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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 29 januari 2019 Dnr BN 2019/3

Byggnadsnämnden

Delegering av brådskande beslut

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden uppdrar enligt 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725) 
åt nämndens ordförande att fatta beslut i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Beslut som fattas i enlighet med 6 kap 39 § KL ska anmälas till nämnden 
vid kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning
Vid enstaka tillfällen inträffar oförutsedda händelser som kräver ett snabbt 
beslut av byggnadsnämnden. Som ett alternativ till extrainkallade 
sammanträden ger kommunallagen 6 kap 39 § en möjlighet för 
byggnadsnämnden att uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nästa 
sammanträde.

Nämnden har tidigare fattat ett sådant beslut. Eftersom nämnden nu har 
nya ledamöter och ny ordförande har förvaltningen gjort bedömningen att 
ett nytt beslut bör fattas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-29.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Byggnadsnämndens ordförande.

3



1 (3)

Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 22 januari 2019 Dnr BL 2018-000408

Byggnadsnämnden

Norra Kvärrestad 44:1 – Tidsbegränsat bygglov  
mässhall

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov beviljas för nybyggnad av tälthall i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar. Bygglovet tidsbegränsas till 10 år 
och gäller fram till och med 2029-02-06.

Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 33. Motivet 
till beslutet är att kraven i PBL uppfylls i stort, att åtgärden avses att pågå 
under en begränsad tid och att användningen följer gällande detaljplan. 

Som kontrollansvarig utses Ove Bergenudd, certifierad KA, RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering.

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 7 418 kronor (5 962 
kronor för bygglov och 1 456 kronor för hörande av sakägare) enligt 
gällande taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan   rev         2019-01-17
Fasadritningar   rev      2019-01-17
Planritning        rev          2019-01-17
Ansökan           rev          2019-01-02

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
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Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen 
för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, 
fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om 
varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga 
namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av en tälthall om 405 m². Tälthallen ska användas som mässhall 
och kompletterar Lunnarps BKs etablerade fotbollsverksamhet som 
bedrivs på platsen.  

Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1984-05-10. Enligt 
gällande detaljplan tillåts byggnader i två våningar för samlings- och 
föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. 

Infart sker från Kverrestadsvägen, på den befintliga stickväg som går över 
Norra Kvärrestad 13:36. Parkering för 300 besökare finns norr om 
fotbollsplanen på Norra Kvärrestad 13:36, också med tillfart på 
Kverrestadsvägen. Parkering för funktionsnedsatta anordnas i direkt 
anslutning till tälthallen.
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Anslutning till vatten och avlopp är inte aktuellt.

Gällande lagstiftning
Enligt PBL kap 9  § 33 får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, 
om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad 
tid. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på 
sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget.
 
Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter, inga 
negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden följer detaljplanens bestämmelser både vad avser 
placering och ändamål. Då verksamheten endast är av tillfällig karaktär, 
och uppfyller alla gällande krav i PBL utom delar av de tekniska 
egenskapskraven (krav på energi- och rimlig livslängd), görs bedömningen 
att bygglov kan beviljas med hänvisning till kap 9 § 33.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-22.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 21 januari 2019 Dnr BL 2018-000141

Byggnadsnämnden

Listarum 1:12 - Bygglov för rivning och nybyggnad av 
5 uthyrningslägenheter.

Förvaltningens förslag till beslut
Rivningslov för rivning av befintlig bostad och bygglov för uppförande av 5 
uthyrningslägenheter för fritidsboende beviljas i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +15 cm över befintlig 
marknivå. Bygglovet beviljas med följande villkor:

 Byggnaden utformas med bättre ljudisolering än normalt i enlighet med 
Trafikverkets och Miljöförbundets krav. Det innebär högre krav på 
bland annat fönster och ventilationens placering. Kraven ska uppfyllas 
innan startbesked kan ges.

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. Motivet 
till beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte 
förutsätter planläggning, samt uppfyller övriga krav i PBL kap 2 och tillämpliga 
delar av 8 kap.

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 21 112 kronor (18 928 kronor 
för bygglov nybyggnad och 2 184 kronor för hörande av sakägare) enligt 
gällande taxa.

Beslut om kontrollansvarig
Som kontrollansvarig utses Christer Vigren, certifierad KA.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan         rev    2018-11-15
Fasadritning norr    rev  2018-12-26
Fasadritning söder   rev 2018-11-15
Fasadritning gavlar  rev 2018-11-15
Planritning loft        rev 2018-11-28
Planritning              rev    2018-12-26
Ansökan                     2018-05-03
Sektionsritning        rev   2018-11-28
Sektionsritning        rev   2018-12-26
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Upplysningar
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. Kallelse 
till tekniskt samråd bifogas vid expediering.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det tekniska 
samrådet varefter byggstart kan ske.

I detta ärende krävs lägeskontroll, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och 
Mät, telefon 0417-18000.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 
kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Anmälan ska lämnas till miljöförbundet angående ändrad belastning på 
avloppsanläggning. Godkänt tillstånd ska finnas innan slutbesked utfärdas.

Sophanteringen ska redovisas på situationsplan innan startbesked kan beviljas.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden fick 2018-01-23 en anonym anmälan om att rivning och 
byggnation var påbörjad på fastigheten. Vid platsbesök 2018-02-05 
konstaterades att den gamla byggnaden till större delen var riven och att en ny 
större byggnad var under uppförande. Arbetena stoppades omedelbart. 
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Då bedömningen var att ett bygglov borde kunna beviljas för det påbörjade 
bygget, anmodades fastighetsägaren att omgående söka bygglov för åtgärden. 
Fastighetsägaren sökte 2018-05-03 om bygglov.
Ärendet lyftes till nämnd 2018-11-07 men återremitterades då 
fasadredovisningen inte stämde överens med planredovisning och 
tillgängligheten inte var redovisad fullt ut i ändlägenheten. Kompletterande 
handlingar med efterfrågad redovisning har därefter kommit in.
 
Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. 
Rätt att använda angränsande väg på Listarum 1:8 för utfart till allmän väg finns.
Rätt att använda avloppsanläggning på Listarum 1:50 finns.

