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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 11 mars 2019 Dnr BL 2018-000386

Byggnadsnämnden

Tryde 19:18 – Förhandsbesked för nybyggnad av bilhall 
och verkstad

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av bilhall och verkstad beviljas i 
enlighet med inlämnade och reviderade handlingar med villkoren att:

 Krav från Miljöförbundet och Räddningstjänsten uppfylls i den 
kommande bygglovsprövningen. 

 Dagvattnet i sin helhet tas om hand lokalt på fastigheten.
 Avfallshantering, erforderliga parkeringsplatser mm redovisas i 

tillräcklig omfattning på situationsplan innan bygglov beviljas.

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.

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. 
Anmälan om ändring i VA-anläggning 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 tabell 
7 och 3 i fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan    rev          2019-02-13
Ansökan                     2018-11-29
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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 bilhall och verkstad på fastigheten. Byggnaden omfattar ca 
800 m2 och placeras parallellt med Väg 11. 

På fastigheten bedrivs redan idag en verksamhet med försäljning av bilar. 
Verksamheten som ska bedrivas i den nya byggnaden uppges vara samma 
som den nuvarande verksamheten. Syftet med den nya bilhallen är att 
modernisera verksamheten och göra den mer synlig för passerande.

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och inte inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten ligger dock i anslutning till sammanhållen 
bebyggelse norr om vägen och öster om detaljplan för industriområdet i 
Tryde. Detta område är utpekat i ÖP 2025 som ”utbyggnadsriktning” för 
industriområdets möjliga expansion (ÖP 2025 s. 79). 

Fastigheten omfattas inte av riksintressen. 

Fastigheten är 21 120 m2. Fastigheten har en befintlig anslutning till väg 
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11 via enskild väg.
Anläggningen ansluts till befintlig kommunal VA-anläggning. 

En högspänningsledning sträcker sig ca 80 meter från byggnadens 
planerade nordvästra hörn. 

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, Trafikverket (TV), Räddningstjänsten, EON, 
vägsamfällighet väster om fastigheten samt övriga kända sakägare har 
erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. TV och sakägare har hörts på 
nytt efter reviderat underlag. 
  
Miljöförbundet framför följande synpunkter: 

 Om tvättning av bilar kommer ske ska en anmälan göras till 
Miljöförbundet om antalet fordon för tvättning överstiger antalet 
som anges för anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 senast 
6 veckor innan uppstart. 

 Om hantering av motorbränsle kommer ske ska en anmälan göras 
till Miljöförbundet om antalet kubikmeter överstiger volymen som 
anges för anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 senast 6 
veckor innan uppstart. 

 Oljeavskiljare behöver installeras vid tvätt eller annan hantering av 
fordon som kräver vattenanvändning (exempelvis 
omhändertagande av tvätt- och smältvatten). Oljeavskiljaren ska 
vara tillräckligt stor för belastningen. 

 Lämpliga försiktighetsåtgärder för att minimera spill/läckage vid 
hantering och förvaring av kemikalier ska vidtas. 
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 Avfall ska omhändertagas utan att olägenhet uppstår för människor 
och miljö. 

 Installationer av fläktar eller liknande ska anordnas så att ljudnivån 
inte överstiger 50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 dBA 
nattetid vid närliggande bostadsbebyggelse. 

 Verksamheten ska i övrigt bedrivas så att närboende inte utsätts för 
olägenheter genom orenlighet, störande ljud eller annan störning.

 Om livsmedel ska hanteras ska en anmälan göras till 
Miljöförbundet i god tid innan verksamhetens start. 

Räddningstjänsten framför följande synpunkter: 
 Brandskyddsdokumentation ska upprättas. 

TV framför följande synpunkter i sina yttranden: 
 TV anser i sitt första yttrande att byggnaden ska placeras utanför 

vägens byggnadsfria område räknat från vägens bortre dikeskant, 
dvs 30 meter in på fastigheten.  

 TV har i sitt andra yttrande inga synpunkter på byggnadens 
placering eller anslutning till enskild väg. 

E.ONs synpunkter på avståndet till högspänningsledning är ännu inte 
inkomna, placeringen kan komma att justeras något innan beslut fattas. 

Övriga sakägare har inget att erinra. 

Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över inkomna yttranden med 
erinran och framför följande synpunkter: 

 Verksamheten kommer att vara samma som nuvarande. 
Anledningen till nybyggnaden är att vi vill vara mer synliga samt 
modernisera verksamheten. 

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 då verksamheten är pågående, och inte planeras 
öka till större omfattning.

