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1 Anette Thoresson C Ordf.
2 Bertil Fredlund M 1:e v ordf.
3 Kristin Skoog S 2:e v ordf.
4 Anders Rosengren SD Led.
5 Roger Persson S Led.
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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 12 mars 2020 Dnr BL 2020-000027

Byggnadsnämnden

Tomelilla 237:15 - Bygglov för anordnande av 
aktivitetspark och anordnande av stängsel

Förvaltningens förslag till beslut
Marklov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Grundnivå i 
anläggningen ska ansluta till befintlig höjd på anslutande mark.

Lovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 35. Motivet är att åtgärden 
inte strider mot detaljplanen, inte förhindrar eller försvårar det berörda 
områdets användning för bebyggelse och inte medför störningar eller 
betydande olägenheter för omgivningen. 

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 8 400 kronor enligt 
tabell 2 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-03
Situationsplan            2020-02-26
Markplanering            2020-02-03
Planritning                 2020-02-03
Tekniska beskrivningar   2020-02-03 och 2020-02-06
Förslag till kontrollplan 2020-03-13

Upplysningar
Marklovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
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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.

Marklovet 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 tagit emot en ansökan om att få anlägga en 
skatepark med tillhörande stängsel. Anläggningen är ca 600 m2 stor och 
utförs i betong med grusuppfyllnad. Anläggningen kompletteras med 
bänkar, bord och papperskorgar. För att hindra inspringning uppförs ett 
svartmålat stängsel kring anläggningen.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan 
för Kv Spindeln m fl lagakraftvunnen 1960-01-29. Området är avsett för 
allmänt ändamål och planen har upprättats med syfte att utöka 
skolområdet söder om dåvarande samrealskolan, numera Kastanjeskolan. 

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 35 Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 
bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som 
anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen,
och
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5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en 
åtgärd inom ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden är att jämställa med lekutrustning på skolgård och strider därför 
inte mot detaljplanen. Bedömningen är att den inte förhindrar eller 
försvårar det berörda områdets användning för vidare bebyggelse och att 
den inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen. 
För övrigt bedöms föreslagen åtgärd uppfylla tillämpliga krav i PBL kap 2 
och 8.
Marklov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Beslutet medför att kommunen utökar sina åtaganden enligt artikel 21 Vila 
och fritid, punkterna 1 och 2 till den del som anger att barn har rätt till fritid, 
till lek och rekreation anpassad till barnets ålder genom att tillhandahålla 
lämpliga och lika möjligheter för rekreations- och fritidsverksamhet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-12
Ansökningshandlingar

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 15 mars 2020 Dnr BL 2019-000423

Byggnadsnämnden

Ingelstad 21:46 - Bygglov för nybyggnad av nätstation

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +300 över befintlig marknivå.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet är att 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och i övrigt uppfyller gällande krav som följer av kap 2 och 8.

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

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 825 kronor (2043 
kronor för bygglov, 511 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 
och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-12-16
Situationsplan            2019-12-16
Planritning                 2019-12-16
Huvudritning            2019-12-16
Förslag till kontrollplan 2019-12-16

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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Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

Slutbesked krävs men åtgärden 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.

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 nybyggnad av 
en transformatorstation. Transformatorn ingår i den upprustning och 
förstärkning av elnätet som EON arbetar med för närvarande. Byggnaden 
placeras på impediment i östra kanten av byn. Tillträde sker via den 
fastighet där transformatorn är belägen.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse.

Området omfattas av riksintresse för kulturvård. Den aktuella delen av 
fastigheten är belägen inom registrerad fornlämning bestående av Östra 
Ingelstads gamla bytomt.
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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
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Följande 
synpunkter har sammanfattningsvis kommit in:

 Placeringen stör utsikten.
 Placeringen är för nära tomtgräns.
 Väg är inte anordnad.
 Befarar ljud och strålning från transformatorn.
 Befarar värdesänkning.

Eon har haft möjlighet att bemöta yttranden och vill behålla sökt placering 
bland annat med hänvisning till att möjligheterna att flytta transformatorn 
är begränsade på grund av räckvidd och sikten kommer att skymmas även 
vid de alternativa placeringar som är möjliga. 

