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Byggnadsnämnden (2019-2022)

ERSÄTTARE Närvaro Justerare

Nr Namn Parti Uppdrag fe
b

m
ar

m
aj

ju
ni

se
p

ok
t

no
v

fe
b

m
ar

m
aj

ju
ni

se
p

ok
t

no
v

1 Conny Thoresson L Ers. X X X
2 Torgny Larsson S Ers. X X X X
3 Birger Hörberger SD Ers. X
4 Emil Ekstrand M Ers. X X X X
5 Figge Bergquist V Ers. X X X X X X

ORDINARIE 
LEDAMÖTER

Närvaro Justerare

Nr Namn Parti Uppdrag fe
b

m
ar

m
aj

ju
ni

se
p

ok
t

no
n

fe
b

m
ar

m
aj

ju
ni

se
p

ok
t

no
v

1 Anette Thoresson C Ordf. X X X X X X
2 Bertil Fredlund M 1:e v ordf. X X X X X X X
3 Kristin Skoog S 2:e v ordf. X X X X X X X X
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2019 Dnr BL 2019-000287

Byggnadsnämnden

Ingelstad 1:17 - Bygglov för nybyggnad av nätstation

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar med 
villkoret att nätstationen placeras så att ingen del inkräktar på angränsande 
markvägs utbredning inklusive vägren.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, 
inte förutsätter planläggning och i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 
kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Joakim Holkert.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 975 kronor (2 511 kronor 
för bygglov och 4 464 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 13, 6 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-08-23
Förslag till kontrollplan 2019-08-23
Huvudritning     rev       2019-09-03
Situationsplaner    rev      2019-09-03
Nybyggnadskarta             2019-09-03

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

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
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Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på 
egen risk eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

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.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original, 
driftsättningsprotokoll 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 nätstation. 
Stationen är drygt 3 m2 stor och ca 2,5 meter hög. Stationen placeras på 
åkermark, men nära markväg.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten omfattas inte av riksintressen. 
Gällande lagstiftning
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PBL kap 9 § 31 säger att 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. Lag (2014:900).

Yttranden 
Fastighetsägaren och övriga kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig 
över ansökan. 

Sakägare framför i huvudsak följande synpunkter: 
 Sakägaren motsätter sig förslagen placering vid fastighetsgräns. 

Befintlig stolpe med transformator är placerad i gränsen mellan 
fastigheterna, placeringen utgör en risk för påkörning, speciellt vid 
vinterväder vilket också har hänt. Befintlig väg mellan fastigheter 
används dagligen både av sakägarna men även av annan typ av 
trafik (soptömning och transporter). När stolparna i gränsen togs 
bort och ersattes med jordkabel frågade sakägaren E.ON om det 
inte gick att flytta transformatorstolpen en bit från vägen, fick 
sakägaren till svar att den skulle ersättas av transformatorhus och 
att det skulle placeras en bit från vägen.

 När sakägaren fick grannyttrandet ringde sakägaren E.ONs konsult 
som föreslog träff på plats för att diskutera placeringen. 
Fastighetsägaren, E.ONs konsult och sakägaren träffades på plats, 
när sakägaren berättade att sakägaren inte godtog placeringen blev 
E.ONs konsult väldigt irriterad och partisk och påstod att om 
byggnaden flyttades längre ut från vägen skulle detta vara ett hinder 
vid brukandet av marken. 

 Vad sakägaren erfarit får markägaren en viss ekonomisk 
kompensation. Med anledning härav vill sakägaren träffa någon 
från E.ON och diskutera placeringen.

I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

Sökanden har erbjudits möjlighet att yttra sig över inkomna yttranden och 
framför följande synpunkter:  

 Befintlig stolptransformator är från 1979 och är därför snart uttjänt 
därav behövs en transformator. Placeringen av den nya 
markstationen beror först och främst på den elektriska 
knutpunkten då flertalet kablar samlas här för att fördela vidare 
strömmen.
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 Markägaren har varit väldigt tydlig med angiven plats vilket gör att 
minimalt med jordbruksmark tas i anspråk. Snöröjning och 
svängrum anses inte försvåras. Därför önskas nuvarande sökt 
placering att behållas.

Bedömning och skäl till beslut
Anläggningen ingår i ett angeläget samhällsintresse, elförsörjning. 
Placeringen av stationen är beroende av avstånd till närliggande noder i 
elnätet. Vi placering av stationen har den sökande tagit hänsyn till 
pågående markanvändning och minimerat intrånget i nära samråd med 
verksamhetsutövaren. En angränsande markägare är dock inte riktigt nöjd 
med placeringen.

Eftersom elförsörjningen är av väsentligt samhällsintresse gör 
byggnadsnämnden dock bedömningen att detta går före enskilda intressen 
i det aktuella ärendet. Bygglov bör därför beviljas på den begärda platsen 
men med villkoret att den placeras så att den inte inkräktar på angränsande 
markvägs utbredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-06
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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 19 november 2019 Dnr BL 2019-000271

Byggnadsnämnden

Everöd 13:39 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad på södra sidan av befintligt hus 
i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och i övrigt uppfyller 
de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap. 

Som kontrollansvarig utses Martin Viberg, certifierad kontrollansvarig, 
KIWA.

I detta ärende krävs ingen utstakning. 

Observera att tekniskt samråd ska hållas. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 510 kronor (5 022 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 12, 6 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-07-29
Huvudritning       rev     2019-11-18 (tillbyggnad mot allmän väg utgår)

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
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Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet 
med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående ev 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 
tillbyggnad av fritidshus. 
Tillbyggnaden på södra 
sidan är drygt 30 m2 och 
planeras inrymma nytt kök 
och matrum. Byggnaden 
placeras i förhållande till 
befintlig byggnad längs den 
södra fasaden.

Ansökan har lämnats in i 
efterhand, tillbyggnaden är 
redan uppförd.

På fastigheten har det även uppförts en mindre tillbyggnad på fasad mot 
öst i nära anslutning till vägbanan.
Tillbyggnaden fungerar som farstu och är enligt inlämnad ritning 4,86 m2.

A
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Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse. Det finns inga områdesbestämmelser för 
fastigheten. 

Fastigheten är ca 496 m2. Bostadshuset är sammanbyggt med 
bostadshuset på grannfastighet mot norr. 

Fastigheten omfattas inte av riksintressen och ingår inte i antaget 
kulturmiljöprogram. 

Fastigheten ligger nära väg 1564. 

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 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 och övriga kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Sakägare framför i huvudsak följande synpunkter:
 Inget att erinra mot ”kök”. Synpunkt framförs om ev inredning av 

utrymmet under taket i ”matsalen”, fönster mot norr skulle skapa 
direkt insyn i trädgård, sakägaren vill ha ett ställe som är skyddat 
mot insyn. Föreslår ev fönster på ”vind” mot åker. 