Bedömningen är att placering och användning av byggnaden är förenligt 
med riktlinjerna i ÖP 2025. Verksamheter av liknande karaktär bedrivs i 
området, både inom det område som omfattas av en detaljplan, men även 
i enskilda byggnader längs Väg 11 mellan Svampa-rondellen och Tomelilla 
tätort. 
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En byggnad av detta slag bedöms kunna göras för att passa in i 
omgivningen under rådande förutsättningar. 

Den föreslagna nya byggnaden ligger på en fastighet som redan är 
bebyggd och på fastigheten bedrivs verksamhet med bilar. Trafiken 
till/från byggnaden bedöms inte öka jämfört med hur trafikbelastningen är 
idag, eller på ett sådant sätt att det kan anses skapa olägenheter för andra 
boende eller öka risken för olycksfall. Den planerade byggnaden bedöms 
inte heller komma att skapa andra olägenheter i form av utsläpp till 
omgivningen av buller, miljöfarliga ämnen eller dylikt.

Bedömningen är att dikningsföretag, båtnadsområden och lågpunkter inte 
påverkas av den planerade byggnaden under förutsättning att åtgärder för 
att ta hand om ytvatten från eventuell hårdgörning av mark ordnas på den 
egna fastigheten. Detaljer i denna fråga hanteras i bygglovsprocessen. 

Uppgifter om behov av oljeavskiljare och dylikt för tvätt av bilar ska 
hanteras i bygglovsprocessen.

Sammantaget görs bedömningen att positivt förhandsbesked kan beviljas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt daterad 2019-03-11.
Ansökningshandlingar.
Länk till ÖP: 
https://www.tomelilla.se/fileadmin/tomelilla/bygga_bo/Plan/%C3%96v
ersiktsplan_2025_med_utblick_mot_2040.pdf 

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Trafikverket
SÖRF
E.ON
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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 12 mars 2019 Dnr BL 2019-000008

Byggnadsnämnden

Bertilstorp 6:23 - Förhandsbesked nybyggnad av 
generationsboende

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
generationsboende och garage medges för omfattning och placering i 
enlighet med inlämnad rev situationsplan. Byggnadsnämnden gör efter 
avstämning med lantmäteriet bedömningen att den föreslagna 
avstyckningen om ca 16 500 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 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 vid bygglovsprövning 
på reviderade handlingar. 

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. Godkänt tillstånd för 
enskild vatten- och avloppsanläggning, förenklad dagvattenutredning med 
sikte på lokalt omhändertagande av ytvatten så att dikningsföretaget inte 
påverkas negativt, samt 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 tabell 
7 och 3 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2019-03-12
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.

Om fornminnen påträffas i samband med arbetet ska arbetet avbrytas 
omedelbart och länsstyrelsen underrättas. 

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 och garage om ca 380 m2 BTA på 
fastigheten. Fastigheten om drygt 16,3 ha ska styckas av så att en mindre 
fastighet om ca 1,6 ha bildas där den nya bostaden planeras. Avstyckning 
ska ske så att brukning av resterande och större del av fastigheten kan ske 
på ett ändamålsenligt och rationellt sätt.

På fastigheten bedrivs idag jordbruksverksamhet med köttdjur/mjölkdjur.

Syftet med att uppföra en ny bostad på fastigheten är generationsskifte, då 
den yngsta generationen tar över driften av verksamheten, medan den 
äldre generationen får möjlighet att bo kvar under hela sin pensionärstid. 
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Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet med betesmark och 
åkermark av lägre klass (graderad till 1-4 på en skala från 1-10).

Den planerade byggnaden uppförs i 1 plan och fastigheten förses med 
enskild VA-anläggning. 

Den nya fastigheten får infart från allmän väg 1607 via befintlig infart med 
anslutning till en mindre, befintlig stickväg som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning över fastigheten. Från denna stickväg planeras en ny uppfart till 
det nya bostadshuset. 

Merparten av den tänkta avstyckningen består av brant sluttande mark av 
klass 0-4 som enbart betas då marken inte är plöjningsbar, dvs marken går 
inte att bruka för odling i ett rationellt jordbruk. Bostadshuset placeras i 
anslutning till sluttningen, men på mindre sluttande mark för att säkerställa 
grundläggningen.

Förutsättningar  
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse. Befintliga byggnader vid väg 1607 ligger inom 
sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv och friluftsliv. 
Inom fastigheten finns en liten fornlämning dokumenterad vid de 
befintliga byggnaderna vid väg 1607.
Byggnaderna placeras inte inom 
strandskyddat område.

I linje med den föreslagna placeringen för 
byggnaden, i öst-västlig riktning, finns ett 
bebyggelsestråk där byggnaderna, liksom 
den föreslagna nybyggnaden, är placerade i 
kanten av en dalsänka.

Fastigheten omfattas av 
landskapskaraktärsområdet Linderödsåsen.

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.
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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. 

