelstads-Bolmstad 8:1, Bolmstad 2:2, 2:45 samt 4:7 har 
synpunkter på förslaget där man motsätter sig byggnation av aktuellt pumphus. 
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Framförda synpunkter är att vägplanen för tillfället är överklagad, och således 
inte är fastställd. Fastighetsägare till Bolmstad 8:1 anser att den föreslagna 
placeringen kommer att upplevas störande från deras fastighet, samt att 
avluftningen av pumpstationen kommer upplevas som besvärande.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för ny VA-installation/pumphus.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov kan meddelas.
Vid eventuell uppkomst av olägenhet i form av lukt hanteras det enligt 2 kap 3 § 
miljöbalken (MB).
Placering av pumpstation bedöms vara noga utredd. En utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp bidrar till möjligheten att nyttja befintliga 
fastigheter i området, samtidigt som det skapar förutsättningar för utveckling 
utmed Bolmens östra strand.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens föreslår att nämnden beviljar bygglov för ny VA- 
installation/pumphus.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Motivering
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 4 oktober 2021 och beslut 
fattades den 7 december 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.
Beslut från andra myndigheter kan krävas.

Justerandes sign
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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 6:18 samt 6:19.
Fastighetsägare till Bolmstad 2:2, 2:45, 4:7 samt Angelstads-Bolmstad 8:1 med 
mottagningsbevis samt information hur man överklagar.

Justerandes sign
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MBN § 218 2021-1715 

Hovdinge 4:2, bygglov med startbesked för ny VA
i nstallation/pu m pstation 

Fastighet: 

Sökande: 

Beslut 

Hovdinge 4:2 

1. Miljö- och byggnärnnden beviljar bygglov med startbesked för nybyggnad
av ny VA-installation/pumpstation.

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

startbesked.
6. Avgiften för bygglovet är 7 308 kronor i enlighet med fastställd taxa av

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger på norra sidan av väg 555, cirka 100 meter väster om Kåtån. 

Förslaget innebär ny VA-installation, en pumpstation, i en våning med en 
byggnadsarea på 8 kvadratmeter. Anläggningen placeras 17 ,83 meter från 
fastighetsgräns i öster och 14,23 meter från fastighetsgräns i söder. 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Hovdinge 4:2 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 3 :4 har lämnat synpunkter på förslaget där man 
motsätter sig byggnation av aktuellt pumphus, då man anser att pumphuset 
kommer innebära en betydande olägenhet som luktproblem med hälsomässig 
påverkan. 
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av ny VA-installation/pumphus.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov kan meddelas.
Vid eventuell uppkomst av olägenhet i form av lukt hanteras det enligt 2 kap 3 § 
miljöbalken (MB).
Placering av pumpstation bedöms vara noga utredd. En utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp bidrar till möjligheten att nyttja befintliga 
fastigheter i området, samtidigt som det skapar förutsättningar för utveckling 
utmed Bolmens östra strand.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens föreslår att nämnden beviljar bygglov för ny VA- 
installation/pumphus.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Motivering
Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 4 oktober 2021 och beslut 
fattades den 7 december 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.
Beslut från andra myndigheter kan krävas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se

Justerandes sign
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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 Hovdinge 4:2, 4:9 samt 4:1.
Fastighetsägare till Tofta 3:4 med mottagningsbevis samt information hur man 
överklagar.

Justerandes sign
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MBN § 219 2021-1783 

Hammaren 26, tidsbegränsat bygglov för gruppboende 

Fastighet: 

Sökande: 

Kontroll
ansvarig: 

Beslut 

Hanunaren 26 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med
19 september 2026 för gruppboende.

2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbätjas i1man miljö- och byggnärnnden har lämnat

startbesked.
5. Avgiften för bygglovet är 9 355 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§§ 32 a, 33, 10 kapitlet§§ 3, 9, 14, 
12 kapitlet§ 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten är belägen cirka 200 meter sydost om Hammarrondellen i Ljungby 
centrums sydvästra industriområde. 

Förslaget innebär tidsbegränsat bygglov för gruppboende med en byggnadsarea på 
49 kvadratmeter, till och med den 19 september 2026 som ersättningsbostäder för 
de som håller på att iordningställas på fastigheten Hammaren 30 där bygglov 
beviljades 24 februaii 2021 (ärende MB-2020-1945). Byggnaden placeras 7 meter 
från fastighetsgräns i sydost. 