 Tillbyggnad är uppförd nära grannhus, sakägaren har förståelse för 
behovet av tillbyggnaden och anser att bygget är snyggt men har 
ingen förståelse för att den är byggd så tätt inpå grannhuset. 
Undrar hur nära man får bygga. Synpunkter framförs gällande hur 
underhåll av den egna fastigheten ska utföras och om vatten från 
taket som kan/har börjat orsaka fuktproblem i korsvirke och 
lerväggar när luftcirkulation och sol för att torka upp väta uteblir. 

Trafikverket framför följande synpunkter: 
 Fastigheten ligger utmed väg 1564 och tillbyggnadens närmaste 

byggnadsdel (farstun) mot vägen är placerad ca 2 meter från vägen. 
För att trafiksäkerheten inte ska äventyras får det inte förekomma 
några fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga byggnader eller 
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föremål inom vägens säkerhetszon. Säkerhetszonen beräknas enligt 
VGU (Vägar och gators utformning) utifrån vägtyp, hastighet och 
trafikflöde och bedöms i detta fall att vara 3 meter från vägkant. 
Farstun är uppförd inom vägens säkerhetszon och Trafikverket 
avstyrker bygglovsansökan. Om placeringen av farstun ändras eller 
utgår ur bygglovet förutsätts återremittering.

 Belysningsstolpen som nu ligger mycket nära farstun tillhör enligt 
vår bedömning inte Trafikverket utan bör tillhöra kommunen. 

I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

Sökanden har erbjudits möjlighet att yttra sig över Trafikverkets 
synpunkter och framför följande: 

 Innan vi byggde denna farstu så åkte vi runt i bygden och tittade på 
olika byggnader och farstu. Och såg att många ingångar har denna 
uppbyggnad och skydd, då man i många fall går ut mot vägen. 
Efter att ha kollat runt lite så tänkte vi att vi gör låg bröst höjd med 
glas så att man kan se igenom, just för att trafiken skull och även 
lämnat någon meter ut och jäms med vårt staket. Vi tänkte väl att 
det blir väl inga problem det är ju bara 3 m2. Med facit i hand så 
var väl det rätt korkat och nu är det som det är. Vi vill alltid göra 
rätt för oss och gillar ordning och reda. Då vi har fått oerhört 
mycket positiva reaktioner av grannar runt i kring som även har 
stannat och kommit in och som dom säger ” detta höjer värdet på 
byggnader runt om kring är kul att höra” och vi pratar mycket med 
bonden som stannar ibland och han tycker det är roligt med folk 
som engagerar sig.

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna tillbyggnaden mot söder står inte i strid med 
områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planläggning. Med 
föreslagen utformning bedöms insyn mot granne som skapar betydande 
olägenhet inte föreligga. 

Förutsättningen för att bevilja bygglov utanför ett område med detaljplan 
är att åtgärden uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagens andra 
kapitel som reglerar allmänna och enskilda intressen. Då trafikverket 
motsätter sig tillbyggnaden (B) med farstu mot allmän väg med hänvisning 
till trafiksäkerhet, bedöms denna inte uppfylla förutsättningarna i PBL kap 
9 § 30. 
Tillbyggnaden mot allmän väg har därför lyfts ut för att hanteras i ett 
separat beslut om avslag och rivning efter separat kommunikation med 
sökanden innan beslut kan fattas.
Den sammanlagda bedömningen är därför att den del av ansökan som 
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avser tillbyggnad av fritidshuset mot söder bedöms uppfylla kraven enligt 
PBL 9 kap 31 § och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap 
och att bygglov därför ska beviljas för denna del.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-19.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Trafikverket
Protokollsutdrag + REK:
Övriga 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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2019 Dnr BL 2019-000285

Byggnadsnämnden

Heimdal 10 - Bygglov för utvändig ändring av carport - 
isättning av porthalva

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för utvändig ändring av carport - isättning av porthalva beviljas i 
enlighet med inlämnade och reviderade handlingar med villkoret att:

 att stolpen i vilken porthalvan monteras förstärks med en sträva för 
på så sätt ytterligare säkerställa hållfasthet och stadga. 

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

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 3 050 kronor (1 562 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 14 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-08-23
Situationsplan            2019-08-26
Planritning                 2019-08-26
Fasadritning              2019-08-26
Teknisk beskrivning    2019-10-15
Förslag till kontrollplan 2019-11-15
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Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 utvändig ändring av carport 
med förslag till igensättning av porthalva, dvs en port som täcker halva 
carportens öppning.

Bygglov beviljades för carporten 2013 och carporten är sammanbyggd i 
tomtgränsen. 

Porten uppförs i trä som målas skiffergrå. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1933-01-20. Enlig 
gällande detaljplan får området, som har beteckningen E2, endast 
användas för bostadsändamål. Hälften av tomtarean får bebyggas. Längs 
med gatan omfattas tomten av mark med byggförbud. 
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Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 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, eller
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, 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden 
inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om 
ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

Yttranden
Eftersom porten sätts in i en byggnad närmare gräns än 4,5 meter har 
berörda granne har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Sakägare framför följande synpunkter:
 Bygglovet för denna enhet avser CARPORT med genomluftning 

utan väggar. Om det ska sättas upp porthalva som innesluter 
enheten till ett tilltänkt garage är regelverket idag avsedd för 
carport. Det behövs förstärkning för att klara numera extrema 
väderförhållanden. Vi har korrugerat plasttak på vår del av 
carporten och börjar denna röra på sig blåser taket av. Taket får i så 
fall ändras till råspont och underlagspapp plus ytpapp. Även 
förstärkningar i bärande regelverk krävs.

Sökanden har erbjudits möjlighet att svara på inkomna synpunkter och 
framför följande: 

 Carport utan väggar? Vår carport har 2,5 väggar varav 2 långväggar 
har full luftgenomströmning den ena väggen är gemensam med 
grannens carport. Framkommer på tidigare bifogade bilder.
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 Innesluter enheten till garage? Bygglovet gäller en 2,9 kvm stor 
porthalva vilken är öppen såväl upp- som nedtill, dvs en förenlig 
förlängning om 1,6 m av motsvarande öppna anslutande vägg. 
Resten/andra halvan förblir alltjämt helt öppet.

 Omfattande förstärkning av grannens tak och regelverk pga väder 
och en porthalva, risk för att grannesskadas vid blåst? Taket och 
carport ifråga är som endast fyra år gammalt har inte visat några 
tecken på brister eller bristfällig konstruktion, ej heller vara dåligt 
byggt. Jag kan förstärka med en sträva för på så sätt ytterligare 
säkerställa hållfasthet och stadga för stolpen som porthalvan är 
tänkt att hänga på.

Bedömning och skäl till beslut
Föreslagen åtgärd bedöms inte strida mot detaljplanen och bedöms inte 
medföra betydande olägenhet för närmaste granne. Föreslagen utformning 
bedöms uppfylla kraven på tekniska egenskaper. Den sammanlagda 
bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 
PBL kap 9 § 30 punkt 2 och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 
8 kap och att bygglov därför ska beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-06
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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 19 november 2019 Dnr Bl 2019-000303

Byggnadsnämnden

Rektorn 5 - Bygglov för tillbyggnad av uterum

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för tillbyggnad av uterum beviljas med avvikelse från gällande 
detaljplan i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 
1b. Motivet till beslutet är att avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning på grannfastighet och att åtgärden i övrigt bedöms 
kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Höjd färdigt golv fastställs till lika befintligt golv i anslutande byggnadsdel. 