Översiktsplan 2025
I Tomelillas översiktsplan ”Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040” 
(ÖP 2025), laga kraftvunnen i februari 2019, har kommunen tagit ställning 
till bland annat bebyggelse utanför tätort och på jordbruksmark.

”Kommunen är positiv till byggnation på landsbygden kombinerat med ett 
arbete med att göra tätorterna mer attraktiva för ökat byggande. På så sätt 
kan kommunen medverka till ytterligare byggnation i områden med 
impedimentmark och mindre högvärdig jordbruksmark samt i anslutning 
till områden som redan är bebyggda och marken redan är tagen i anspråk.”

”För byggnation på landsbygden gäller följande: Nybyggnad av enstaka 
bostäder liksom byggnader för verksamhet på landsbygden ska tillåtas. 
Detta sker företrädelsevis i anslutning till redan befintliga gårdscentrum, 
inom de gamla bytomterna, inom sammanhållen bebyggelse, samt i direkt 
anslutning till befintliga tätorter även om det sker på mark som för 
närvarande används för jordbruk. Detta gäller även då man vill flytta ett 
gårdscentrum till en ny plats inom fastigheten.

 Kommunen ska verka för att ny bebyggelse inte tar högvärdig 
åkermark i anspråk.

 Vid byggnation på jordbruksmark ska bedömning av hur 
brukningsvärd marken är göras och byggnationen ska inte hindra 
möjligheten att bedriva rationellt jordbruk.

 Kulturvärden ska beaktas och nya byggnader bör inte påverka 
kulturmiljön negativt.”

Yttranden
Miljöförbundet, fastighetsägaren samt övriga kända sakägare har erbjudits 
möjlighet att lämna synpunkter. 

Miljöförbundet framför följande synpunkter:
 Enskild anläggning för VA kräver ett tillstånd och att en ansökan 

görs hos Miljöförbundet i god tid före den planerade åtgärden.
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 Installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett 
och kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan hos 
Miljöförbundet i god tid före den planerade åtgärden. 

 Installationer av fläktar eller liknande ska anordnas så att ljudnivån 
inte överstiger 50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 dBA 
nattetid vid närliggande bostadsbebyggelse. 

Närhet till odlad mark och djurstallar bör beaktas, så att ett framtida 
boende i huset inte innebär inskränkningar eller restriktioner för 
djurhållare. Verksamheter och djurhållare bör ges tillfälle att yttra sig i 
ärendet. 

Sakägare framför följande synpunkter: 
 Den valda hustypen passar inte in i den gamla bebyggelsen. Borde 

vara en skånelänga.
 Skymmer utsikten för Bertilstorp 6:26 västerut. 
 Hur avloppet ska ordnas. 
 Huset ligger väldigt nära en bäck (strandnära).
 Hur beslutet kan överklagas. 

Övriga sakägare har inget att erinra. 

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

 Tillstånd för enskild VA-anläggning kommer att ansökas. 
 Den planerade bostaden är utformad av trä vilket passar in med de 

i övrigt närliggande fastigheterna. 
 Huset kommer bli en del av vyn då det blir ca 200 meter mellan de 

berörda husen. Vyn i övrigt består av träd, buskar, åkermark och 
övrig bebyggelse.

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

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

De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad 
för ändamålet då markförhållanden är god för byggnation och ligger inom 
lågriskområde för radon.
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Bedömningen är vidare att det finns möjlighet att ordna för enskild vatten- 
och avloppsförsörjning.
Bredbandsutbyggnad pågår i Bertilstorp och den nya fastigheten kommer 
att kunna anslutas till bredband. Avfallshanteringen kan organiseras på 
lämpligt sätt genom att kärl placeras i anslutning till allmän väg. 
Fastigheten ansluts via befintlig utfart till allmän väg och trafiken kommer 
inte att öka i sådan grad att skapar betydande olägenheter för närboende. 
Full samhällsservice med barn- och äldreomsorg, grundskola, sjukvård, 
apotek, livsmedel, region- och lokalbussar finns i Brösarp, drygt 7 km från 
Bertilstorp. Den planerade verksamheten boende bedöms inte öka risken 
för luft-/bullerstörningar eller andra olägenheter i form av utsläpp till 
omgivningen av miljöfarliga ämnen eller dylikt. Närmaste dikningsföretag 
är kulverterat inom den södra delen av den planerade avstyckningen. Krav 
bör dock ställas på lokalt omhändertagande av snabbt ytvatten inom den 
del som bebyggs. Med detta krav bedöms den planerade byggnationen av 
ett bostadshus med garage inte bidra till ökad risk för olyckor, felaktig 
belastning av dikningsföretaget, översvämning eller erosion.