Lagrum
31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 6, 7, 9-
11 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Yttranden
Ärendet har remitterats till kända sakägare.
Miljöförbundet har yttrat sig och ställer följande krav:

 anmälan ska göras rörande uthyrningsverksamheten
 anmälan ska göras rörande utökad belastning på det enskilda avloppet
 radonhalten ska mätas första vintersäsongen
 utredning som visar godkänd sophantering

Trafikverket (TV) har i sitt första yttrande motsatt sig placering av byggnaden 
för nära vägområdet av säkerhets- (12 meter) och bullerskäl samt krävt 
bullerutredning. Efter dialog mellan sökanden och TV har verket gjort undantag 
för placering av byggnaden i enlighet med situationsplan, men ställer krav på att 
byggnaden utformas så att den tekniska utformningen klarar förhöjd 
bullerbelastning samt att entréer och sovrum lokaliseras till den norra sidan av 
byggnaden.

Grannar har framfört att byggnaden är uppförd på vägområdet på 1:8. Kontroll 
av byggnadens placering har utförts av kommunens mätavdelning. Konstateras 
att byggnationen i sin helhet ligger inne på sökandes fastighet. 

Därutöver har det inkommit muntliga klagomål på att skräp från bygget blåser in 
på grannfastigheterna.
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Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna byggnationen strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning.
Trafikverkets krav på flyttning av entréer har tillgodosetts och annan 
trafiksäkerhet, skydd mot buller med flera krav som trafikverket framför är 
tillgodosedda i det förslag som ligger till grund för bygglovsbeslutet. Övriga krav 
i yttrandena och specifika tekniska lösningar hanteras i den fortsatta processen 
vid tekniskt samråd och innan startbesked beviljas. Byggnadsnämnden gör 
därför bedömningen att den föreslagna byggnationen uppfyller de krav som 
följer av PBL 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 6, 7, 9-11 §§ förutom 
tillgängligheten till toalett/badrum som inte är uppfylld. Då bygganden 
huvudsakligen ska användas för uthyrning för fritidsboende kan bygglov beviljas 
med undantag för tillgänglighet. En av fritidsbostäderna är dock anpassad så att 
rörelsehindrade kan använda lägenheten fullt ut. Tillgängligheten utomhus kan 
tillgodoses, och ska vara genomförd innan slutbesked utfärdas.

Sammantaget görs därför bedömningen att bygglov ska beviljas med hänvisning 
till PBL kap 9 § 31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-21.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag+REK:
Granne som skickat in synpunkter
Protokollsutdrag:
Trafikverket
Miljöförbundet
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 22 januari 2019 Dnr BL 2018-000336

Byggnadsnämnden

Ramsåsa 26:12 - Bygglov ändrad användning till kök, 
servering och galleri, nybyggnad av miljöhus

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för ändrad användning från smedja till kök, servering, 
galleri samt nybyggnad av miljöhus i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar. Bygglovet villkoras med att relevanta krav 
miljöförbundet och räddningstjänstens krav uppfylls innan slutbesked kan 
ges.  

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, 
inte förutsätter planläggning samt i övrigt uppfyller kraven i 2 kap och 
tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Björn Hernbrant certifierad KA.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. Brandskydd, 
ventilation och köksinredning hanteras i samband med det tekniska 
samrådet.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 45 245 kronor (43 061 
kronor för bygglov och 2 184 kronor för hörande av grannar) enligt 
gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan    rev        2019-01-29
Fasadritningar    rev        2019-01-29
Planritningar      rev        2019-01-29
Ansökan                    2018-10-25
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Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

Anmälan ska göras hos miljöförbundet angående livsmedelshantering.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående enskild 
avloppsanläggning.

Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande ändring av VA-installation.

Ansökan om hantering av brandfarliga varor ska lämnas till 
Räddningstjänsten.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen 
för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, 
fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om 
varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga 
namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om ändrad användning av 
befintliga ekonomibyggnader till cateringkök, servering och galleri. 
Den nya användningen ska komplettera hotellverksamheten som bedrivs 
på Kåseholms Säteri. 
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De tre befintliga byggnaderna som berörs av ändringarna är:
 Byggnad 2 – smedjebyggnaden blir konferens/lounge och 

cateringkök
 Byggnad 3 – lada blir konferens/samlingslokal/galleri
 Byggnad 4 – maskinhallen blir 

konferens/samlingslokal/galleri/designstudio

3 fasta toaletter anordnas i kök/serveringsdelen och 1 toalett finns i 
byggnad nr 6, dels hyrs toaletter in för större event. Tillfälliga toaletter 
ställs upp inne i byggnad nr 3.

Parkering för verksamheten anordnas söder om byggnad 4 samt norr och 
söder om byggnad 6 (byggnad 6 är inte inkluderad i ansökan om ändrad 
användning). 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattar en yta av 394 028 m². Ändringarna omfattar yttre 
och inre ändring av tre befintliga byggnader med en sammanlagd yta om 
knappt 1 200 m² samt nybyggnad av miljöhus.

Fastigheten har två tillfarter i form av en enskild genomfartsväg som 
belastar Ramsåsa 14:4. Ramsåsa 26:12 har genom servitut från 2015 ”rätt 
att använda, underhålla och förnya väg för transporter rörande hotell- och 
konferensanläggning samt in- och utfart”. Genomfartsvägen ansluts i 
söder mot en större väg med gemsamhetsanläggning (Sjöbo Ivarstorp 
GA:1).

Fastigheten försörjs med kommunalt vatten men har enskild 
avloppsanläggning.   

På fastigheten finns dokumenterade fornlämningar, utöver detta omfattas 
fastigheten inte av andra riksintressen. 

Gällande lagstiftning
31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
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2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. 

Yttranden
Kända sakägare, gemensamhetsanläggningens ordförande, Miljöförbundet 
och Räddningstjänsten har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Miljöförbundet framför följande synpunkter: 
 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, anslutning 

enskild avloppsanläggning/dimensionering för ökad belastning och 
kompost för matavfall ska lämnas in till Miljöförbundet i god tid 
innan verksamhetens start. 

 Ventilationen ska vara tillfredställande. 
 Tillräckligt antal toaletter för verksamheten bör anordnas och 

utrustas med flytande tvål och engångshanddukar.
 Installationer i form av fläktar och liknande ska anordnas så att 

ljudnivån inte överskrider 50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 
dBA nattetid. 

 Tillse tillräckliga utrymmen för källsortering enlighet med gällande 
lagstiftning. Hushållsavfall och övrigt avfall ska sorteras i enlighet 
med gällande lagstiftning.

 Verksamheten ska bedrivas så att närboende inte utsätts för 
olägenhet. 