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 7 202 kronor (5 714 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 12, 6 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-09-11
Huvudritning      rev      2019-11-06
Förslag till kontrollplan 2019-11-19

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.
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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.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original, 
sakkunnigintyg, relationshandlingar 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 en tillbyggnad 
av uterum på ett enbostadshus. 

Uterummet planeras längs med bostadshusets västra fasad och är ca 34 
m2. Uterummet har pulpettak och glaspartier. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan (stadsplan) lagakraftvunnen 1945-04-06 
utan kvarvarande genomförandetid. För fastigheten gäller tomtindelning 
från 1947-05-03. Enlig gällande detaljplan får fastigheten, som har 
beteckningen BÖII, endast användas för bostäder. Längs med Skogsgatan 
finns ett 10 meter brett område av mark med byggförbud.

28



3 (4)

Fastigheten är 926 m2 och får bebyggas till 1/5, dvs 185,2 m2. 11,2 m2 av 
uterummet planeras på mark med byggförbud. 

Fastigheten ingår inte i antaget kulturmiljöprogram. 

Bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanen avseende placering på 
mark med byggförbud har tidigare godtagits på grannfastigheten Rektorn 
13.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 1b 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, eller
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, 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Yttranden 
Kända sakägare har fått tillfälle att yttra sig, inga negativa synpunkter har 
inkommit. 
Bedömning och skäl till beslut
Ansökan innebär en liten avvikelse från detaljplanen vad gäller placering 
på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen har tidigare godtagits på en 
grannfastighet och har betraktats som liten. 

Bostadshusets är inte placerat i egenskapsgränsen mellan mark med 
byggförbud och mark med byggrätt. Planerat uterum kommer inte 
närmare gräns än befintligt bostadshus och bedöms därför inte medföra 
olägenheter för trafiken på Skogsgatan eller skapa andra olägenheter. 

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
rivning av befintlig stuga och nybyggnad av gäststuga uppfyller kraven 
enligt PBL kap 9 § 30 1 b 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 2019-11-19
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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 15 november 2019 Dnr BL 2019-000350

Byggnadsnämnden

Slakteriet 11 - Rivningslov för rivning av brandskadat 
kontorshus.

Förvaltningens förslag till beslut
Rivningslov för rivning av brandskadat kontorshus beviljas i enlighet med 
inlämnade handlingar. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 34. 
Motivet till beslutet om rivningslov är att byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser samt inte bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde till följd av att dessa 
förstörts genom brandskada.

Som kontrollansvarig utses Karl-Gustav Svensson, certifierad KA, RISE. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 8 928 kronor (7 440 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 16 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-22
Situationsplan            2019-10-22

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

Rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.
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Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Rivningslovet 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 rivning av brandskadat 
kontorshus på fastigheten Slakteriet 11. 

Sedan slakteriverksamheten upphörde på 90-talet har disponentbostaden 
haft flera ägare och byggnaden har både stått tom och renoverats i 
omgångar. Disponentbostaden har varit utsatt för skadegörelse och brand 
vid flera tillfällen. I juni 2019 brann byggnaden och karaktäristiska delar, 
bland annat kupoltaket, förstördes. Kvar finns ytterväggar, frontespiser 
och delar av källare.  

Förutsättningar
Byggnaden ligger på det gamla Scan-området och uppfördes i början av 
seklet som disponentbostad. De gamla slakteribyggnaderna på Scan-
området revs 2009. 

För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1999-07-01. Byggnaden 
får endast användas för industriändamål. Byggnaden omfattas inte av 
rivningsförbud. 

Byggnaden ingår i antaget kulturmiljöprogram och byggnaden är skyddad 
med röd markering, q1 som enligt ÄPBL 3 kap. 12 § innebär 
rivningsförbud med exteriört skydd. Detta gäller de byggnader som idag 
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har så välbevarade detaljer, som t. ex. originalfönster, originalputs, 
verandor med snickarglädje, att de inte går att byta ut eller övertäckas. 

Besiktning av byggnaden efter branden har gjorts vid två tillfällen (som 
byggnadsnämnden har tagit del av eller deltagit vid):

 2019-08-28 av en person från besiktningsföretag, en person från 
försäkringsbolag samt en person från företaget som äger 
fastigheten. 
Sammanfattning från sidan 7 i inlämnad rapport: 
Energikraven enligt BBR bedöms inte möjliga att uppnå med den 
aktuella huskonstruktionen. Avsteg kommer erfordras lokalt i 
kommunen måste förankras med relevant myndighet. Tekniskt är 
det även tveksamt om dagens gällande Eurocode (EKS) skulle vara 
möjlig att uppfylla med befintliga kvarvarande byggnadsdelar. Det 
gäller främst verifiering av bärförmågan i stomme och 
grundläggning. Byggtekniken från tiden när byggnaden uppfördes 
skiljer sig stort från dagens. Det brukar i allmänhet vara svårt att 
kombinera olika byggtekniker och detta är ytterligare en parameter 
som talar för att en återuppbyggnad skulle vara svår att genomföra. 
Sammantaget är riskerna för personskador för stora vid rivning och 
återställning samt den enorma ekonomiska insatsen orimligt stor 
för att motivera en återuppbyggnad. 

 2019-09-09 av två av byggnadsnämndens tjänstepersoner, 
certifierad kontrollansvarig i ärendet samt två personer från 
företaget som äger fastigheten.

Gällande lagstiftning
9 kap. 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Bedömning och skäl till beslut
Byggnaden var fram till branden 2019 i så gott skick att den hade kunnat 
integreras i det hotellprojekt som planeras i det pågående 
detaljplanearbetet.

Efter branden är stora delar av kulturvärdebärande delar som takfots- och 
fönsterfriser mm totalt sönderbrända på norr och östra sidan. Väggarna på 
dessa sidor har dessutom utsatts för sådan hetta att bärigheten påverkas. 
Den södra och västra sidans ytterfasader har klarat branden bättre, men 
branden har varit så kraftig att alla trädelar som anslöt mot fasaden, 
botten- och mellanbjälklagen samt all inredning har brunnit upp. Därtill är 
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takbjälklag och taket helt förstört. 
Tillbyggnaden på norra sidan är helt förstörd.

Trots att byggnaden ingår i kulturmiljöprogrammet som bevaransvärd 
görs bedömningen att byggnaden efter branden inte kan bevaras med 
mindre att den rivs i sin helhet för att sedan återuppbyggas som en kopia. 
Då den detaljplan som är under bearbetning pekar ut platsen som lämplig 
för centrum/hotellverksamhet görs bedömningen att det inte är 
ändamålsenligt att kräva återuppbyggnad.