Riksintressena för rörligt friluftsliv och friluftsliv bedöms inte påverkas av 
ett nytt bostadshus på den aktuella platsen, då den fria passagen över icke 
brukad mark eller via markvägen inte hindras av den nya bebyggelsen.

I ärendet har även en bedömning av och avvägning mellan identifierade 
motstående intressen gjorts: 

 De allmänna intressena är att bevara jordbruksmark (MB kap 3 § 4) 
och skydda friluftslivet mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
eller kulturmiljön (MB kap 3 § 6).

 De enskilda intressena är att bygga ett bostadshus för att göra det 
möjligt att skifta generation för driften av jordbruket utan att köra 
bort den äldre generationen från deras invanda och trygga 
hemmiljö.

Gällande dessa motstående intressen har kommunen i översiktsplanen 
tagit ställning för byggnation på landsbygden för att möjliggöra 
generationsskifte så att landsbygden fortsätter att leva, och att enskilda 
bostäder på landsbygden därför ska tillåtas.

Kommunen har dock gjort ställningstagandet att jordbruksmarkens 
brukningsvärde ska beaktas, att nya byggnader inte bör påverka 
kulturmiljön negativt samt att byggnation inte ska hindra möjligheten till 
ett rationellt jordbruk. Marken som ska ingå i den planerade avstyckningen 
ligger dikt an mot fastighetsgräns på västra sidan, och ansluter i öster 
direkt till den markväg som delar fastigheten i nord-sydlig riktning. 
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Marken har låg klass, och större delen är inte möjlig att plöja eftersom den 
sluttar för brant. Den mindre del av fastigheten där bostaden placeras 
ligger i direkt anslutning till den icke plöjningsbara marken.

Den föreslagna placeringen gör att byggnaden kommer att exponeras i 
landskapet, men samtidigt kunna integreras i den befintliga 
bebyggelselinjen längs dalsänkan. 

Läget kräver dock att karaktären på den nya bebyggelsen anpassas till lokal 
byggnadskultur med avseende på höjd, material- och färgval för både 
huskroppen och takutformningen. Då inlämnade fasadförslag inte 
uppfyller kraven, bör detta framgå som ett framtida krav i beslutet om 
förhandsbesked, men prövas i detalj i den kommande bygglovsprocessen. 
Bedömningen är därför att den planerade bebyggelsen, med de kommande 
kraven på anpassning av den nya bebyggelsens karaktär, uppfyller de 
kriterier för bebyggelse på landsbygden som ställts upp i översiktsplanen.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-03-12.
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 1 mars 2019 Dnr BL 2019-000049

Byggnadsnämnden

Södra Björstorp 1:1 - Återuppbyggnad av takstolar 
och yttertak efter brand

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för återuppbyggnad av takstolar och yttertak efter brand beviljas i 
enlighet med inlämnade handlingar. Taktäckningsmaterial ska vara 
naturröd enkupig lertegelpanna, närmast likvärdig befintlig takpanna.  

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31a. 
Motivet till beslutet om bygglov är att den ändring som avses i kap 9 § 2 
punkt 3 c (byte av taktäckningsmaterial) uppfyller tillämpliga krav i PBL.

Som kontrollansvarig utses Per Cederholm, certifierad KA, RISE.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende är 4 297 kronor enligt tabell 14 
och 6 i fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan                  2019-03-12
Fasadritning              2019-02-13
Takbjälklag                 2019-02-13
Ansökan                     2019-02-19
Sektionsritning           2019-02-13

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.

Tillstånd från/anmälan till länsstyrelsen om dokumentation samt 
eventuellt tillstånd till ingrepp i fornminne erfordras 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 återuppbyggnad av takstol 
och yttertak efter brand. Taket uppförs med samma utseende och form 
som tak före branden. 
Södra Björstorps gård uppfördes 1775, och klassades 1977 som 
byggnadsminne. Motivet för byggnadsminnesförklaringen är att Södra 
Björstorps gård hade synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade 
till:

 ett särpräglat exempel på en herrgårdsanläggning från 1700-talet, 
där förebilden troligen hämtats från Danmark.

 att den är en anläggning som inte har någon motsvarighet i övriga 
landet.

 miljön i sin helhet där även dammarna, de två fristående 
gårdsbyggnaderna och allén ingår som betydelsefulla delar i 
upplevelsen av den ålderdomliga anläggningen.
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Byggnadsminnesförklaringen har hävts, varför takstolar och bjälklag 
anpassas till nutida dimensioneringskrav.

Förutsättningar 
Delar av gården (taket, mellanbjälklag och all interiör) förstördes i en 
brand hösten 2018 men väggarna står kvar. Efter branden upphävde 
länsstyrelsen Södra Björstorps gård som byggnadsminne.