Bedömning och skäl till beslut
Transformatorstationen är en samhällsviktig funktion. Den föreslagna 
placeringen är en sammanvägning mellan räckvidd i nätet och maximalt 
avstånd från bostäder. Moderna transformatorstationer är tysta, och de 
elektromagnetiska fälten avklingar exponentiellt från stationen. Avståndet 
till omgivande bostäder bedöms därför vara tillräckligt.

Placeringen bedöms inte skapa så stora visuella störningar för den 
omgivande miljön att det kan motivera krav på annan placering. 
Riksintressena kulturmiljö bedöms inte påverkas i så stor utsträckning att 
avslag är motiverat.

Den sammanlagda bedömningen är därför att placeringen inte kommer att 
skapa störningar eller olägenheter, att det inte finns risk för utsläpp av 
miljöfarliga ämnen i omgivningen och att den inte kommer att medföra 
fara för människors hälsa eller säkerhet. Föreslagen åtgärd bedöms också 
uppfylla övriga i 2 och 8 kap. PBL. Bygglov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
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Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-15
Ansökningshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet

17



18



D
nr

 B
L 

20
19

-0
00

42
3 

– 
A

nk
om

 2
01

9-
12

-1
6

19



D
nr

 B
L 

20
19

-0
00

42
3 

– 
A

nk
om

 2
01

9-
12

-1
6

20



D
nr

 B
L 

20
19

-0
00

42
3 

– 
A

nk
om

 2
01

9-
12

-1
6

21



D
nr

 B
L 

20
19

-0
00

42
3 

– 
A

nk
om

 2
01

9-
12

-1
6

22



1 (4)

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 mars 2020 Dnr BL 2019-000372

Byggnadsnämnden

Tranås 16:24 - Bygglov Nybyggnad av enbostadshus 
och garagebyggnad samt installation av kamin

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv fastställs till +87,65 för bostadshuset och 87,00 för 
garaget. Bygglovet villkoras enligt följande: 

1. Erforderliga undersökningar av riktning på grundvatten med mera 
ska göras innan läge för brunn beslutas för att undvika att uttag av 
vatten påverkar närliggande bostäders tillgång på vatten.

2. Sprickbesiktning med erforderlig uppföljning under byggtiden 
utförs på närliggande byggnader innan byggnationen påbörjas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till 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 kap 2 och 8.

Som kontrollansvarig utses Andreas Lundström, certifierad 
kontrollansvarig.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 23 745 kronor (17 
785 kronor för bygglov, 4 446 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan samt 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 11 
och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-06
Nybyggnadskarta            2020-03-03
Huvudritning bostad rev    2020-01-22
Huvudritning garage 2020-02-25
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Markplanering              2020-02-25

Upplysningar
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.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning.

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.

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 uppförande av 
nytt bostadshus med tillhörande garage. Byggarean om fattar 166 m2 
respektive 62 m2. 
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Den nya bostaden försörjs med enskilt avlopp och ny egen brunn ska 
anläggas.

Infart sker från enskild väg. Infarten har efter dialog med trafikverket och 
berörd vägsamfällighet flyttats från den allmänna vägen till så långt in på 
den enskilda vägen att sikt och snöröjning inte hindras på någon av 
vägarna. Även byggnaden har flyttats längre bort från allmänna vägen. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område på en fastighet som 
tidigare har varit bebyggd. Fastigheten delas av ett dike i två ungefär lika 
stora delar. Den nora delen brukas, och den igenvuxna södra delen har 
tidigare varit bebyggd. Bostadsbebyggelsen placeras på den södra delen av 
fastigheten.

Fastigheten berörs inte av riksintressen och det finns inga registrerade 
fornlämningar.

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
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Sakägare 
framför följande synpunkter:

 Förutsätter att sprickbesiktning utförs på närliggande byggnader 
innan byggnationen påbörjas.

 Förutsätter att brunnsborrning utförs på ett sådant sätt att det inte 
påverkar närliggande bostäders tillgång på vatten.

För övrigt har inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Placeringen på den del av tomten som tidigare har varit bebyggd bedöms 
vara lämplig för bostadsbebyggelse. Erforderligt utrymme för parkering 
och plats för utevistelse kan anordnas inne på tomten. Efter justeringen av 
utfarten bedöms den vara ändamålsenlig både med avseende på storlek 
och trafiksäkerhet. Avlopp och dricksvattenbrunn följs upp i den fortsatta 
processen efter tekniskt samråd. Åtgärden bedöms därför inte medför 
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påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa eller säkerhet eller skapa andra störningar eller 
olägenheter för omgivningen. Den föreslagna byggnationen uppfyller 
därmed de krav som följer av gällande krav i PBL kap 2 och 8 samt övrig 
anslutande lagstiftning.