Då byggnaden därutöver nu är i så dåligt skick att den utgör en olycksrisk 
gör byggnadsnämnden den sammanlagda bedömningen att rivningslov bör 
beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-15
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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 11 november 2019 Dnr BL 2019-000276

Byggnadsnämnden

Tranås 79:8 - Bygg- och rivningslov för ersättning av 
gäststuga

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och rivningslov för rivning av befintligt uthus och nybyggnad av 
gäststuga beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar med 
villkoret att brandskydd säkerställs i gräns mot granne. 

Höjd färdigt golv fastställs till + 10 cm ovan befintlig marknivå vid dörr. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30. 
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.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 3 720 kronor (2 232 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-08-19
Rivningsplan          2019-09-11
Situationsplan   rev         2019-10-22
Plan- och fasadritning rev   2019-10-22
Tekniska beskrivningar    2019-10-22
Förslag till kontrollplan 2019-10-31

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på 
egen risk eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver 
Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för 
grävning eller annat arbete.

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

Bygg- och rivningslovet 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 rivning av befintlig byggnad 
och nybyggnad av gäststuga. Den nya stugan är mindre och placeras i 
princip på den yta som redan är bebyggd. Stugan planeras 0,8 respektive 
0,95 m från fastighetsgräns. På västra sidan placeras snörasskydd för att 
förhindra att snö från taket hamnar på grannfastighet. Den nya stugan 
placeras ca 0,5 m längre mot norr än befintlig stuga. 
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Kulör ny stuga fastställs till NCS S-0500-N (vit). 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1987-09-15 utan 
kvarvarande genomförandetid. Enlig gällande detaljplan får fastigheten, 
som har beteckningen BÖIv, endast användas för bostäder, fristående 
eller kopplade hus, i en våning inklusive vind. Inom fastigheten utgörs 
största delen av mark med byggförbud. I västra delen finns en remsa om 
ca 4,5 m som utgörs av korsmark. Korsmarken får enligt gällande 
detaljplan bebyggas med uthus och dyl.  

Ny stuga placeras i egenskapsgränsen mellan korsmark och prickmark. 

Fastigheten ingår inte i antaget kulturmiljöprogram. 

Gällande lagstiftning
PBL 9 kap 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
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Yttranden 
Kända sakägare har fått tillfälle att yttra sig och framför följande 
synpunkter: 

 Sakägaren har ingen erinran beträffande höjd etc, men invänder 
mot närheten till gemensam gräns och ”framkantens” (gavel i 
riktning mot Tranesvägen) placering och anser att huset ligger lite 
för långt fram och för nära gränsen eftersom sakägaren har lågt 
liggande uteplats. Sakägaren skulle vilja att huset placeras längre 
mot söder, helst i höjd med befintligt förråd eftersom det annars 
påverkar sakägarens uteplats. 

 Sakägaren vill att huset flyttas längre in på tomten från sakägarens 
tomtgräns, ca 1,5 m längs hela byggnaden. 

Sökanden har fått tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter och 
framför följande: 

 Tycker att placeringen av framtida gäststugan blir bättre. Kommer 
en bit ifrån granntomten.
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Sökanden har reviderat placeringen av den nya stugan så att den placeras 
ca 0,5 m längre norrut jämfört med placering av befintlig byggnad, det 
första förslaget planerades ca 1,3 m längre norrut mätt från befintlig stuga.

Sakägaren har därför fått möjlighet att yttra sig på nytt och framför 
följande synpunkter: 

 Under förutsättning att grannens nybygge inte ligger närmare 
tomtgränsen än 1 meter någonstans längs fastigheten och inte 
längre upp åt norr än det gamla uthuset har sakägaren inga 
invändningar.

Bedömning och skäl till beslut
Föreslagen åtgärd följer gällande detaljplan. Stugan placeras på mark som 
är avsedd för uthus och dylikt, annan placering är inte möjlig på grund av 
mark med byggförbud. Detaljplanen medger att uthus och dylikt kan 
placeras i tomtgränsen. 

Rivning av befintlig stuga med litet skärmtak mot väster medför att hela 
byggnadsverket placeras längre in på den egna tomten med 0,8 m 
utrymme för underhåll mellan stuga och fastighetsgräns.
 
Ny stuga flyttas ca 0,5 m längre mot norr jämfört med befintlig stuga. 
Placeringen ändrades efter sakägarens synpunkter och flyttades närmare 
placering av befintlig stuga. Bedömningen är att ny stuga därför inte 
skapar en olägenhet för grannen i fråga om skuggverkan. Nederbörd från 
taket tas om hand på den egna fastigheten och taket förses med 
snörasskydd mot väster. De justeringar som sökanden har utförts bedöms 
därför vara tillräckliga.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
rivning av befintlig stuga och nybyggnad av gäststuga uppfyller kraven 
enligt PBL kap 9 § 30 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 2019-11-06
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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 15 november 2019 Dnr BL 2019-000354

Byggnadsnämnden

Folkets Park 2 - Bygglov för tillbyggnad av balkong 
och uterum samt utrymningstrappa. Tillbyggnad av 
skärmtak och vägg på lastkajen och uppställning av 
avfallscontainer.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar med 
villkoret att kraven i miljöförbundets och räddningstjänstens yttranden 
uppfylls.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 
b1. Motivet till beslutet om bygglov är att avvikelsen är liten, och att den 
föreslagna åtgärden i övrigt uppfyller kraven i kap 9 § 30 samt de krav som 
följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 9 434 kronor (7 946 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 14, 12, 
6 och 3 i fastställd taxa.

Som kontrollansvarig utses Bengt Gunnarsson, certifierad KA.

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

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-28
Situationsplan            2019-11-01
Fasadritning        rev      2019-11-01
Huvudritning lastbrygga   rev    2019-11-01
Planritning         rev        2019-11-01
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Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 en tillbyggnad 
av uterum och balkong på Folkets parks teaterhall, samt utrymningstrappa, 
samt tillbyggnad av skärmtak och vägg på lastkajen och uppställning av 
avfallscontainer vid restaurangen.

Verandan planeras på västra sidan av byggnaden på mark med 
byggförbud. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan (stadsplan) lagakraftvunnen 1937-95-07 
utan kvarvarande genomförandetid.

48



3 (4)

Enlig gällande detaljplan får fastigheten, som har beteckningen A, endast 
bebyggas för allmänt eller allmännyttigt ändamål.

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, eller
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 (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas 
syfte och
1. avvikelsen är liten.

Yttranden
Ärendet har remitterats till berörda sakägare samt miljöförbundet och 
Räddningstjänsten. 

Miljöförbundet påpekar att anmälan av verksamheten ska göras i god tid 
innan verksamheten påbörjas.

Räddningstjänsten påpekar att brandskyddsdokumentation måste 
upprättas innan genomförandet.

Inga negativa synpunkter har inkommit från andra sakägare.

Skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering av bottenvåningens 
veranda på mark med byggförbud. Avvikelsen kan betraktas som liten då 
ytan om 24 m2 är relativt liten.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd i övrigt uppfyller kraven 
i kap 9 § 30 uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. Bygglov kan 
därför beviljas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-15
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

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

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 15 november 2019 Dnr BL 2019-000333

Byggnadsnämnden

Puman 12 - Bygglov för nybyggnad av carport

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglovet beviljas med avvikelse från gällande detaljplan vad avser 
byggrätten i enlighet med inlämnade handlingar. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 b. 
Motivet till beslutet om bygglov med avvikelse från gällande detaljplan är 
att avvikelsen tidigare har beviljats, och att den är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte samt i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 
tillämpliga delar av 8 kap. 