Räddningstjänster framför följande synpunkter:
 Brandskyddsdokumentation skall upprättas.

I övrigt har inga negativa synpunkter inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den nya användningen av byggnaderna ska komplettera den pågående 
hotellverksamheten,  kommunalt vatten är befintligt och avloppet ska 
anslutas till enskild avloppsanläggning. Tillfartsväg med servitut finns, inga 
nya olägenheter tillkommer. 

Bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden att ändra användning 
till kök, servering samlingslokaler och galleri uppfyller kraven enligt PBL 9 
kap 31 § och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap. Bygglov 
ska därför beviljas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-22.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Räddningstjänsten

29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



1 (5)

Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 22 januari 2019 Dnr BL 2019-000005

Byggnadsnämnden

Tjustorp 2:105 - Förhandsbesked nybyggnad av 
flerbostadshus

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (ca 499 m² 
BTA) och förråd, miljöhus och teknikhus (ca 83 kvm BTA) om 
sammanlagt 581 m² beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. 
Förhandsbeskedet beviljas med mindre avvikelse från gällande detaljplan 
avseende bostadsbyggnadens entrétak och mindre delar av två uterum 
som placeras på mark med byggförbud, miljöhus och förråd som placeras 
i sin helhet på mark med byggförbud samt byggnadshöjden för förråd- 
och teknikbyggnaderna som är 2,66 meter.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 
och § 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked med 
avvikelse från gällande detaljplan är att avvikelse från detaljplanen tidigare 
har medgetts och att ändamålet är förenligt med gällande detaljplans syfte.

Byggnadsnämnden delegerar till bygglovschefen att fatta beslut om 
bygglov under förutsättning att ansökan uppfyller samtliga övriga gällande 
krav i PBL.

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 30, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Höjd 
färdigt golv och kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 882 kronor (4 650 kronor 
för förhandsbesked och 2 232 kronor för hörande av grannar) enligt 
gällande taxa. 
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Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning bostadshus    2019-01-08
Huvudritning komplementbyggnader 2019-01-08
Ansökan                     2019-01-08

Upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes 
Tidningar.

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.

Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år 
från den dag då beslutet vann laga kraft.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen 
för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, 
fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om 
varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga 
namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av en radhuslänga med sju marklägenheter i storlekar mellan 1-
3 rum och kök på en sammanlagd yta om ca 581 m2 BTA. Den nya 
byggnaden placeras längs Motionsvägen, parallellt med den befintliga 
radhuslänga som finns på fastigheten.

Mellan föreslagen byggnad och Motionsvägen anläggs parkeringsplatser 
för samtliga lägenheter. In- och utfart sker på den befintliga infarten mot 
norr, från Kanalgatan. 

Miljöhus och förråd planeras i anslutning till parkeringen och 
teknikhus/förråd planeras i anslutning till entrésidan.
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Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1983-02-10. Den 
gällande detaljplanen tillåter radhusbebyggelse i en våning med en maximal 
byggnadshöjd om 3,5 m. Uthus eller annan gårdsbyggnad får inte uppföras 
till högre höjd än 2,5 m. 

På fastigheten finns redan en befintlig radhuslänga med 8 marklägenheter. 
Det har funnits en radhuslänga tidigare på den plats där den nya 
byggnaden planeras. Denna revs i början på 2000-talet efter rivningslov 
daterat 2001-02-21. 

Den nya byggnaden föreslås att till största del att placeras på den yta som 
byggrätten gäller och där tidigare byggnad fanns. Enligt förslaget placeras 
entrétak över respektive lägenhetsentré och mindre del av de två yttersta 
uterummen på mark med byggförbud. Förråd, miljöhus och teknikhus 
placeras i sin helhet på mark där byggförbud gäller. För övrigt uppfyller 
förslaget alla gällande detaljplanekrav.

In- och utfart är befintlig.

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.

En dagvattenledning som inte är skyddad genom servitut eller ledningsrätt 
korsar fastigheten. 

Lovgivning med avvikelser från gällande detaljplan har tidigare beviljats 
enligt följande:

 2007-10-03 – Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med 
pelletsförråd, avviker från detaljplan med avseende på placering 
som delvis görs på mark med byggförbud samt att tillåten 
byggnadshöjd överskrids med ca 0,5 meter.

 1970-12-22 – Byggnadslov för nybyggnad av 8 
pensionärslägenheter, avviker från detaljplan.

Byggnaderna på fastigheten, både den som revs och den som fortfarande 
finns, omfattas av kulturmiljöprogram. Den planerade byggnaden ska 
därför utformas omsorgsfullt med hänsyn till befintlig byggnad för att 
varsamt passa in i miljön. Prövning av detta sker slutligt i bygglovet.   

Gällande lagstiftning
17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen.
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18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande 
vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs.

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser b) avviker från 
detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen. 

Yttranden
Kända sakägare fått möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har 
inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna användningen står inte i strid med gällande detaljplan. 
Bygglov har tidigare beviljats med avvikelse från detaljplanen när de 
ursprungliga byggnaderna uppfördes samt när komplementbyggnad har 
uppförts vid ett senare tillfälle. Avvikelsen är att betrakta som mindre, och 
berör bland annat sådana bostadskomplement som är av ett allmänt 
intresse (sophantering). Slutlig placering av miljöhus så att sophämtning 
kan genomföras enligt gällande krav i BBR kan dock komma att ändras. 
Prövning av detta sker slutligt i bygglovet.

Den nu planerade längan ersätter en tidigare riven länga. In-/utfart 
kommer inte att ändras, och antalet transporter till och från fastigheten 
bedöms inte öka nämnvärt i jämförelse med trafiken som den nu rivna 
längan gav upphov till. Belastningen på den tekniska infrastrukturen 
bedöms därför inte öka. Eftersom dagvattenledningen över fastigheten 
inte är säkrad med avtal eller ledningsrätt, får ansvaret för ledningen 
utredas närmare i samband med bygglovsgivningen.

Bedömningen är att den föreslagna åtgärden kommer att kunna utformas 
så att den även uppfyller samtliga resterande krav, inklusive tillgänglighet, i 
PBL. Eftersom avvikelse för placering på mark med byggförbud har 
beviljats tidigare, bör avvikelse kunna godtas även i detta fall.