Den föreslagna åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning. Den sammanlagda bedömningen är därför 
att bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-15
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sökanden som haft synpunkter
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Vägsamfälligheten
Trafikverket
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FGH +87.65
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+87.00

RIT. NR. 06 - ALIA HAMZA MESSAIR
SITUATIONSPLAN UPPRÄTTAD AV SMÅLANDSVILLAN AB
191018 - JRN
191205 - REV.B NY KARTA - AGN
200121 - REV.C ÄNDRAD INFART, MÅTT - AGN
200220 - REV.D FLYTTAT GARAGE, INFART - AGN
200224 - REV.E FLYTTAT GARAGE - AGN
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via reglerbara tillufts-
ventiler i yttervägg.
Utvunnen energi
värmer tappvarmvatten
och värmevatten.

BFS2018:4-BBR26
A BRASKAMIN INGÅR 191104 AGN

D
nr

 B
L 

20
19

-0
00

37
2 

– 
A

nk
om

 2
02

0-
01

-2
2

29



VL

FASAD ÅT SYD

0 1 2 3 4 5m

1:100

SmålandsVillan

Tel: 010-434 10 00
574 85 VETLANDA

RITAD / KONSTR AV

DATUM

AVTALSNR

HUSTYP RITNINGSNR ÄNDR BET

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

Denna ritning tillhör Smålandsvillan. Den får ej användas av tredje person. Överträdelse beivras.

 1 : 100

2
0
2
0
-
0
1-
2
1 
10
:4
4
:0
8

\
\
m
y
rc
a
d
0
3
\
S
m
v
il
la
n
_
R
it
n
in
g
a
r\
H
u
v
u
d
ri
t
n
in
g
\
A
V
T
A
L
-
19
\
6
10
4
9
1-
0
1\
H
u
v
u
d
r
it
n
in
g
\
6
10
4
9
1-
0
1 
A
d
e
lö
v
 R
T
V
.r
v
t

ALIA HAMZA MESSAIR

1441 Adelöv 27° RTV 02

FASADER

NYBYGGNAD Å FAST. SKÅNE TRANÅS 16:24

TOMELILLA KOMMUN

2019-10-18

JRN

C

BYGGLOVSHANDLING

610491-01

TOMTGRÄNS

FÖRESLAGEN MARK

BEFINTLIG MARK

GATA

Ev. stödmur (trappa & räcke) & markanpassning
ingår ej i Smålandsvillan AB:s åtagande

BFS2018:4-BBR26

FASAD ÅT ÖST

A BRASKAMIN INGÅR 191104 AGN

C ÄNDRADE MARKLINJER 200121 AGN
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Ev. stödmur (trappa & räcke) & markanpassning
ingår ej i Smålandsvillan AB:s åtagande
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FASAD ÅT VÄST

A BRASKAMIN INGÅR 191104 AGN

C ÄNDRADE MARKLINJER 200121 AGN

31



BY
GG

HÖ
JD

35
00

NO
CK

HÖ
JD

56
10

25
42

27
°

SmålandsVillan

Tel: 010-434 10 00
574 85 VETLANDA

RITAD / KONSTR AV

DATUM

AVTALSNR

HUSTYP RITNINGSNR ÄNDR BET

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

Denna ritning tillhör Smålandsvillan. Den får ej användas av tredje person. Överträdelse beivras.