Byggnaden är belägen inom ett registrerat fornminne, en outredd by-
/gårdstomt.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, friluftsliv och 
naturvård. 

Gällande lagstiftning
Kap 9 § 31 a Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § 
första stycket 3 c. 

Kap 9 § 2 första stycket punkt 3 c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad 
eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt 
påverkas på annat sätt.

Kap 8 § 13 En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Kap 8 § 17 Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden.

Yttranden
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har tidigare meddelat att man inte yttrar 
sig i kulturmiljöfrågor, då länsstyrelsen är överprövningsinstans. 

Då åtgärden avser återuppbyggnad av tak med samma mått och utseende 
som tidigare på befintlig stomme har bedömningen gjorts att inga övriga 
sakägare behöver höras.
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Bedömning och skäl till beslut
Takstolar och bjälklag anpassas till nu gällande dimensioneringskrav. Då 
byggnadsminnesförklaringen har hävts, och eftersom yttertaket utförs med 
samma mått som före branden, och takmaterialet har valts så lika de 
ursprungliga takpannorna som möjligt, görs bedömningen är att 
återuppbyggnaden sker på ett sådant sätt att åtgärden trots detta inte 
medför förvanskning av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden enligt 
kap 8 § 13 PBL och görs varsamt enligt samma kapitel § 17 PBL.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt daterad 2019-03-01
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Länsstyrelsen/Kulturmiljö
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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 1 mars 2019 Dnr BL 2019-000046

Byggnadsnämnden

Activ 1 - Bygglov för bilverkstad och biltvätt

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för nybyggnad av bilverkstad och biltvätt beviljas i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar med villkoren att kraven från 
Miljöförbundet, Trafikverket och Räddningstjänsten uppfylls innan 
startbesked beviljas med undantag från TV:s krav på stängsel. Höjd färdigt 
golv fastställs till + 63,62 meter.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 1 
a. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden överensstämmer med 
detaljplanen och i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 
tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Omar Malla, certifierad KA, KIWA. 

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

Avgiften för handläggning av detta ärende är 28 570 kronor (27 082 
kronor för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 
11 och 3 i fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Nybyggnadskarta  rev    2019-02-27
Fasadritningar rev            2019-02-23
Planritning rev                 2019-03-11
Ansökan                     2019-02-07

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.

Innan startbesked beviljas ska:
 Ansökan lämnas till VA-enheten rörande VA-installation.
 Ansökan om hantering av brandfarliga varor lämnas till 

Räddningstjänsten.
 Av ÖKRAB godkänd uppställning för sophantering lämnas till 

byggnadsnämnden.

Sanering är genomförd i samband med rivning av tidigare verksamhet.
Om föroreningar trots detta påträffas i samband med schaktarbeten ska 
arbeten omedelbart avbrytas och Miljöförbundet underrättas.

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 bilverkstad 
och biltvätt. Fastigheten är 1483 m2, den nya byggnaden som planeras är 
352 m2. Det planeras för verkstad och försäljning av bilreservdelar med 
tre från varandra avskilda delar och en biltvätt. Infart till byggnaden sker 
från Carl Millesgatan och uppställningsplatser ordnas norr om byggnaden.
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Byggnadens fasader kläs in med plåt (zinkgrå), dörrar, fönster och portar 
blir silverfärgade/naturlig aluminium. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1986-05-12. Enlig 
gällande detaljplan får området, som har beteckningen GtI, endast 
användas för bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt 
ändamål (billtillbehör och bilverkstad) i en våning med en byggnadshöjd 
om max 3,5 meter. Byggnaden planeras på hela byggrätten 16x22 meter. 
Enligt gällande detaljplan får in- och utfart anordnas mot väster.  

På mark markerad med ”u” enligt detaljplan tillåts inte bebyggelse, 
plantering av träd eller någon annan anläggning eller anordning som kan 
skada ledning eller tillhörande anordning.

Fastigheten omfattas av riksintresse för kommunikationer (järnväg 
Ystadbanan).

Tidigare har det bedrivits bensinstation på fastigheten. Sanering är utförd 
och godkänd. Datum? 

Gällande lagstiftning
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen.

Yttranden
Miljöförbundet, Trafikverket (TV) och Räddningstjänsten har remitterats. 

Miljöförbundet framför följande synpunkter: 
 Anmälan ska göras till miljöförbundet senast 6 veckor innan 

verksamheten påbörjas, om tvätt medför anmälningsplikt C. 
 Information om verksamheten ska lämnas in till miljöförbundet 

med uppgift om gällande startdatum, omfattning mm.
 Oljeavskiljare ska finnas vid omhändertagande av tvättvatten. 
 För verkstadsdelen ska eventuellt utsläpp av tvätt- eller skurvatten 

ledas till oljeavskiljaren i de fall golvbrunnar finns tillgängliga, eller 
att exempelvis plugga golvbrunnar för att omöjliggöra att förorenat 
vatten når avloppet utan att först separera oljan. 