Sammantaget görs därför bedömningen att positivt förhandsbesked kan 
beviljas med villkoren att byggnaden utformas omsorgsfullt för att passa in 
i miljön och uppfyller gällande krav på tillgänglighet med mera som ska 
redovisas innan bygglov och startbesked beviljas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-22.
Ansökningshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+Ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag+REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 22 januari 2019 Dnr BN 2018-000406

Byggnadsnämnden

Benestad 10:12 - Nybyggnad av hönsstall

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +30 cm ovan befintlig marknivå vid port. Fasadfärg fastställs 
till vit putsad, takbeläggning till svart plåt och fönster och dörrar till vita. 
Bygglovet beviljas med villkoren att kraven från Miljöförbundet uppfylls 
samt att placering av gödselbrunn och rastgårdar ska godkännas av 
berörda grannar innan slutbesked kan utfärdas.

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet är användningen inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning samt uppfyller kraven 
i PBL kap 2 och tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses KG Svensson, certifierad KA, RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 21 112 kronor (18 928 
kronor för bygglov och 2 184 kronor för hörande av grannar) enligt 
gällande taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan  rev          2019-01-24
Plan- och fasadritning      2018-12-11
Ansökan                     2018-12-11

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
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Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kopior av de tillstånd som 
erfordras av Miljöförbundet ska vara inlämnade till byggnadsnämnden 
innan startbesked utfärdas. 

I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående enskild vatten- och 
avloppsanläggning.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen 
för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, 
fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om 
varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga 
namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av hönsstall. 
Fastigheten där åtgärden planeras är 7 389 m² och taxerad som bebyggd 
småhusenhet. 

Hönsstallet planeras drygt 17 meter från bostadshuset på fastigheten och 
nästan 40 meter från grannens bostad. Därefter ligger nästa bostad drygt 
350 meter från hönsstallet.   
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Hönsstallet ska stödja en hobbyverksamhet med uppfödning av rashöns 
där försäljning av höns kan komma att bedrivas i liten omfattning. 

Parkering för besökare anläggs i anslutning till befintlig gårdsplan. 

Antal fodertransporter beräknas uppgå till max 1 gång/vecka med 
paketbil. Besök till hönsstallet beräknas uppgå till 1 gång/vecka under 
sommarhalvåret medan det i princip inte beräknas komma besökare under 
vinterhalvåret. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten har en befintlig enskild väg med egen utfart till väg 19. 

Vatten och avlopp ansluts till enskild anläggning. 

Fastigheten omfattas delvis av riksintresse för kulturvård.

Gällande lagstiftning
Enligt PBL  kap 9 § 31 ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Yttranden
Trafikverket, Miljöförbundet, Räddningstjänsten och övriga kända 
sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.

Miljöförbundet framför följande synpunkter: 
 Verksamhet med mer än 100 djurenheter kräver en C-anmälan till 

Miljöförbundet som ansöks i god tid före planerad byggstart.  
 Färre än 500 fjäderfä kräver inte en förprövning enligt 

djurskyddsförordningen (1988:539). 
 Bestämmelserna för lagringskapacitet av stallgödsel enligt 

förordningen om hänsyn i jordbruket ska följas. 
 Miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter ska följas. 

50



4 (5)

 Enskild avloppsanläggning eller toalett av annat slag än 
vattentoalett kräver tillstånd av Miljöförbundet som ansöks i god 
tid före planerad byggstart. 

 Dagvatten och dränering ska ledas bort från vattenbrunn i 
tomtgräns. 

 Om gödselplatta anläggs ska den anläggas på ett sådant sätt (i 
förhållande till vattenbrunnen) att risken för kontamination 
minimeras.

Sakägare har framfört: 
 Vattenbrunn i tomtgräns mellan Benestad 10:12 och Benestad 

10:13.

I övrigt framför kända sakägare och remissinstanser inga synpunkter.

Byggherren gavs möjligheten att yttra sig över inkomna synpunkter och 
framför i huvudsak:

 Mot norr kommer anläggas rasthagar ca 3 meter från fasad.
 Gödselplatta kommer läggas söder om stallet.
 Antalet höns är färre än 500. 

Bedömning och skäl till beslut
Fastigheten har befintligt utfart och transporterna till och från fastigheten 
kommer inte att öka nämnvärt. Delar som kan skapa olägenheter, som 
rastgårdar och gödselplatta anläggs i samråd med berörda grannar och 
med beaktande av miljöförbundets krav. Bedömningen är därför att 
anläggningen inte kommer att skapa störningar som ger upphov till 
betydande olägenheter för angränsande fastigheter. Transporter till och 
från fastigheten bedöms inte medföra olägenheter eftersom verksamheten 
är småskalig, bedrivs som hobby och antalet besökare bedöms bli 
relativt få. 

Sammantaget görs därför bedömningen att det föreslagna hönsstallet 
uppfyller kraven i PBL. Bygglov ska därför beviljas. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-22.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag+REK:
Sakägare som har framfört synpunkter
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 21 januari 2019 Dnr BL 2018-000388

Byggnadsnämnden

Ullstorp 134:3 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas i enlighet med inlämnade 
handlingar. Fasadbeklädnad är rött tegel och taktäckning är betongpannor. 
Höjd färdigt golv fastställs till + 30 cm ovan befintlig marknivå vid dörr. 
Krav från Miljöförbundet ska uppfyllas innan startbesked beviljas.

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet är användningen inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning samt uppfyller kraven 
i PBL kap 2 och tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Ove Bergenudd, certifierad KA, SITAC. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 35 308 kronor (33 124 
kronor för bygglov och 2 184 kronor för hörande av grannar) enligt 
gällande taxa.

Byggnadsnämnden gör vidare bedömningen att avstyckningen enligt 
bifogat förslag är lämplig, med utfart via befintligt servitut ut till Väg 11.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2018-11-29
Fasadritningar              2018-11-29
Planritning                 2018-11-29
Ansökan                     2018-11-29
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Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp.

Ansökan om lantmäteriförrättning ska vara gjord innan startbesked kan 
beviljas. 

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
ett enbostadshus. Fastigheten är 32 825 kvm. Den del som ska bebyggas 
ska styckas av så att en mindre fastighet om ca 4 000 m2 bildas.
Bostaden byggs för att tillgodose behovet av en bostad för de två 
generationer som tillsammans bedriver verksamhet med reparationer och 
nybyggnad av möllevingar på fastigheten.
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Bostaden byggs i ett plan, och ansluts till kommunalt vatten. Utfart ska ske 
längs befintlig utfart till Väg 11.