 1 : 100

2
0
2
0
-
0
1-
2
1 
10
:4
4
:1
1

\
\
m
y
rc
a
d
0
3
\
S
m
v
il
la
n
_
R
it
n
in
g
a
r\
H
u
v
u
d
ri
t
n
in
g
\
A
V
T
A
L
-
19
\
6
10
4
9
1-
0
1\
H
u
v
u
d
r
it
n
in
g
\
6
10
4
9
1-
0
1 
A
d
e
lö
v
 R
T
V
.r
v
t

ALIA HAMZA MESSAIR
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BFS2018:4-BBR26

GAVELSPETS TRÄFASAD (OISOLERAD)
45mm REGELVERK

VINDSKYDDSPAPP
24mm SPIKREGEL
21mm BOTTENBRÄDA
21mm LOCKLÄKT

YTTERVÄGG RE130 TRÄFASAD
13mm GIPSSKIVA (DH)

DIFFSPÄRR
250mm REGLAR / ISOLERING

VINDSKYDDSDUK
21mm LUFTNINGSLÄKT
24mm SPIKLÄKT
21mm PANEL
21mm LOCKLÄKT

Up=0.16 W/m²K

YTTERTAK
4mm BOARD
11mm STRÖLÄKT
45mm BÄRLÄKT

BETONGPANNOR

BOTTENBJÄLKLAG
LAMINATGOLV
FOAM MED DIFFSPÄRR

22mm SPONTAD SPÅNSKIVA
220mm BJÄLKAR/ISOLERING
6.3mm BOARD

VINDSKYDDSDUK
Up=0.1-0.16 W/m²K

VOLYMAVSKILJANDE INNERVÄGG
13mm GIPSSKIVA (DH)
95mm REGLAR
20mm SEKTIONSSKARV
95mm REGLAR
13mm GIPSSKIVA (DH)

INNERVÄGG
13mm GIPSSKIVA (DH)

REGLAR
13mm GIPSSKIVA (DH)

VINDSBJÄLKLAG
12mm FOLIERAD SPÅNSKIVA

DIFFSPÄRR
220mm BJÄLKAR /ISOLERING
250mm LÖSULLSISOLERING

Up=0.09 W/m²K
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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 12 mars 2020 Dnr BL 2020-000029

Byggnadsnämnden

Gussaröd 1:13 - Avslag marklov för anordnande av två 
uteparkeringsplatser på tomt med ny utfart

Förvaltningens förslag till beslut
Avslag på marklov för anordnande av två uteparkeringsplatser på tomt 
med ny utfart till samfälld väg meddelas. Beslutet fattas med hänvisning till 
PBL kap 9 § 35.

Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden bedöms medföra 
störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5 288 kronor (3 
800 kronor för avslag på mark lov och 1 488 kronor för hörande av 
sakägare) enligt tabell 2 och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-07
Situationsplan            2020-02-07

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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 
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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 marklov för anläggande av 
två biluppställningsplatser med ny utfart mot den samfällda vägen. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom byggnadsplan för Gussaröd 1: och 2:4, 
lagakraftvunnen 1965-05-19. Den föreslagna utfarten ligger i anslutning till 
en vändplats avsedd för bland annat sophämtning.
Platsbesök på samfälligheten genomfördes 2020-03-07.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 35 Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 
bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som 
anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen,
och
5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en 
åtgärd inom ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan.

PBL kap 2 § 6 Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse 
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor
och andra olyckshändelser,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

PBL kap 8 § 9 En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
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3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
6. risken för olycksfall begränsas.

PBL kap 8 § 10 Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning 
och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i 
skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Samfällighetens styrelse framför sammanfattningsvis följande synpunkter:
 Den föreslagna utfarten är olämplig då renhållningen vintertid har 

problem med framkomligheten, bland annat halka.
 Det finns en fungerande infart med bra sikt.
 Det finns gott om plats för uppställning på annan plats på tomten.
 Föreningen vill inte ha flera skyltar eller trafikspeglar för att säkra 

sikten på den samfällda marken.
 Föreningen befarar att bristande teknisk utformning av 

uppställningsplatsen och utfarten kommer att förorsaka ras av grus 
ut på den samfällda vägen.

 Den sökande uppmanas att återställa den samfällda vägen där 
byggtrafik till fastigheten orsakat skador.

Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig över yttrandet och denna 
skrivelse och har inget ytterligare att tillägga

Bedömning och skäl till beslut
Återställning av vägen är samfällighetens ansvar och synpunkten vägs inte 
in i detta beslut. Vad gäller risk för ras är detta en teknisk fråga som skulle 
bevakas i ett marklov.

Vid det platsbesök som gjordes konstaterades emellertid att den förslagna 
utfarten placeras i en relativt brant backe med skymd sikt söderut. 
Bedömningen är därför att utfarten inte uppfyller kraven på att

 placeringen ska vara lämplig med hänsyn till skydd mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser

 trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö
 en tomt ska ordnas så att betydande olägenheter för omgivningen 

eller trafiken inte uppkommer.
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Marklov ska därför avslås.

Ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-13
Ansökningshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + REK:
Sökande
Sakägare som haft synpunkter
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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 13 mars 2020 Dnr BL 2019-000332

Byggnadsnämnden

Norra Björstorp 28:1 - Bygglov Nybyggnad av 
växthustunnel och mobilt i efterhand samt nybyggnad 
av utlämning/butik

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv fastställs till lika befintlig anslutande marknivå för 
växthuset, +80 cm över anslutande marknivå för mobilt växthus och + 30 
cm över anslutande marknivå för butikslokal.

Bygglovet beviljas med villkoren att
 Fördröjning, motsvarande den volym snabbt strömmande 

dagvatten som växthusens takyta ger upphov till, ska anläggas 
innan augusti 2020. Fördröjning ska förses med utlopp som kan 
strypas vid eventuell olycka som kan leda till att miljöfarliga ämnen 
släpps ut i dagvattnet.

 Butikslokal utförs så att den uppfyller gällande krav på 
tillgänglighet både avseende entré och mark i anslutning till 
butikens entré. Dokumentation av godkänd tillgänglighet ska vara 
byggnadsnämnden tillhanda innan slutbesked för butiken meddelas 
och den kan tas i bruk.

 Miljöförbundets krav uppfylls.
 EONs säkerhetsföreskrifter följs vid arbete i närheten av 

starkströmskabel och/eller starkströmsledning.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet är att den 
föreslagna åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och i övrigt bedöms uppfylla tillämpliga krav i kap 2 och 8.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 11 888 kronor (10 
400 kronor för bygglov och 1488 kronor för hörande av sakägare) enligt 
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tabell 2 och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-09
Situationsplan            2019-10-09
Situationsplan dränering     2019-10-23
Fasadritningar             2020-03-10
Perspektiv                 2019-10-23
Foto/bilder 2020-03-10
Situationsplan parkering    2020-03-10
Situationsplan fördröjning    2020-03-10
Förslag till kontrollplaner 2020-03-11

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Observera att butiken 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.

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.

Innan grävarbete påbörjas ska EON kontaktas för avstämning av vilka 
säkerhetsåtgärder som behöver vidtas i anslutning till 
starkströmsledningen eller -kabeln.

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 anmälan om olovligt uppfört större 
växthus om 270 m2. Växthuset är av flygfoton att döma uppfört efter 
2016 och före 2018. Eftersom bedömningen har gjorts att bygglov kan 
beviljas har fastighetsägaren beretts möjlighet att söka bygglov.

Bygglovsansökan omfattar ett större växthus om 270 m2. Avståndet till 
närmaste bostad är drygt 200 meter. Ansökan har kompletterats med 
ytterligare ett växthus samt en liten butikslokal.

Växthuset ansluts till befintlig vattenbrunn på tomten. Odlingen omfattar 
försådd av frilandsgrönsaker, grönsaksplantor, sticklingar och blommor, 
samt odling av tomter, chili, aubergine och paprika. Odlingen bedrivs 
ekologiskt, vilket innebär att verksamheten inte tillför kemiska 
bekämpningsmedel till omgivningen eller dagvattnet. Dagvattnet leds via 
ledningar direkt till befintligt dräneringssystem, men ska kompletteras med 
fördröjningsmagasin så att flödet i den befintliga ledningen från 
fastigheten inte över stiger den mängd som motsvarande obebyggd yta 
med trögare avledning ger upphov till.

Verksamheten bedrivs i liten skala. Tillfart sker via befintlig infart. Antalet 
transporter beräknas till 5-10 tunga transporter per år och 
direktförsäljningen beräknas ge max 20-30 personbilar per dag under 
säsongen juni till september/oktober.

Butikslokalen utgörs av ett befintligt hönshus som flyttas till entrén till 
gården och renoveras. Tillräckligt antal P-platser kan anordnas inne på 
fastigheten. P-plats för funktionshindrade anordnas inom 25 m från 
butikens entré.

Förutsättningar
Fastigheten är en lantbruksfastighet och ligger utanför detaljplanerat 
område. Enligt gällande lagstiftning är växthus för odling i stor skala, och 
som inte direkt behövs för jordbruket, inte att betrakta som 
bygglovsbefriad byggnad.