Pågående verksamhet bedrivs i intilliggande byggnad. 
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Förslaget avviker från gällande detaljplan. Enligt detaljplan El69 ska området 
användas för allmänt ändamål. Allmänt ändamål enligt äldre lagstiftning avsågs 
all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman. Detaljplanen togs fram 
med syftet att utöka utrymmet för yrkesskolan. Idag finns många olika 
verksamheter inom detaljplanens område.
Bygglov får idag ges på mark för allmänt ändamål trots att det inte är ett 
offentligt organ som är huvudman. Enligt nu gällande lag så är det sista 
beviljade bygglovet som avgör vilket ändamål som stämmer överens med 
detaljplanen.
Fastigheten Hammaren 26 är belägen i ett område där det finns ett plan uppdrag 
som ska kunna möjliggöra användning för bostäder och centrum ändamål.
Fastighetsägare till Hammaren 25, 26, 37 och Ljungby 7:128 har godkänt 
förslaget.
Fastighetsägare till Städet 14 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat.
Fastighetsägare till Hammare 20 har framfört synpunkter. Synpunkterna är 
kommunicerade med sökanden den 25 november 2021.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar 
tidsbegränsat bygglov för gruppboende.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Tidsbegränsat bygglov kan beviljas för boende under tiden verksamhetens 
lokaler på fastigheten Hammaren 30 färdigställs.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med 
den 19 september 2026 för gruppboende.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Motivering
Bedömningen görs att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att ett 
tidsbegränsat bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet 33 § PBL, där 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.

Justerandes sign
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Enligt 9 kapitlet 32 a § PBL får bygglov ges för en åtgärd på mark som enligt 
detaljplan utgör kvartersmark för allmänt ändamål även om sökanden inte är ett 
offentligt organ.
Platsen bedöms utgöra en temporär lösning för att lösa ett akut behov av boende. 
Med hänvisning till de ringa byggnadsåtgärder som genomförs tillsammans med 
den korta period bygglovet gäller anses kraven på tillgänglighet inte behöva 
uppfyllas fullt ut. Efter att det tidsbegränsade bygglovet har gått ut kommer 
verksamheten att upphöra på fastigheten Hammaren 26.
Upplysningar
Ett tidsbegränsat bygglov far ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas 
med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får 
inte överstiga 15 år.
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
• Yttrande från arbetstagarrepresentant

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se
Åtgärderna far 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 Städet 14, Ljungby 7:128, Hammaren 25, 26 
och 27.
Fastighetsägare till Hammaren 20 med mottagningsbevis och information hur 
man överklagar.

Justerandes sign
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MBN § 220 2021-1662 

Ryssby-Östraby 2:77, strandskyddsdispens för 
förrådsbyggnad, studentboende och en parkeringsplats. 

Fastighet: Ryssby-Östraby 2:77 

Sökande:  

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar strandskyddsdispens för två nya
byggnader för studentbostäder, två förrådsbyggnader samt ett miljöhus,
tre miljögårdar och parkeringsplats.

2. Hela skifte tre av fastigheten bestäms till tomtplats enligt situationsplan
daterad den 17 november 2021.

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 2 september 2021. 

Platsen ligger i södra delen av Ryssbygymnasiets skolområde, cirka 800 m 
sydost från Ryssby kyrka. Strandskyddet för Ryssbysjön är 100 meter inåt land. 
Föreslagen place1ing ligger delvis inom strandskyddat område. 

Bygglov är sökt för två nya byggnader i två plan för 172 stycken 
studentbostäder, två fönådsbygggnader samt ett miljöhus, tre stycken 
miljögårdar och parkeringsplats. Av ovan är det ena förrådsbyggnaden i non 
med en byggnadsarea om ca 192 kvadratmeter, nordvästra delen av hus A med 
studentbostäder samt 23 parkeringsplatser som föreslås placeras inom 
strandskyddat område. 

Hela skifte tre av fastigheten Ryssby-Östraby 2:77 är idag ianspråktagen som 
skol01måde/tomt. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse Natur region, 
Möckelnområdet. Området ligger också inom område som har stora naturvärden 
enligt naturvårdsprogrammet. 
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En fri passage om cirka 60 meter finns då fastigheten Ryssby 26:1 ligger 
närmast strandkanten.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar 
strandskyddsdispens för två nya byggnader för studentbostäder, två 
förrådsbyggnader samt ett miljöhus, tre miljögårdar och parkeringsplats.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Strandskyddsdispens kan meddelas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar strandskyddsdispens för två nya 
byggnader för studentbostäder, två förrådsbyggnader samt ett miljöhus, tre 
miljögårdar och parkeringsplats.

Yrkanden
Henrik Pettersson (SD) och Benny Johansson (M) yrkar att nämnden meddelar 
strandskyddsdispens för studentbostäder, två förrådsbyggnader samt ett 
miljöhus, tre miljögårdar och parkeringsplats.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) och Benny Johanssons (M) yrkande eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Motivering
Nämnden bedömer att förutsättningar finns för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det finnas ett särskilt skäl samt att 
syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte 
påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden 
inte försämras.
Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området behövs för 
att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras 
utanför området.
Med hänsyn till att byggnaderna uppförs inom en redan hävdad tomtplats och i 
anslutning till befintliga byggnader, motverkar åtgärden inte strandskydds- 
bestämmelsemas syfte och påverkar inte den biologiska mångfalden på ett 
oacceptabelt sätt.

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2021-12-07

59(59)
JXT LJUNGBY 

KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

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

Upplysningar
Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit 
beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.
Några arbeten far inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats.
För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken antagen av 
kommunfullmäktige.
Avgift: 7 074 kronor. Faktura skickas separat.

Skickas till
Sökanden samt Länsstyrelsen i Kronobergs län

Justerandes sign