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, men den del som ska 
bebyggas och styckas av ligger till större delen inom sammanhållen 
bebyggelse.

Inga riksintressen är aktuella på fastigheten.

Befintlig bostad och verksamhet använder vägen längs västra kanten av 
fastigheten för in- och utfart till Väg 11. Sikten är väldigt god där denna 
väg mynnar i väg 11. För avstyckningen planeras utfart via befintlig väg 
som ligger inom servitut i östra kanten av fastigheten och leder vidare 
norrut till väg 11 över Ullstorp 10:30 (1965-09-24, 1968-09-20, 1981-01-30 
och 2014-12-01). Vägen är gemensam för Ullstorp 134:3 och Ullstorp 
134:2 längst i söder.

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten. Den vattenledning som 
förser den aktuella fastigheten samt Ullstorp 10:20 och 10:30 med flera i 
öster, korsar fastigheten strax norr om den föreslagna placeringen av 
bostadshuset. Ledning är inte säkrad genom servitut.

Möjlighet att ansluta till kommunalt VA finns.

Gällande lagstiftning
31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

Yttranden
Miljöförbundet, VA-enheten samt övriga kända sakägare har erbjudits 
möjlighet att lämna synpunkter, följande synpunkter har inkommit: 

 Fråga om var utfarten till Väg 11 ska vara. 
 Om det kommer att byggas fler fastigheter. 
 Nybyggnaden innebär en ny granne nära sakägarnas bostad. 
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 Om fastigheten ska styckas av och säljas vidare eftersom det är ett 
byggföretag som ansöker om bygglov, och att det finns en risk att 
fler fastigheter styckas av från den stora 134:3 för att bebyggas och 
säljas. 

 Vägen öster om Ullstorp 134:3 ligger över sakägarnas fastighet som 
framför att de inte vill att vägen ska trafikeras mer.

 Den nya byggnaden kan istället för föreslagen placering istället 
placeras på fastighetens västra sida, norr om dammarna. Då skulle 
den nya avstyckade fastigheten få närmare till sin utfart mot Väg 
11.   

Sökanden har erbjudits möjlighet att lämna sina synpunkter på inkomna 
grannyttranden:

 Vägen öster om 134:3 ska i huvudsak användas av de boende i det 
nybyggda bostadshuset. Det finns servitut med rätt att använda 
vägarna både öster och väster om Ullstorp 134:3. 

 Det nya bostadshuset ska inte säljas vidare, fler tomter kommer 
inte att avstyckas. Ett generationsskifte ligger till grund för den nya 
bostaden.

 Sökanden kan inte se att vägen öster om fastigheten kommer att 
trafikeras mer eftersom sakägaren med synpunkt på vägen har 
anlagt en egen väg med utfart mot Väg 11. De båda vägarna 
separeras med en häck. 

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden står inte i strid med områdesbestämmelser och 
bedöms inte förutsätta planläggning då den ligger inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten. Den föreslagna 
placeringen av bostadshuset bedöms inte hindra grävningsarbete vid 
ledningen. 

Den föreslagna nya bostaden ligger på en fastighet som redan är bebyggd 
med både bostad och en verkstad för reparation och nybyggnad av 
möllevingar. Trafiken till/från ett enbostadshus kommer inte att öka 
trafikbelastningen på ett sådant sätt att det kan anses skapa olägenheter för 
andra boende eller öka risken för olycksfall. Den planerade bostaden 
bedöms inte heller komma att skapa andra olägenheter i form av utsläpp 
till omgivningen av buller, miljöfarliga ämnen eller dylikt.

Den av grannen föreslagna placeringen längre söderut vid befintliga 
dammar bedöms som mindre lämplig då dammarna ligger exponerade 
mot öppna naturmarker, och byggnaden i sin helhet skulle komma att 
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placeras utanför den sammanhållna bebyggelsen.
Fastigheten har idag rätt att ta väg norrut till Väg 11 via väg i östra kanten 
av fastigheten. Denna utfart har mycket god sikt, och används idag av 
bostaden söder om den planerade avstyckningen. 

Då den nya bostaden inte bedöms öka mängden trafik nämnvärt, görs 
bedömningen att denna rätt lämpligen bör följa med vid en framtida 
avstyckning, men frågan handläggs och beslutas av lantmäteriet.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av enbostadshus uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § och 
tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap och att bygglov 
därför ska beviljas.

Byggnadsnämnden yttrar också att den planerade byggnationen och 
avstyckningen, med anslutning till allmän väg via befintligt servitut, 
bedöms vara lämplig. Ansökan om lantmäteriförrättning bör dock göras 
innan startbesked utfärdas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-21.
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + ritningar:
Sökande
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som haft synpunkter som inte tillgodosetts
Protokollsutdrag
Miljöförbundet
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 22 januari 2019 Dnr BL 2018-000380

Byggnadsnämnden

Motorn 2 - Bygglov för fackverkstorn 36 m och 
teknikbod

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för fackverkstorn 36 meter och teknikbod med mindre 
avvikelse från gällande detaljplan i enlighet med inlämnade handlingar med 
villkoren att: 

 flyghinderanmälan om resningen av masten ska ske till 
Försvarsmakten senast 4 veckor före resning. 

 hindermarkering ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter 
TSFS 2013:9.

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 c 
punkt 1. Motivet är att åtgärden avviker från detaljplanen men är förenlig 
med detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse samt i övrigt 
uppfyller kraven i kap. 2 och tillämpliga delar av kap. 8.

Som kontrollansvarig utses Ante Larsson, SC 0935-14.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering.

Avgiften för handläggningen av detta ärende är 13 104 kronor (10 920 
kronor för bygglov och 2 184 kronor för hörande av grannar) enligt 
gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplaner            2018-11-23
Fasadritningar              2018-11-23
Planritning                 2018-11-23
Ansökan       rev              2018-11-28
Sektionsritning           2018-11-23
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Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen 
för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, 
fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om 
varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga 
namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om uppförande av en 
mobilstation; fackverkstorn 36 meter och teknikbod. Anläggningen angörs 
via aktuell fastighets infart från Verkstadsgatan i söder.

Förutsättningar 
Fastigheten ligger i Tomelillas östra industriområde, söder om Väg 11 till 
Simrishamn. 
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1984-12-20. Den 
gällande detaljplanen tillåter småindustriändamål som inte inverkar 
störande på omgivningen. Byggnadshöjden är begränsad till max 6 meter. 
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Byggrätten tillåter att 50% bebyggs.
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan då föreslagen höjd 
överstiger tillåten byggnadshöjd med 30 meter.