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs ingen utstakning. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 3 720 kronor (2 678 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11b, 6 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-10
Situationsplan            2019-10-10
Planritning                 2019-10-10
Fasadritningar              2019-10-10
Tekniska beskrivningar    2019-11-05
Förslag till kontrollplan 2019-11-14

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
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inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original, 
ev sakkunnigintyg, ev relationshandlingar 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 carport. 
Carporten planeras i anslutning till bostadshuset och det befintliga garaget 
över en hårdgjord uppfart. Carporten som planeras är 32 m2 och placeras 
ca 5,5 meter från fastighetsgränsen mot gatan så att en bil kan parkera 
framför carporten. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1963-05-21. Enlig 
gällande detaljplan får fastigheten, som har beteckningen BFI, endast 
användas för bostäder. Längs med Ingenjörsgatan finns ett 5 meter brett 
område av mark med byggförbud.
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Fastigheten är 695 m2 och får bebyggas med ¼ av tomtarean, dvs 173,8 
m2. Befintliga byggnader upptar 171,9 m2, vilket innebär att kvarvarande 
byggrätt är 1,8 m2. Föreslagen åtgärd skulle innebära att byggrätten 
överskrids med 30,2 m2, motsvarande 17,4 %. 

Inom kvarteret Puman har bygglov med avvikelser för liknande 
tillbyggnad av carportar tidigare beviljats. Den största avvikelsen beviljades 
2006. Byggrätten på fastigheten var 169,8 m2, befintliga byggnader upptog 
170,6 m2. Carport om 25,4 m2 beviljades med avvikelse från gällande 
detaljplan. På fastigheten överskreds byggrätten med 26,3 m2, 
motsvarande 15,5 %. 

Fastigheten ingår inte i antaget kulturmiljöprogram. 

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 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, eller
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 (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

PBL kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

PBL kap 9 § 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. 
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Yttranden 
Kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över ansökan, inga negativa 
synpunkter har inkommit. 

Bedömning och skäl till beslut
Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanen vad överskridande av 
byggrätten. Eftersom avvikelse tidigare har godtagits för tillbyggnad av 
carport som gör att byggrätten överskrids, görs den samlade bedömningen 
att den nu föreslagna avvikelsen är att jämställa med den avvikelse som 
tidigare har godtagits på en fastighet inom kvarteret.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av carport uppfyller kraven enligt PBL kap 9 § 30 1 b och 
tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap och att bygglov 
därför ska beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-15
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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 19 november 2019 Dnr BL 2019-000391

Byggnadsnämnden

Vildkatten 1 - Bygglov för nybyggnad av fyra parhus 
med carport/garage och uterum

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för nybyggnad av fyra parhus med carport/garage och uterum 
beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd färdigt 
golv i parhusen fastställs till +76,50, +76,65,+ 76,75 samt +76,35 från 
väster räknat. För carport och förråd fastställs höjd färdigt golv till + 10 
cm ovan befintlig marknivå vid dörr.

Bygglovet beviljas med villkoret att plushöjder färdigt golv revideras innan 
tekniskt samråd så att full tillgänglighet för såväl bostäder som förråd och 
uteplatser uppnås.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 
och 31 b1. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från 
detaljplanen men avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, samt att åtgärden i 
övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Per Nilsson, certifierad KA. 

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

Avgiften för handläggning av detta ärende är 61 841 kronor (60 353 
kronor för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 
11, 6 och 3 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-15
Nybyggnadskarta     rev 2019-11-18
Fasadritning            rev  2019-11-18
Planritning             rev     2019-11-18

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts 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.

Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt 
utföras av gatukontoret, kontakta i god tid till gatuchef, tel 0417-180 00.

Lovet 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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. 
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av fyra parhus 
med carport och förråd.

Fastigheten är 3 187 m2 och den föreslagna arean om 1062 m2 ligger 
inom den tillåtna arean om max 1/3 av tomtens area.

Den föreslagna byggnationen placeras delvis på mark med byggförbud. 

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1984-07-09. Enlig 
gällande detaljplan får området, som har beteckningen BÖ oII, endast 
användas för bostadsändamål med byggnadshöjden 6 meter. Prickmark får 
inte bebyggas enligt gällande detaljplan.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 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, eller
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 (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov 
ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmel-
ser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestäm-
melsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Yttranden 
Kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över ansökan, inga negativa 
synpunkter har inkommit i skrivande stund.
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Bedömning och skäl till beslut
De föreslagna åtgärderna avviker från detaljplanen avseende mindre 
intrång på mark med byggförbud. Avvikelsen i fråga omfattar mindre hörn 
av en carport, en bostad med uterum som är placerade mot grönområde. 
Bedömningen är att avvikelsen är av mindre omfång och inte kommer att 
leda till olägenhet varken för de boende eller förbipasserande. Avvikelsen 
kan därför betraktas som liten.

Sammantaget görs därför bedömningen att föreslagna åtgärder uppfyller 
kraven enligt PBL kap 9 §§ 30 1 b1 och 30, samt i övrigt uppfyller de krav 
som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap. Bygglov får därför 
beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-19
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
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 19 november 2019 Dnr BL 2019-000360

Byggnadsnämnden

Lantmannen 1 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning till försäljningslokal av 
fordonsrelaterade tillbehör

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden delegerar till ordförande att bevilja bygglov för ändrad 
användning i 5 år, till och med 2024-11-27, i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar när brandskyddsdokumentation inkommit. 
Bygglovet ska beviljas med villkoret att kraven i miljöförbundets och 
räddningstjänstens yttranden uppfylls.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 
b1. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden inte har stöd i gällande 
detaljplan, men för övrigt uppfyller kraven i kap 9 § 30 samt de krav som 
följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 9 434 kronor (7 946 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 14, 12, 
6 och 3 i fastställd taxa.

Startbesked beviljas i samband med att bygglovet beviljas.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-31
Situationsplan            2019-10-31
Planritning                 2019-10-31
Meddelanden              2019-10-31
Inkommande skrivelse 2019-11-06
Situationsplan parkering    2019-11-06

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar efter 
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att det beviljats. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på 
egen risk eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original, 
sakkunnigintyg, relationshandlingar 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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts 
i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. 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 tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av del av befintlig byggnad till försäljningslokal för 
fordonsrelaterade tillbehör.
Befintlig infart ska användas och erforderlig plats för kundparkering och 
varuutlämning m.m. finns inne på fastigheten. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för industriändamål, laga kraft vunnen 
1999-07-01.

Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen vad avser föreslagen 
användning.
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Tidsbegränsade bygglov för handel har tidigare beviljats inom 
planområdet.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 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, eller
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 (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 
Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning av byggnad eller mark.
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.

Miljöförbundet och räddningstjänsten har yttrat sig och ställer krav på 
brandskyddsdokumentation och erforderlig utrustning för att hindra 
emissioner och utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten.