Fastigheten ligger inom riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv. 
Företrädare för byggnadsnämnden har gjort tillsynsbesök på platsen 2020-
03-07.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
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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
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.

EON har en högspänningsluftledning på fastigheten och påtalar att 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter gäller för arbete vid 
starkströmsledningar. EON måste kontaktas innan arbetena påbörjas, men 
har för övrigt inget att inända. 

Miljöförbundet har yttrat sig och har inga invändningar mot byggnationen, 
men påtalar de hygienkrav som gäller för verksamheten. 

Följande övriga synpunkter har sammanfattningsvis kommit in:
 Byggnationen dominerar över naturmiljön och bebyggelsen, och 

placeringen ger maximal exponering mot sakägarens fastighet. 
Växthuset borde göras mindre.

 Felaktiga ritningar har skickats in, med oklarheter kring bland annat 
utformning och höjden på växthuset.

 Byggnaden ger upphov till ökade mängder vatten i den ledning 
som leder till sakägarens mark. Detta vatten förorsakar 
översvämning på sakägarens fastighet.

 Recipienten leder vidare till Verkeån som är ett känsligt och 
nationellt särskilt värdefullt vatten.

Sökanden har fått yttra sig över synpunkterna och inkommit med nya 
ritningar till växthuset med korrekta höjder och utformning samt 
kompletteringar avseende användning av bekämpningsmedel och 
fördröjning av dagvatten motsvarande tillkommande hårdgjord yta och 
ökad snabb avrinning.

Bedömning och skäl till beslut
Placeringen ca 40 meter från gårdscentrum bedöms vara lämplig för 
brukandet av verksamheten, liksom avståndet till närmaste bostad som är 
drygt 200 meter. Produktion av ekologiska plantor och grönsaker bedöms 
inte medföra olägenheter för omgivningen eller för trafiken. Placering och 
storlek på det redan uppförda växthuset bedöms inte skapa så stora 
visuella störningar för den omgivande miljön att det kan motivera krav på 
rivning. Byggnaden är enkel och det är möjligt att återställa marken i 
framtiden. Lokaliseringen bedöms därför vara lämplig. 
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Efter komplettering med fördröjning av dagvatten och uppfyllande av 
miljöförbundets krav bedöms den föreslagna byggnationen inte heller 
utgöra skapa störningar eller olägenheter i form av ökade mängder vatten 
till grannar eller risk för utsläpp av miljöfarliga ämnen i omgivningen. 
Föreslagen parkering och utfart är ändamålsenliga både med avseende på 
storlek och trafiksäkerhet. Åtgärden bedöms därför inte medför påverkan 
på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa eller säkerhet.
 
Riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas av 
växthusen eller butiken då dessa placeras i direkt anslutning till 
gårdscentrum och inte hindrar allmänhetens möjligheter att röra sig fritt 
på den mark som är allemansrättsligt tillgänglig runt gårdscentrum.

Den föreslagna åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning.
Den föreslagna byggnationen uppfyller i övrigt gällande krav i PBL och 
övrig anslutande lagstiftning. Den sammanlagda bedömningen är därför 
att bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-13
Ansökningshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
Protokollsutdrag:
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Miljöförbundet
EON
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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 12 mars 2020 Dnr BL 2020-000013

Byggnadsnämnden

Brösarp 9:11 - Bygglov Tillbyggnad av 
komplementbyggnad med garage och rivning av del 
av förrådsbyggnad 

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +10 cm över befintlig marknivå vid port. Bygglovet beviljas 
med villkoren att

1. byggarbetena utförs utan intrång på grannfastighet. 
2. infart anläggs minst 2,5 meter från gräns till granne.
3. väggar inom 4,5 meter från gräns mot granne utförs med 

brandsäker konstruktion som klarar 60 minuters brand.
4. takvatten leds till stenkista eller dräneringsledning med sådan 

utformning som hindrar att vattnet förorsakar olägenhet för 
granne.

Åtgärder för punkt 1 ska redovisas till byggnadsnämnden innan byggstart. 
Åtgärder för punkterna 2-4 ska redovisas med fotodokumentation och 
relationsritningar innan slutbesked utfärdas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 30. Motivet är att den 
föreslagna åtgärden inte strider mot detaljplanen, inte måste avvakta att 
genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och i övrigt uppfyller 
gällande krav i kap 2 och 8.