Gällande lagstiftning
Enligt PBL kap 9 § 31 c får bygglov, efter det att genomförandetiden för 
en detaljplan har gått ut, ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, 
om åtgärden 1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse

Yttranden
Eftersom åtgärden avviker från gällande detaljplan har ärendet remitterats 
till berörda sakägare; fastighetsägaren, grannar, Luftfartsverket (LFV) och 
Trafikverket (TV).
LFV har i sitt första yttrande krävt att flyghinderanalys ska genomföras 
och att berörda flygplatser ska yttra sig.
TV framför följande:

 avståndet till vägområdesgräns ska minst motsvara tornets 
totalhöjd 36 meter

 förutsätter att anslutning sker mot enskild väg
 har för övrigt inga synpunkter

Övriga sakägare har inga synpunkter.

Sökanden har erbjudits möjlighet att lämna sina synpunkter på inkomna 
yttranden och har ombesörjt flyghinderanalys. I flyghindersanalysen 
framgår att LFV inte har något att invända. Det framgår även följande:

 De berörda flygplatserna Sturup och Kristianstad Österlen Airport 
har inget att invända.

 Flyghinderanmälan om resningen av masten ska ske till 
Försvarsmakten senast 4 veckor före resning.

 Hindermarkering ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter 
TSFS 2013:9.

Som svar på trafikverkets yttrande framför sökanden följande:
 Träd och buskage separerar platsen där masten placeras och Väg 

11.
 Att tornets höjd inte bör vara styrande för området där det finns 

risk för nedfallande byggnadsdelar då ett fackverkstorn kollapsar 
istället för att falla som en fackverksmast (som behöver stagas) eller 
ett vindkraftverkstorn.

 Hänvisar till ett av flera fall där trafikverkets rekommendationer 
har prövats, och där Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att 
det i regel inte finns skäl att avslå en ansökan med hänvisning till 
att den ligger närmare vägen än tornets höjd.
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Bedömning och skäl till beslut
Den planerade byggnaden avviker från detaljplanen avseende 
byggnadshöjd, då radiotornet har en totalhöjd om 36 meter. 
Anläggningen, ett 3G-torn, utgör dock ett angeläget allmänt intresse och 
är förenlig med detaljplanens syfte som är att tillgodose kommunens 
behov av mark för industriändamål.

Tornet är av fackverkstyp, och denna konstruktion drabbas inte av den typ 
av kollaps som gör att tornets topp fälls ner mot den aktuella vägen. 
Tornet rasar istället ner i närheten av basen. Trafikverkets krav på att 
avståndet från allmän väg ska vara lika med höjden har prövats i flera 
tidigare fall, och domstol har konstaterat att detta inte i sig är skäl att inte 
bevilja bygglov.

Genomförandetiden har gått ut, och åtgärden bedöms uppfylla 
utformningskraven i PBL kap 2 och 8. Sammantaget görs därför 
bedömningen att den föreslagna byggnaden uppfyller samtliga krav i 
kraven i PBL kap 9 § 31 c. Bygglov kan därför beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-22.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag+REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 22 januari 2019 Dnr BL 2018-000416

Byggnadsnämnden

Illstorp 7:9 - Förhandsbesked nybyggnad av 
enbostadshus

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beviljas i enlighet 
med inlämnade handlingar. Byggnadsnämnden gör också bedömningen att 
den föreslagna avstyckningen av 7 200 m² är lämplig.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 
och § 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked är att 
åtgärden bedöms kunna komma att uppfylla kraven i kap 9 § 31, det vill 
säga att det inte kommer att strida mot områdesbestämmelser, inte 
förutsätter planläggning och kommer att kunna uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Den planerade byggnaden ska utformas omsorgsfullt för att varsamt passa 
in i miljön och landskapet. Prövning av detta sker slutligt i bygglovet. 

Byggnadsnämnden delegerar till bygglovschefen att fatta beslut om 
bygglov under förutsättning att ansökan uppfyller gällande krav i PBL.

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Höjd 
färdigt golv och kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. 
Godkänt tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning och ansökan 
om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 882 kronor (4 650 kronor 
för förhandsbesked och 2 232 kronor för hörande av grannar) enligt 
gällande taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan           2018-12-18
Beskrivning    2018-12-18

Upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes 
Tidningar.

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.

Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år 
från den dag då beslutet vann laga kraft.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen 
för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, 
fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om 
varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga 
namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus om ca 70 m² BTA på fastigheten. Fastigheten, 
som är 111 593 m², ska styckas av så att en mindre fastighet om ca 7 200 
m² bildas där den nya bostaden planeras.

Den planerade byggnaden uppförs i 1,5 plan med vit putsad 
lättbetongfasad på en gjuten platta.

Infart planeras via enskild väg med anslutning över Illstorp 7:39.

Den blivande bostaden och fastigheten förses med en enskild VA-
anläggning med djupborrad vattenbrunn samt trekammarbrunn med 
infiltrationsbädd. 
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Förutsättningar 
Den nya fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i 
samlad bebyggelse. Fastigheten ingår sedan tidigare i 
gemensamhetsanläggningen Tomelilla Illstorp GA:1 (samfälligheten 
Illstorp-Brostorp) för väg. Till den planerade avstyckningen finns servitut 
(bildat 1966) för en stickväg från GA:1. Stickvägen används idag av ägaren 
på rubricerad fastighet och Illstorp 7:39. Den planerade byggnaden ska 
anslutas till denna stickväg och bli sista huset på vägen.

Fastigheten omfattas inte av riksintressen. 

Gällande lagstiftning
17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen.

18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande 
vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs.

31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

Yttranden
Miljöförbundet, ordförande för gemensamma enskilda vägar,  
fastighetsägaren samt övriga kända sakägare har erbjudits möjlighet att 
lämna synpunkter. En sakägare har skickat in synpunkter, men per telefon 
meddelat att han missförstått var byggnationen ska göras. Han har inga 
synpunkter på det aktuella förslaget, men har ombetts att skicka in nytt 
yttrande där detta framgår. Inga övriga negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Den faktiska granskningen görs mot PBL kap 9 § 31, då bedömningen 
görs om det kan komma att uppfylla kraven.