Inga övriga har negativa synpunkter har kommit in.

Skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan. Tidsbegränsade 
bygglov har dock tidigare beviljats för handel i området. Den föreslagna 
åtgärden bedöms också vara av en sådan art att den inte hindrar den 
tillåtna användningen enligt gällande detaljplan och för övrigt inte är 
olämplig för området. Den sökande håller för närvarande på att ta fram 
erforderlig brandskyddsdokumentation. 
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När denna och övriga krav i yttrandet från miljöförbundet är uppfyllda 
kommer åtgärden även uppfylla övriga krav i PBL kap 2, 8 och 9 kap.
Den sammanlagda bedömningen är därför att byggnadsnämnden kan 
delegera till ordföranden att bevilja tidsbegränsat bygglov för åtgärden då 
kraven i räddningstjänstens och miljöförbundets yttranden uppfyllts. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-19
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

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

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 19 november 2019 Dnr BN 2019/4

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens internkontrollplan 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om punkter för interkontrollen 2020 enligt 
bilaga ”internkontroll BN 2020”.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har diskuterat ett antal möjliga kontrollpunkter och 
valt ut de punkter som nämnden anser bör redovisas 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-19.
Bruttolista punkter för interkontroll 2019-11-18.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Controller Eva Lundberg
Revisionen
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  Bruttolista internkontrollpunkter BN 2019-11-18 

Intern kontrollplan 2020 
 

Verksamhet: Byggnadsnämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

k
v
ä
rd

e
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

1 
Brand i arkivet 1 

Följs rutin Stickprov öppen dörr. En gång per år 
Bygglovschef 

Byggnadsnämnden 
Februari 

2 Utebliven expediering 
av beslut 

2 
Följs rutin  Stickprov av 

dokumentation 

1 ärende per år 
Bygglovschef 

Byggnadsnämnden 
Februari 

3 

Missade sakägare 2 

Följs rutin Stickprov av urvalet av 

sakägare i överklagade 

beslut 

1 ärende per år 

Bygglovschef 

Byggnadsnämnden 

September 

4 
Brister i diarieföringen 1 

Följs rutin Stickprov av om 

handlingar tillhör rätt 

ärende 

1 ärende per år 

Bygglovschef 

Byggnadsnämnden 

Februari 

5 Felaktig utlämning av 
handling 

1 
Följs rutin Kontroll vid klagomål 1 ärende per år 

Bygglovschef 
Byggnadsnämnden 

Februari 

6 Fel information till 
sökande 

3 
Följs rutin Kontroll vid klagomål 1 ärende per år 

Bygglovschef 
Byggnadsnämnden 

September 

7 
Jäv 2 

Följs rutin Kontroll vid  klagomål 1 ärende per år 
Bygglovschef 

Byggnadsnämnden 
Februari 

8 
Felaktigt beslut 2 

Följs rutin Kontroll vid överklagade 

ärenden 

1 ärende per år 
Bygglovschef 

Byggnadsnämnden 
Februari 

9 Sammanbrott i IT-
system 

3 
Följs rutin Kontroll av tid för 

åtgärdande hos leverantör  

1 ärende per år 
Bygglovschef 

Byggnadsnämnden 
September 
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  Bruttolista internkontrollpunkter BN 2019-11-18 

Förklaringar 
 

Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 

Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 

 

Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 

 

Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 

 

Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 

Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2019 Dnr BN 2019/4

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens internbudget 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden fattar beslut om internbudget 2020 enligt nedan:

Ansvar Verksamhet Konto 2 Årsbudget
Budget tom 
201910

Utfall 
tom 
201910

Resultat 
tom 
201910

Utfall tom 
201810 Budget 2020

3090 
Bygg  Nettokostnad 2 503 2 036 960 1 076 1 198 2 587 768

 05100 Miljö- & Byggnadsadm 505 414 414 0 407  

 07000 Bygg Gemensamt 0 0 2 -2 0  

 07100 Bygganmälan O Tillsyn 382 313 315 -2 309  

 
07200 
Bygglov,Planer,Utredninga 440 346 -62 409 -68  

 
07300 Mätnings-
Tekn.Verksamhet 1 134 928 251 677 516  

 

08800 
Leasingb
ilar  42 35 40 -5 33  

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden ska fatta beslut om intern budget för 2020. Förslag till 
intern budget 2020 presenters vid nämndsammanträdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-20.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2019 Dnr BN 2019/31

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan 2020 enligt 
följande: 5 februari, 25 mars, 13 maj, 17 juni, 2 september,
7 oktober och 25 november 2020.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden förslås ha sju sammanträden under 2020. De är 
normalt förlagda till onsdagar kl 8:30 i Svea Hund kommunhuset.

Sammanträdesdagar Klockan Inlämningsdag för 
handlingar (kl09:00)

5 Februari 8:30 22 Januari
25 Mars 8:30 11 Mars
13 Maj 8:30 29 April
17 Juni 8:30 3 Juni

2 September 8:30 19 Augusti
7 Oktober 8:30 23 September

25 November 8:30 11 November

Årets förslag till sammanträdestider är lagda med utgångspunkt i att 
åstadkomma ett gott flöde för de ärenden som efter behandling i 
byggnadsnämnden ska vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2020 är den 10 februari, 
23 mars, 4 maj, 22juni, 21 september, 2 november och 14 december.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar under 2020 är den 22 januari, 
26 februari, 15 april, 3 juni, 26 augusti, 7 oktober, 11 november och den
9 december.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat lägga sina sammanträden 
under 2020 på följande dagar: 8 januari, 29 januari, 12 februari, 4 mars,
18 mars, 1 april, 22 april, 29 april, 13 maj, 10 juni, 24 juni, 12 augusti,
2 september, 9 september, 23 september, 14 oktober, 21 oktober, 
18 november, 25 november och 16 december.

Särskild kallelse kommer att sändas ut minst sex dagar före varje 
sammanträde. Ledamot som blir förhindrade att närvara vid ett 
sammanträde ska meddela detta till sekreteraren i så god tid som möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Eva Lärka, 2019-11-06

Bygglovsenheten

Eva Lärka
Byggnadsnämndssekreterare

Beslutet skickas till:

Ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden
Bygglovschef Ingrid Järnefelt
Kansliet Patrik Månehall
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 2 oktober 2019 Dnr BN 2019/3

Byggnadsnämnden

Redovisning av delegeringsbeslut från 1 oktober tom 
31 oktober

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 1oktober – 31 oktober 2019.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende

Avskrivning §§ 2019: 560, 562, 584, 594
Bygglov §§ 2019: 495, 549-550, 558, 563, 585, 595-596,
Slutbesked §§ 2019: 557, 561, 565-566
Startbesked §§ 2019: 548,576, 578-579, 582-583
Strandskyddsdispens §§ 2019: 586, 589

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende 
Beslut om kontrollplan § 2019: 575
Slutbesked §§ 2019: 552-556, 567, 569-571, 574, 577, 590-593
Startbesked §§ 2019: 551, 559, 568, 573, 587-588

3. Lantmäteriförrättning 2019: M181635, M19214, M19653, M19333, 
M19197

4. Ordförandebeslut avseende
Bygglov § 2019: 543
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-10-02. 

Bygglovsenheten

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

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 1 november 2019 Dnr BN 2019/2

Byggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden från 1 oktober – 
15 november

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2019-11-15 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2019-11-15
redovisas.