Kontrollplaner byggnation och rivning fastställs. Som ansvarig för 
egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 557 kronor (2 
043 kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 12 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-01-20
Situationsplan            2020-02-28
Huvudritning              2020-03-03
Teknisk beskrivning    2020-03-03
Foto/bilder                2020-03-01
Förslag till kontrollplaner byggnation och rivning 2020-03-13

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

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

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 verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original 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 tillbyggnad av 
komplementbyggnad.
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Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Förslag till stadsplan Brösarps tätort 
lagakraftvunnen 1983-11-21. 

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 §§.

Yttranden
Åtgärden utförs närmare gräns än 4,5 meter. Kända sakägare har därför 
erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Sakägare väster om fastigheten har följande synpunkter:
 Tillbyggnaden placeras för nära tomtgränsen.
 Vill inte ta bort växtlighet för att ge fri sikt vid utfart.
 Menar att byggnationen inte kan ske utan intrång på sakägarens 

fastighet.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden följer kraven i gällande detaljplan. Bedömningen görs att 
åtgärden kan utföras så att samtligabefarade störningar på angränsande 
fastighet kan undvikas genom bygglovet villkoras med 
försiktighetsåtgärder som ska redovisas innan start och innan slutbesked 
utfärdas. Byggnadsnämnden bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd 
uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.
Bygglov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.
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Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-13
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
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Kontrollplan för mycket enkla ärenden rivning 

Kontrollplanen ska finnas i alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan.  

Byggherre………………………………………………………   

Fastighetsbeteckning:…………………………………………...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

Härmed intygas att den utförda rivningen överensstämmer med beviljat lov/anmälan med avseende på placering 

och utförande.  

Byggherrens underskrift: …………………………………………………. 

Datum: ………………………………. 

 

  

 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Inventering av 
rivningsmaterial 

  rivningsplan  

Information till grannarna     

Säkerhet vid rivning     

Borttransport av avfall till 
godkänd mottagningsanläggn 

  mottagningsbevis  

Återställning   fotodokumentation  

Egna punkter:     
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Kontrollplan för mycket enkla ärenden 

Kontrollplanen ska finnas i alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan.  

Byggherre………………………………………………………   

Fastighetsbeteckning:…………………………………………...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

Härmed intygas att den utförda byggnationen överensstämmer med beviljat lov/anmälan med avseende på 

placering och utförande.  

Byggherrens underskrift: …………………………………………………. 

Datum: ………………………………. 

 

  

 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Grundläggning     

Stomresning     

Infästningar     

Täthet     

Elsäkerhet: 
sakkunnighetsintyg el 
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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 mars 2020 Dnr BL 2020-000048

Byggnadsnämnden

Oxen 1 - Bygglov för nybyggnad av 3 parhus, carportar 
och miljöhus

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv fastställs till +76,00, +75,80 och +75,60 för parhusen 
räknat från väster till öster, +76,10 för carport i väster, +75,50 för carport 
i öster samt +76,20 för miljöhus.

Bygglovet beviljas med liten avvikelse och med hänvisning till PBL kap 9 § 
31 b. Motivet till beslutet är åtgärden avviker från gällande detaljplan, men 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 
Åtgärden uppfyller för övrigt gällande krav i kap 2 och kap 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Per Nilsson, certifierad kontrollansvarig.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 51 190 kronor (49 
676 kronor för bygglov med avvikelse samt 1 514 kronor för hörande av 
sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-18
Huvudritning miljöhus       2020-03-13
Huvudritning carport 1-3   2020-03-13
Sektion parhus 2020-03-13
Fasadritning parhus 2020-03-13
Planritning parhus 2020-03-13
Situationsplan            2020-03-13
Nybyggnadskarta      2020-03-13
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Upplysningar
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.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

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 
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 bygglovsansökan för 3 parhus med 
carportar och miljöhus. Parhusen ingår i nybildad bostadsrättsförening 
med parhus på Vildkatten 1 som beviljats bygglov i separat ärende. Infart 
planeras från den nyanlagda Stuterigatan. Tomten yta är 3428 m2, och 
föreslagen byggnation omfattar 766 m2 (585 m2 bostäder, 166 m2 
carportar samt 16 m2 miljöhus). All parkering anordnas inom tomten. 
Fastigheten ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
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Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Stadsplan för Tomelilla köping, i den del som 
vann laga kraft 1933-01-20. Åtgärden avviker från gällande detaljplan 
avseende placering av miljöhus och delar av carport på mark med 
byggförbud samt överskridande av byggarean med drygt 10 %.