 Avfall ska hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet 
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
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 Den som ska installera en cistern ska senast 4 veckor innan 
installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera 
tillsynsmyndigheten. 

 Cisterner ska förvaras invallade. Invallningen ska rymma hela 
cisternens volym samt 10% av de övrigas. 

 Om verksamheten ska hantera livsmedel eller ha enskild vattentäkt 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, 
ska en anmälan lämnas in till miljöförbundet i god tid före 
verksamhetens start. 

TV framför följande synpunkter: 
 Fastigheten ligger utmed utpekat område för riksintresse för 

kommunikationer. Byggnaden placeras ca 15 meter från spårmitt 
och bedöms inte inverka menligt på riksintresset. Generellt bör ny 
bebyggelse inte placeras inom 30 meter från järnvägen. Verksamhet 
som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligt 
vistas kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.

 För att ingen obehörig ska kunna ta sig in på spårområdet från 
fastigheten kräver TV att verksamheten stängslas in i den 
omfattning som krävs för att säkerställa detta. 

 Det ska finnas utrymme mellan stängsel och fastighetsgränsen så 
att stängslet kan underhållas från den egna fastigheten. TV tillåter 
inte att anordningar uppförs i fastighetsgräns mot järnväg. 

 TV vill upplysa sökanden att vid åtgärder inom 30 meters zon från 
järnvägen finns en risk att exempelvis partiklar eller fallande in från 
inbromsande tåg kan orsaka skador. TV ansvarar inte för 
eventuella skador som kan uppkomma på grund av åtgärder i 
närhet till järnvägen.

Räddningstjänsten framför följande synpunkter: 
 Brandskyddsdokumentation ska upprättas. 

Sökanden har erbjudits möjlighet att svara på inkomna synpunkter, men 
inte yttrat sig. 

Bedömning och skäl till beslut
Föreslagen åtgärd följer gällande detaljplan och uppfyller i övrigt gällande 
krav i PBL. Då föreslagen åtgärd utförs i enlighet med gällande detaljplan 
och denna inte omfattar stängselplikt, är trafikverkets krav på stängsel 
ogiltigt.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av bilhall och biltvätt uppfyller kraven enligt PBL kap 9 § 30 1 
a och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap och att bygglov 
därför ska beviljas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt daterad 2019-03-01.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
SÖRF
Trafikverket
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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 1 mars 2019 Dnr BL 2018-000262

Byggnadsnämnden

Spjutstorp 13:41 – Tidsbegränsat bygglov för grillplats 
och lekplats

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lekplats och grillplats med 
avvikelse från gällande detaljplan beviljas fram till 2029-03-20 i enlighet 
med inlämnade och reviderade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 c. 
Motivet till beslutet är att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte, 
tillgodoser ett allmänt intresse och att åtgärden utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen och i 
övrigt uppfyller krav som följer av kap 2 och tillämpliga delar av kap 8.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 192 kronor (3 960 kronor 
för bygglov och 2 232 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 2, 3 
och 6 i fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan  rev          2019-03-08
Markplanering rev            2019-02-08
Tekniska beskrivningar    2019-02-08
Förslag till kontrollplan 2019-02-08
Ansökan 2018-08-20

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.
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Tillstånd till ingrepp i fornlämning ska lämnas in till Länsstyrelsen och 
beslut ska finnas innan arbetena får påbörjas.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
och fotodokumentation skickas in till byggnadsnämnden med begäran om 
slutbesked. När åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Bygglovet och startbeskedet 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 tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av lekplats med grillplats. Lekplatsen omfattar klätterställning, 
gungställning, studsmattor och andra lekanordningar. Lekplatsen planeras 
på område som detaljplanerat för bostadsändamål, samt på mark med 
byggförbud. Placeringen av lekplatsen har tagits fram i dialog med 
lekplatsgruppen i Spjutstorp. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1982-12-20. Eftersom 
planen antogs före 1987 har den inte längre någon genomförandetid.

Fastigheten omfattas inte av riksintressen. Den östra kanten av planerad 
lekplats ligger i ytterkanten av den gamla bytomten.

Fastigheten ägs av Tomelilla kommun men arrenderas av Spjutstorps IF 
och används som campingplats, yta för bilträff mm.
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Gällande lagstiftning
31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov 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, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

Yttranden
Fastighetsägaren, arrendatorn och övriga kända sakägare har erbjudits 
möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa synpunkter har inkommit. 