1. Mark- och miljödomstolens domslut den 1 oktober 2019 Mål nr M 
1360-19 att upphäva länsstyrelsens beslut den 28 februari 2019, 
ärende nr 526-23429-2017 gällande upphävande av 
byggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens på 
fastigheten Örup 1:13, Bl 2017-000248.

2. Länsstyrelsens beslut den 11 september 2019 Dnr 526-27143-2019 
att överpröva byggnadsnämndens beslut gällande 
strandsskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten 
Myrestad 4:1, Bl 2019-000281.

3. Länsstyrelsens beslut den 29 oktober 2019 Dnr 521-10576-2019 att 
bevilja strandskyddsdispens av nätstation i naturreservat på 
fastigheten Bertilstorp 19:2, Bl 2019-000133.

4. Länsstyrelsens beslut den 13 november 2019 Dnr 526-33712-2019 
att inte överpröva byggnadsnämndens beslut gällande  
strandsskyddsdispens för ny avloppsanläggning på fastigheten 
Illstorp 7:42, Bl 2019-000349.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-11-01

Bygglovsenheten

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

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 26 november 2019 Dnr BN DiaNr

Byggnadsnämnden

Nämndens arbete enligt barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna förvaltningens skrivelse med 
bilagor till Kommunstyrelsen som redovisning av nämndens arbete i 
enlighet med barnkonventionen.

Ärendebeskrivning
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag från och med januari 2020. 
Grundläggande i det regelverk som omger byggandet i Sverige är att det 
som byggs ska vara ändamålsenligt, ha en tilltalande utformning och ska 
vara säkert både vid byggnation och användning. Många regler har därför 
indirekt bäring på barns rättigheter och behov.

Regelverk som berör främst barnsäkerhet finns i 
 Plan- och bygglagen (2010:900), PBL
 Boverkets Byggregler, BBR (BFS 2011:6)
 Ordningslagen (1993:1617), OL
 Produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL
 Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML
 Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS
 (2008:1)
 Miljöbalken SFS (1998:808), MB

Förvaltningen har inventerat vilka artiklar i barnkonventionen som idag 
har bäring på plan- och bygglagen. Dessa är främst artiklarna 1, 3, 4, 6, 12, 
23, 27 och 31.
Några av reglerna i Boverkets byggregler är särskilt utformade för att 
tillvarata barns intressen. Hit hör bland annat reglerna om

 hur trappor ska vara utformade för att vara säkra att gå i
 skyddsräcken mm ska vara utformade för att små barn inte ska 
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fastna och kvävas
 hur kemikalier och läkemedel ska kunna förvaras för att hindra att 

små barn förgiftas av dessa ämnen samt regler om
 hur barn ska hindras att bränna eller skålla sig på kokplattor, 

ugnsluckor och kärl med hett innehåll
Det finns vidare särskilda regler om inhägnader av dammar för att 
förhindra drunkningstillbud med mera.

De artiklar som har direkt bäring på barns rättigheter och säkerhet i byggd 
miljö, och de gällande byggregler som direkt omfattar krav för barn 
redovisas i bilaga Lathund barnkonventionen och utdrag ur gällande BBR 
(Boverkets byggregler). Därutöver finns boverkets skrift Bygg barnsäkert
– i byggnader, på tomter och i utemiljön med regler och råd samt illustrationer 
av hur reglerna kan uppfyllas. Denna bifogas inte, utan finns på länken 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/ba
rnsakerhet-i-byggnader.pdf .

Inom ramen för handläggning av bygglovsärenden granskar verksamheten 
att samtliga relevanta regler uppfylls innan tillstånd ges, och inom arbete 
med tillsyn arbetar nämnden med exempelvis med att tillse att mindre 
säkert utförda byggnadsverk åtgärdas så at gällande regler för bland annat 
barnsäkerhet uppfylls.

Byggnadsnämnden föreslås överlämna denna skrivelse till 
kommunstyrelsen som redovisning av nämndens nuvarande arbete i 
enlighet med barnkonventionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-11-26.
Lathund barnkonventionen och utdrag ur gällande BBR (Boverkets 
byggregler).

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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BBR 27 Boverkets byggregler som särskilt pekar mot barns utökade behov

2:3 Bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara ordnade så att tillträde för obehöriga försvåras och så att risken för personskador begränsas. Särskild 

uppmärksamhet bör ägnas åtgärder för att begränsa riskerna för barnolycksfall

3:23 I bostadslägenhetens närhet ska det finnas rum för förvaring av barnvagnar,

5:213 Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboenden. (BFS 2014:3). Allmänt råd Exempel på flyktingbarn gemensamhetsboenden är hem för vård och boende 

(HVB), hem för ensamkommande

5:24 Rensluckor bör inte finnas i utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller i garage. Om bildas bör täthet, yttemperatur, skydd mot ofrivillig öppning och 

barnsäkerhet särskilt beaktas. rensluckor placeras i utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller explosiva gaser kan bildas bör täthet, yttemperatur, skydd 

mot ofrivillig öppning och barnsäkerhet särskilt beaktas.

6:42 Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala 

driftsförhållanden. Byggnader bör vid DVUT utformas så att -yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i 

lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC. - den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads- och 

arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor 

8 Säkerhet vid användning

8:11 Reglerna i detta avsnitt gäller för byggnader, för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader samt för andra anläggningar än byggnader på 

tomter. Reglerna för tomter och andra anläggningar än byggnader finns samlade i avsnitt 8:9. I vissa angivna fall gäller reglerna endast för sådana utrymmen i 

byggnader där barn kan vistas. (BFS 2014:3).                                          Allmänt råd

Med utrymmen där barn kan vistas avses rum, delar av rum eller utrymmen där barn i förskoleåldern ska kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig 

tillsyn av vuxna.

Exempel på sådana utrymmen är bostadslägenheter och gemensamma utrymmen i bostadshus som t.ex. korridorer, trapphus, tvättstugor och fritidslokaler. Hit 

räknas även gästrum i hotell och utrymmen i förskolor, barnavårdscentraler, barnkliniker, bibliotek, köpcentrum och andra liknande

lokaler. De särskilda kraven gäller även sådana kommunikations- eller utrymningsvägar som hör ihop med utrymmen där barn i förskoleåldern kan tänkas uppehålla 

sig.

Ytterligare vägledning finns i Boverkets handbok Bygg barnsäkert – i byggnader, på tomter och i utemiljön.

8:231 I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. balkonginglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha 

säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan 

glasytan och golvet är mindre än 0,60 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret. 

Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.                                                                   Allmänt råd  Med säkerhetsbeslag avses 

här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få 

mer än 10 cm fri öppning. Båda dessa anordningar bör vara utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Barnsäkerhet, hållfasthet och beständighet kan provas enligt SS-EN 13126-5 eller SS-EN 16281. (BFS 2014:3). 

8:232 Trappor, ramper, balkonger och dylikt i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att risken för barnolycksfall begränsas.

8:2321 Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper.                          Allmänt råd Horisontella 

öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör undvikas.

8:233 I utrymmen där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och dylikt utformas så att de inte kan lyftas av barn och så att risken för personskador begränsas.

8:2421 Tillträdesvägar till tak Fasta stegar ska avslutas nedtill så att barn inte utan hjälpmedel kan klättra upp i dem.

8:32 I utrymmen där barn kan vistas ska både fast inredning och utrustning som är lätt åtkomlig för barn utformas så att barn inte kan komma till skada till följd av att                                                            

– den fasta inredningen eller utrustningen kan välta,                                                      – barn kan öppna lådor eller luckor avsedda för säker förvaring,                        – 

barn kan klättra på lådor eller ugnsluckor,                                                           – barn kan fastna i snören, kedjor, band eller andra anordningar för manövrering av fast 

monterade gardiner, persienner eller annan fast inredning och utrustning.                                                             Allmänt råd För förvaring av vassa hushållsredskap bör 

det finnas en låda med säkerhetsbeslag eller någon annan säker anordning.  Spis bör vara försedd med tippskydd.   För att undvika att barn får skållnings- eller 

brännskador genom att klättra bör lådhurts eller öppna hyllor inte placeras intill spisen.                                  Fast monterade gardinbeslag, persienner och liknande bör 

utföras och monteras enligt SS-EN13120 för att uppfylla föreskriftens krav på att barn inte ska fastna i lösa snören, kedjor och band.

8:353 – glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter. Glasytor i dörrar 

i skolor och förskolor bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter.

8:41 Lätt åtkomliga delar av värmeinstallationer ska förses med skydd mot ofrivillig beröring, om de har så hög yttemperatur att de vid beröring kan orsaka brännskador. I 

utrymmen där barn kan vistas ska risken för barnolycksfall särskilt beaktas.

8:6  Skydd mot instängning I utrymmen där barn kan vistas ska dörrar till driftutrymmen förses med en sådan stängningsanordning att de kan öppnas inifrån utan nyckel.

I utrymmen där barn kan vistas ska dörrar eller lock till frys-, kyl- och svalskåp och dylikt som är lätt åtkomliga för barn, ha sådana stängningsanordningar att dörren 

eller locket kan öppnas inifrån av ett barn.

8:7 Skydd mot förgiftning I bostadslägenheter och andra likvärdiga utrymmen där barn kan vistas, ska säker förvaring av

kemisk-tekniska preparat, medicin och dylikt finnas.

Allmänt råd

Utrymmena bör vara försedda med säkerhetsbeslag eller på annat sätt göras svåråtkomliga för barn. För förvaring av medicin och hälsofarliga kemisk-tekniska 

preparat, såsom

maskindiskmedel, grovrengöringsmedel och petroleumprodukter, bör det finnas ett låsbart utrymme, beläget exempelvis högt i ett städskåp. För förvaring av mindre 

hälsofarliga preparat, såsom milda disk- och tvättmedel, bör det finnas ett bänkskåp med säkerhetsbeslag eller ett skåp som är placerat minst 1,4 meter över golvet.

8:92 Utanför byggnader där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och liknande utformas så att de inte kan lyftas eller öppnas av barn och så att risken för personskador 

begränsas. (BFS 2014:3).

8:95 brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska ha de säkerhetsanordningar som behövs, beroende på var anläggningen finns och hur anläggningen är utformad. 

Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt.

8:951 Fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver 

dock inte ha något särskilt skydd. Bassängernas utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas. Lämpliga skyddsanordningar för bassänger som är 

avsedda för bad eller simning kan t.ex. vara

följande:

– Ett staket som är minst 0,9 meter högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn.

8:952 Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha skydd som begränsar risken för personskador till 

följd av fall i vattnet eller vätskan.                      Allmänt råd Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som minskar risken för barnolycksfall 

är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn. (BFS 

2014:3). Lock och galler på brunnar ska ha betryggande hållfasthet. Utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall. Brunnslock bör ha en låsanordning, som inte 

kan öppnas av barn.

8:10:12 I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt 

avsnitt 8:231, om det inte finns synnerliga skäl. (BFS 2011:26).
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Barnkonventionen, del I

Art. 1 Definition av "barn"
I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som 

gäller barnet.

Art. 2 Icke-diskriminering

Art. 3 Barnets bästa

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, 

med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 

som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av 

barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och 

lämplighet samt behörig tillsyn.

Art. 4 Genomförande av rättigheterna
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de 

rättigheter som erkänns i denna konvention.

Art. 5 Föräldrarnas ledning

Art. 6 Rätt till liv och utveckling 1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Art. 7 Rätt till namn och nationalitet

Art. 8 Rätt att behålla identitet

Art. 9 Åtskiljande från föräldrar

Art. 10 Familjeåterföreningar

Art. 11 Olovligt bortförande

Art. 12 Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett 

lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet.

Art. 13 Yttrande- och informationsfrihet L

Art. 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet

Art. 15 Förenings- och församlingsfrihet

Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv

Art. 17 Massmediers roll

Art. 18 Uppfostran och utveckling

Art. 19 Skydd mot övergrepp

Art. 20 Alternativ omvårdnad

Art. 21 Adoption

Art. 22 Flyktingbarn

Art. 23 Handikappade barn
1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och 

anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva 

Art. 24 Hälsa- och sjukvård

Art. 25 Översyn avseende omhändertagna barn

Art. 26 Social trygghet

Art. 27 Levnadsstandard
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, 

andliga, moraliska och sociala utveckling.

Art. 28 Utbildning, rätt till

Art. 29 Utbildning, syfte

Art. 30 Minoritets- och urbefolkningsbarn

Art. 31 Vila och fritid
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt 

att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och 

skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 

rekreations- och fritidsverksamhet.

Art. 32 Skydd mot ekonomiskt utnyttjande

Art. 33 Skydd mot narkotika

Art. 34 Skydd mot sexuellt utnyttjande

Art. 35 Förhindrande av handel med barn

Art. 36 Skydd mot annat utnyttjande

Art. 37 Skydd mot tortyr och dödsstraff

Art. 38 Skydd mot väpnade konflikter

Art. 39 Rehabilitering

Art. 40 Straffprocess och kriminalvård

Art. 41 Förhållande till mer långtgående bestämmelser

del II

Art. 42 Informationsskyldighet om konventionen

Art. 43 Kommittén för barnets rättigheter

Art. 44 Implementeringsrapporter

Art. 45 Kommitténs arbetsmetoder

Del III

Art. 46 Undertecknande

Art. 47 Ratificering

Art. 48 Anslutning

Art. 49 Ikraftträdande

Art. 50 Ändringar

Art. 51 Reservationer

Art. 52 Uppsägning

Art. 53 Depositarie

Art. 54 Originaltext
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