Den föreslagna åtgärden kommer inte att stå i strid med 
områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planläggning.

79



4 (4)

Den föreslagna nya bostaden ligger på en fastighet som redan är bebyggd. 
Trafiken till/från ett enbostadshus kommer inte att öka trafikbelastningen 
på ett sådant sätt att det kan anses skapa olägenheter för andra boende 
eller öka risken för olycksfall. Den planerade bostaden bedöms inte heller 
komma att skapa andra olägenheter i form av utsläpp till omgivningen av 
buller, miljöfarliga ämnen eller dylikt.

Fastigheten ingår i två gemensamma anläggningar för väg, och 
vägföreningarna har inget att invända. Då den nya bostaden inte bedöms 
öka mängden trafik nämnvärt, görs bedömningen att vägrätten lämpligen 
bör följa med vid en framtida avstyckning, men frågan handläggs och 
beslutas av lantmäteriet.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av enbostadshus uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § och 
tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap och att bygglov 
därför ska beviljas.

Byggnadsnämnden yttrar också att den planerade byggnationen och 
avstyckningen, med utfart via befintligt servitut, bedöms vara lämplig. 
Ansökan om lantmäteriförrättning bör dock göras innan startbesked 
utfärdas.

Sammantaget görs bedömningen att positivt förhandsbesked kan beviljas.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-22.
Ansökningshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag+REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 29 januari 2019 Dnr BN 2017/5

Byggnadsnämnden

Redovisning av byggnadsnämndens måluppfyllelse 
2018

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar redovisa måluppfyllelse till kommunstyrelsen 
enligt bifogat dokument daterat 2019-01-29.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-14 § 43 om nämndens mål för 2018. 
Enligt gällande plan för mål och budget ska måluppfyllelse återredovisas 
till KS.
Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden redovisar måluppfyllelse 
enligt bifogad redovisning daterad 2019-01-29.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-29.
Redovisning måluppfyllelse 2018 daterad 2019-01-29.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Internrevisionen
T.f. ekonomichef/Controller Eva Lundberg
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Utfall Byggnadsnämndens mål 2018 2019-01-29 

Sida 1 (1) 

Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt 

Nummer Mål 2017 2018 20192 Utfall 

BN 1:2:1 Rättsäkerheten avseende nämndens handläggande av ärende1 

(Egen mätning varje år, mäts i andelen överklagade beslut, i relation till det totala 
antalet inkomna ärenden per år, som nämnden förlorar i högre instans) 
 

98 3 3  
 

3 
1 Undantaget är beslut där syftet är att få ett prejudikat. 2 Från och med 2019 är detta indikatorer. 3 Av 159 beviljade bygglov/förhandsbesked augusti 2018 är 0,5 % överklagat (1 beslut).  
 
 

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt 

Nummer Mål 2017 2018 2019* Utfall 

BN 2:1:1 
 

Bygglovsansökan utan avvikelser ska meddelas beslut inom åtta veckor 
från det att ärendet är komplett. 
(Egen mätning varje år, Mäts i procent av inkomna ärenden) 
 

95 90 90  
 

4 

BN 2:1:2 
 

Företagarnas nöjdhet med handläggningen av bygglov ska öka 
(SKL insikt, Mäts via index 0-100) 
 
 

75 75 75 Insikts 
konsult har 
inte utfört 
beställd 

utvärdering 

BN 2:1:3 
 

Öppettiderna i kundtjänsten ska inte understiga två timmar per dag. 
(Egen mätning varje år, Mäts i procent av arbetsdagarna måndag – torsdag) 
 
 

90 95 95  
 

5 
BN 2:1:4 
 

Andel brukare som är nöjda med nämndens verksamhet ska öka. 
(Egen mätning varje år, Mäts i procent) 
 
 

75 75 75 Insikts 
konsult har 
inte utfört 
beställd 

utvärdering 
4 Två bygglov utan avvikelser har överskridit tiden 8 veckor under 2018. 5 Byggnadsnämndens tjänstemän är för närvarande tillgängliga mer än 3 timmar per dag 

 

Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa 

Nummer Mål 2017 2018 2019* Utfall 

BN 4:1:1 Besiktning av ovårdade tomter bör ske inom 15 arbetsdagar.  
(Egen mätning varje år, Mäts genom andel besiktningar som genomförs inom 15  
 dagar) 
 

90 90 90  
 

6 
6 57 ärenden 2018, 95% besiktigade inom 15 arbetsdagar, 9 ärenden helt avslutade, 7 ärenden vidare till nämnd. 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 29 januari 2019 Dnr BN 2018/14

Byggnadsnämnden

Redovisning verksamhetsplan 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen ska redovisa verksamhetsplan för de olika verksamheterna. 
Förvaltningen har tagit fram förslag till bygg-avdelningens 
verksamhetsplan 2019 enligt bifogat förslag daterat 2018-08-22.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-01-29.
Förslag till verksamhetsplan 2019 daterat 2018-08-22.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Ange mottagare för beslutsdokument här

87



  2018-08-22 

Förslag till vFörslag till vFörslag till vFörslag till verksamheterksamheterksamheterksamhetsplansplansplansplan    2019201920192019    

    

ByggnadsnämndenByggnadsnämndenByggnadsnämndenByggnadsnämnden    

Utöver sammanträdena planerar nämnden att  

• göra ett studiebesök 

• genomföra en hel dags utbildning i plan- och bygglagen för de nya 

nämndsledmöterna tillsammans med personalen 

FörvaltningenFörvaltningenFörvaltningenFörvaltningen    

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet från 2018 med digitalisering av handlingar för 

ärendehanteringen samt med förbättringar av hemsidan. Digitaliseringen sker fortsatt i 

samråd med kommunens arkivmyndighet och IT-avdelningen för att uppnå ett arkiv- och 

rättsäkert resultat. 

 

Syftet med digitaliseringen är att öka tillgängligheten till arkiv och handlingar i ärenden. 

Byggnadsnämnden förväntas därmed kunna effektivisera handläggningsarbetet och 

arbetet med sökning av handlingar som allmänheten efterfrågar vid försäljningar, om- och 

tillbyggnader av redan utförda byggnader och anläggningar. 

 

Tidsbesparingarna förväntas ge utrymme för att återuppta den obligatoriska 

handläggningen av besiktningar av hissar och ventilationsanläggningar som för närvarande 

ligger nere. 