Bedömning och skäl till beslut
Spjutstorp är en ort med pågående generationsväxling, och behovet av en 
kommunal lekplats har ökat. Placeringen av lekplatsen har studerats noga 
av förvaltningen och den föreslagna placeringen motiveras av centralt läge 
i Spjutstorp, tryggt avstånd till genomfatsvägen, samt att lekplatsen med 
föreslaget läge kan fungera som ett bra komplement till idrottsplatsen och 
campingplatsen.

Den föreslagna lekplatsen uppfyller krav som följer av kap 2 och 
tillämpliga delar av kap 8.

Kommunala lekplatser är till sin karaktär ett allmänt intresse. Den 
sammanlagda bedömningen är därför att avvikelse från detaljplan kan 
medges eftersom åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte som är att 
tillgodose behovet av bostäder, tillgodoser ett allmänt intresse och att 
lekplatsen utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt daterad 2019-03-01.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
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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 1 mars 2019 Dnr BL  2018-000397

Byggnadsnämnden

Fulltofta 25:7 - Ändrad användning av lokal till 
catering och installation av ventilation

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för ändrad användning av lokal till cateringkök och 
installation av ventilation i enlighet med inlämnade och reviderade 
handlingar. Bygglovet villkoras med att skyltlov söks separat samt att krav 
från Miljöförbundet och Räddningstjänsten uppfylls innan start- 
respektive slutbesked kan utfärdas.  

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 KG Svensson, 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 och 
ventilation hanteras i samband med det tekniska samrådet. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 14 605 kronor (12 421 
kronor för bygglov och 2 184 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 
3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning            2019-03-12
Ansökan                     2018-12-06

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.

Anmälan ska göras hos miljöförbundet angående livsmedelshantering.

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

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 en 
befintlig del av en industribyggnad till cateringkök och installation av 
ventilation. 

Inga yttre förändringar ska göras på byggnaden.

Parkering för 4 bilar samt en tillgänglig parkering anordnas norr om 
byggnaden. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten omfattas inte av riksintressen och ingår inte i 
kulturmiljöprogrammet.

Fastigheten omfattar en yta av 1 547 m². Ombyggnaden omfattar inre 
ändring av en befintlig byggnad med en sammanlagd yta om drygt 100 m2.

Fastigheten har befintlig enskild infart från väg 1587.

Fastigheten försörjs med kommunal vatten- och avloppsanläggning.   
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Inledningsvis gällde ansökan även att en del skulle bli ett gatukök, men 
sökanden har ändrat sin ansökan och detta beslut omfattar därför inte 
gatuköket.

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
Trafikverket (TV), Miljöförbundet, Räddningstjänsten och övriga kända 
sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.   

Miljöförbundet framför följande synpunkter: 
 Om verksamheten ska hantera livsmedel eller ha en enskild 

vattentäkt (som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten) ska en anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggning göras i god tid innan verksamhetens start till 
miljöförbundet.

 Om det inte finns möjlighet till kommunal anslutning till avlopp 
ska verksamheten ha enskild avloppsanläggning som kräver 
tillstånd hos miljöförbundet. Om en befintlig godkänd 
avloppsanläggning finns ska det dimensioneras för kommande 
belastning. Även installation av värmepump, toalett av annat slag 
än vattentoalett samt kompost för matavfall kräver 
tillstånd/anmälan och ska lämnas in till Miljöförbundet i god tid 
innan verksamhetens start. 

 Installationer i form av fläktar och liknande ska anordnas så att 
ljudnivån inte överskrider 50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 
dBA nattetid. 

 Installationer för varmvatten ska utformas så att temperaturen i 
varmvattenberedaren ska hålla lägst 60 °C och att varmvattnet ska 
hålla lägst 50 °C vid tappstället enligt befintliga rekommendationer 
och internationella riktlinjer, Folkhälsomyndigheten. Byggnader 
som periodvis inte används bör ha utökad egenkontroll av 
Legionella tillväxt.  

 Sökanden bör på plats kontrollera vindriktningar, eventuell lukt, 
eventuellt buller, allergifrågor och andra tänkbara störningar innan 
ändringen sker.  
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 Tillse tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för källsortering 
iordningställs och hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar 
olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt i enlighet med 
gällande lagstiftning Hushållsavfall och övrigt avfall ska sorteras i 
enlighet med gällande lagstiftning.

 Lämpliga försiktighetsåtgärder ska vidtas för att minimera 
spill/läckage vid hantering och förvaring av kemikalier. 

 Verksamheten ska bedrivas så att närboende inte utsätts för 
olägenhet genom orenlighet, störande ljud eller annan störning. 

Räddningstjänsten framför följande synpunkter:
 Brandskyddsdokumentation ska upprättas. 

Övriga sakägare framför följande synpunkter:
 Det är inte lämpligt med gatukök i denna fastighet. 
 Gatukök sprider frityr- och stekos vilket kommer att påverka 

miljön negativt både utomhus och inomhus. 
 Om verksamheten blir framgångsrik kan det leda till mycket 

biltrafik av personbilar och lastbilar, då blir planerade 
parkeringsplatser otillräckliga. Då är det risk att besökarna parkerar 
på grannfastigheterna och gräsmattorna blir sönderkörda. Vem 
ansvarar för skadorna? 

 Hur ska besökare lockas, det lockades inte besökare på den tiden 
när det fanns en bensinstation och bilverkstad? 

 Kommer det finnas skyltar vid Väg 19?
 Saknar förklaring till varför någon vill starta gatukök i Fågeltofta. 

Från TV och övriga sakägare har inga negativa synpunkter inkommit.

Sökanden har erbjudits möjlighet att lämna sina synpunkter på inkomna 
yttranden och har, efter att ha tagit del av inkomna yttranden, ändrat 
ansökan från ändrad användning av lokal till gatukök, cateringkök och 
installation av ventilation till att gälla endast ändrad användning av lokal 
till cateringkök och installation av ventilation. 

Bedömning och skäl till beslut
Den planerade åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning.
Den planerade åtgärden bedöms även uppfylla de krav som följer av 2 kap 
och tillämpliga delar av 8 kap eftersom den inte kommer att öka påverkan 
på omgivningen på ett sådant sätt att det innebär betydande olägenhet då
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 verksamhet bedrivs på fastigheten idag och inga klagomål har 
inkommit på olägenheter

 ventilation och avfallshantering ska anordnas enligt idag gällande 
krav som innebär att buller och utsläpp ska hållas under de nivåer 
som medför störningar för omgivningen.

 fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp
 den planerade parkeringen, efter ändring av verksamheten till 

catering, väl tillgodoser behovet av parkering inom fastigheten för 
personal och utkörning/hämtning av cateringmat

 befintlig infart ska användas och trafiken inte bedöms öka 
väsentligt då den önskade verksamheten ändrats från gatukök till 
catering 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-03-01
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar:
Sökanden
Protkollsutdrag+REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
SÖRF
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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 11mars 2019 Dnr BN 2019/3

Byggnadsnämnden

Redovisning av delegeringsbeslut tom 8 mars 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 26 januari – 8 mars 2019.

1. Bygglovschefens delegeringar avseende
 Avskrivning §§ 2019: 75, 82, 125, 131, 138-140, 154
 Bygglov §§ 2019: 43, 52, 54, 67-68, 70, 116-118, 132, 137, 141, 157, 
162, 165-167, 170
 Förlängning bygglov § 2019: 127
 Föreläggande § 2019: 55
 Marklov § 219: 119, 
 Planavgift § 2019: 136
 Slutbesked §§ 2019: 53, 61
 Startbesked §§ 2019: 69, 133-135
Lantmäteriförrättning 2019: M16411,M181360,M18257,M18469

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende
Slutbesked §§ 2019: 48-51, 56-60, 62-66, 72-73, 76-81, 83-114,   
121-124, 126, 128-130, 145-153, 159-161
Startbesked §§ 2019: 45-47, 71, 74, 115, 120, 142-144, 158, 163
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-03-11. 
Handlingsid: 305531

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 11 mars 2019 Dnr BN 2019/2

Byggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden tom 8 mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2019-03-08 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2019-03-08
redovisas.

1. Mark – och miljödomstolens beslut 31 januari 2019, 
mål nr M 50-19 att avslå överklagandet gällande Länsstyrelsens 
upphävande av strandskyddsdispens för nybyggnad av fyra 
fritidshus Bl 2018-000294, Nedraby 27:2.

2. Länsstyrelsens beslut 19 februari 2019, Dnr 403-28613-2018 att 
ändra föreläggandet i punkt 1. I övrigt upphäver LS det 
överklagande beslutet gällande Bl 2017-000167, Gärarp 11:19.

3. Länsstyrelsens beslut 23 februari 2019, Dnr 526-34891-2018 om 
ändring av byggnadsnämndens beslut gällande Bl 2018-000350 
Brösarp 47:1.

4. Länsstyrelsens beslut 28 februari 2019, Dnr 526-23429-2017 att 
upphäva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdicpens för 
Örup 1:13, Bl 2017-000248.

5. Länsstyrelsens beslut 5 mars 2019, Dnr 403-3184-2019 att avslå 
överklagandet gällande bygglovsavgiften, Bertilstorp 2:54 
L 2012-000171.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-03-11
Handlingsid: 305532

Bygglovsenheten

Eva Lärka
Byggnadsnämndssekreterare
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