Utvecklingen av hemsidan: 

• upprätta digital anmälningsblankett för ändringar av bärande konstrutioner med 

åtkomst via e-legitimation. På sikt ska denna utvecklas så att den kommunicerar 

direkt med ärendehanteringssystemet (ByggR). Arbetet sker i samarbete med 

kommunen informations- och IT-avdelningar, samt i samarbete med ByggR:s 

ägare och utvecklare. 

• syftet är att underlätta för sökande som själva kan navigera digitalt samt att 

förenkla registratorernas arbete. 

• finansiering sker inom ramen beslutad driftbudget. 

Digitalisering av ärendehanteringen 

• arbetet med att övergå till digitalisering av alla inkommande handlingar fortsätter. 

• vi planerar att övergå till digitaliserad direktöverföring till digitalt arkiv. 

• syftet är att öka rättssäkerheten i hantering av handläggningen, korta 

handläggningstiderna för arkivering och förbättra åtkomsten till arkiverade 

handlingar. 

• finansiering sker inom ramen beslutad driftbudget. 

Digitalisering av arkivet 

• inskanning av avslutade och arkiverade ärenden pausas 2019. 
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• ingen beslutad finansiering under 2019. 

Övrig digitalisering 

• utveckla och eventuellt driftsätta en granskningsrobot eldstäder som underlättar för kund, 

eldstadsinstallatörerna och sakkunniga att leverera in uppgifter till 

byggnadsnämnden och få dem granskade och godkända snabbare.  

• syftet är att förenkla för kund att få en rätt fungerande eldstad, öka samverkan 

mellan mydighet-kund-leverantörer-sakkunniga samt korta handläggningstiderna 

för eldstadsärenden. 

• finansiering sker inom ramen beslutad driftbudget i samarbete med informations- 

och IT-enheterna. 

Övrigt 

Fortsatt arbete med att förbättra arbetet genom att jaga tidstjuvar och utveckla 

arbetsrutinerna. 

Utmaningar 2019 

• Att möta förmodad ökning av efterfrågan på digitala tjänster pga av utbyggt 

bredband och ökningen av unga digitalierade familjer. 

• Att få hjälp med utveckling av granskningsrobot eldstäder. 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Eva Lärka
Byggnadsnämndssekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 3 januari 2019 Dnr BN 2019/3

Byggnadsnämnden

Redovisning av delegeringsbeslut 1 december 2018 - 
25 januari 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemän enligt 
antagna delegeringsregler. Fattade delegeringsbeslut ska redovisas till 
byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får 
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står byggnadsnämnden fritt att 
återkalla lämnad delegering.

Redovisningen avser 1 december 2018 – 25 januari 2019.

1. Bygglovschefens delegeringar avseende
Avgift enligt taxa § 2018: 640
Avskrivning § 2018: 598, 632.
Avskrivning §§ 2019: 29, 32-33, 35-36, 41 
Bygglov §§ 2018: 584, 597, 608, 610-611, 612, 619, 621-622, 633-
635.
Bygglov §§ 2019: 15-18, 34, 37, 42
Förlängning av bygglov § 2018: 601
Förlängning av bygglov § 2019: 31
Intermistiskt slutbesked §§ 2018: 620, 637-639, 
Intermistiskt slutbesked § 2019: 44
Marklov § 2018: 602
Omprövning av strandskyddsdispens § 2018: 636
Rivningslov § 2019: 28
Slutbesked §§ 2018: 613, 623, 626, 631, 641-650
Slutbesked §§ 2019: 13
Startbesked §§ 2018: 596, 603,
Strandskyddsdispens § 2018: 600
Strandskyddsdispens §§ 2019: 1, 14
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Ändring av bygglov § 2018: 618

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende
Intermistiskt slutbesked § 2018: 627
Intermistiskt slutbesked § 2019: 5
Slutbesked §§ 2018: 604-607, 609, 614-617, 628-630.
Slutbesked §§ 2019: 6-11, 21-27, 38-40
Startbesked §§ 2018: 624-625
Startbesked §§ 2019: 2-4, 12, 19, 20, 30

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-01-25. 
Handlingsid: 304096

Bygglovsenheten

Eva Lärka
Byggnadsnämndssekreterare
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Eva Lärka
Byggnadsnämndssekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 3 januari 2019 Dnr BN 2019/2

Byggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden 1december 2018 -
25 januari 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2019-01-25 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2019-01-25
redovisas.

1. Mark – och miljööverdomstolen beslut 3 december 2018, mål nr P 
8883-18 att inte ge prövningstillstånd gällande förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus Bl 2016-000145, Munka Tågarp 26:1.

2. Länsstyrelsens beslut  4 december 2018,  Dnr 526-34891-2018 att 
överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens     
Bl 2018-000350, Brösarp 47:1.  

3. Länsstyrelsens beslut 7 december 2018, Dnr 526-35390-2018 att 
inte överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens
Bl 2018-000359, Nedraby 25:1.

4. Länsstyrelsens beslut 7 december 2018, Dnr 526-35389-2018 att 
inte överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens
Bl 2018-000360, Nedraby 27:2.

5. Länsstyrelsens beslut 7 december 2018, Dnr 526-35392-2018 att 
inte överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens
Bl 2018-000358, Nedraby 2:7.

6. Länsstyrelsens beslut 10 december 2018, Dnr 526-35952-2018
att inte överpröva byggnadsnämndens beslut om 
strandskyddsdispens Bl 2018-000315, Nedraby 27:2.

7. Länsstyrelsens beslut 10 december 2018, Dnr 526-37397-2018 att 
inte överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens 
Bl 2018-000382, Nedraby 25:1.
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8. Länsstyrelsens beslut 13 december 2018, Dnr 526-34868-2018 att 
inte överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens 
Bl 2018-000340 och Bl 2018-000564, Nedraby 8:2.

9. Länsstyrelsens beslut 17 december, Dnr 526-30678-2018 att 
upphäva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens
 Bl 2018-000294, Nedraby 27:2.

10. Länsstyrlesens beslut 18 januari 2019, Dnr 526-1403-2019 att inte 
överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens
Bl 2018-000398, Tjörnerödsmölla 5:2.

11. Länsstyrelsens beslut 18 januari 2019, Dnr 526-1502-2019 att inte 
överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens
Bl 2018-000420, Nedraby 25:1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-01-25
Handlingsid: 304095

Bygglovsenheten

Eva Lärka
Byggnadsnämndssekreterare
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