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 §§.

PBL kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 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.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Inga 
negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
De föreslagna avvikelserna från detaljplanen medför inget övernyttjande 
av tomten utan lämnar tillräcklig yta för såväl uteplatser som parkering 
inne på tomten. De skapar inga olägenheter för angränsande fastigheter. 
De tillfrågade sakägarna har inte heller haft synpunkter. Avvikelsen kan 
därutöver betraktas som liten.

Bedömningen för övrigt är att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. Bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
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Beslutet medför intäkter till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-11
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + bygglovshandlingar:
Sökande
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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 mars 2020 Dnr BL 2020-000065

Byggnadsnämnden

Tryde 19:45 - Bygglov Etablering av dieselcistern ovan 
mark

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Bygglovet villkoras 
med att anläggningen ska förses med hårdgjord yta med fall mot brunn 
som ansluts till säkerhetstank med så stor volym att den kan hantera 
utsläpp till följd av dysfunktion eller olyckor vid tankning. Ytan ska 
placeras så tankmunstycket inte når utanför den hårdgjorda ytan. 
Säkerhetstanken ska förses med oljeavskiljare innan anslutning till 
dagvattensystemet.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31 b. Motivet till beslutet 
är att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att avvikelsen är 
liten.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Elan Persson.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas när kopia på tillstånd/avtal om 
villkorade åtgärder från Miljöförbundet och VA-enheten samt ritning för 
spillsäkring har redovisats till byggnadsnämnden.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 6 418 kronor (4 
087 kronor för bygglov, 817 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-03-05
Huvudritning            2020-03-12
Situationsplan            2020-03-12
Teknisk beskrivning    2020-03-12
Förslag till kontrollplan 2020-03-15
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Upplysningar
I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Sökanden ska söka erforderliga övriga tillstånd och skaffa de anvisningar 
som krävs för att miljökrav och krav för anslutning till dagvatten kan 
uppfyllas.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
samt fotodokumentation och relationsritningar för hårdgjord yta, 
säkerhetstank samt anslutning till dagvatten 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 tagit emot en ansökan om bygglov för anläggande 
av ovanjordisk dieseltank. Tanken ska huvudsakligen serva verksamhetens 
egna transportfordon.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1993-11-01. Tillåten 
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användning är industri- och /eller handelsändamål.

Tillstånd till brandfarlig vara är utfärdat av SÖRF.

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 §§.

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 avvikelsen är liten.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Inga 
negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Det föreslagna tankstället ska serva den egna verksamheten. Anläggningen 
kommer därför inte ökad trafik som kan leda till olägenheter. 
Verksamheten i området präglas av transportintensiva verksamheter med 
liten andel personbesökare. Bedömningen görs därför att den föreslagna 
anläggningen kan betraktas som ett litet komplement till tillåten 
verksamhet i området och därför inte avviker från detaljplanens syfte. Då 
räddningstjänsten redan har lämnat tillstånd till hantering av brandfarlig 
vara görs bedömningen att anläggningen inte kommer att medföra 
olägenheter som kan skapa risk för olyckor eller andra olägenheter för 
pågående verksamheter. Bygglovet bör dock villkoras med att erforderliga 
åtgärder vidtas för att säkra utsläpp av miljöfarliga ämnen till mark och 
dagvattensystem inte kan ske och att dessa ska redovisas innan åtgärden 
påbörjas och verifieras anläggningen godkänns och får tas i drift.
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Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller övriga krav i 2 
och 8 kap. PBL.

Den sammanlagda bedömningen är därför att bygglov med liten avvikelse 
kan lämnas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-15
Ansökningshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet
Kommunens VA-enhet
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Kontrollplan för mycket enkla ärenden markarbete/miljö 

Kontrollplanen ska finnas i alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan.  

Byggherre………………………………………………………   

Fastighetsbeteckning:…………………………………………...   

Dimensionerande bärighetsklass:………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

Härmed intygas att den utförda rivningen överensstämmer med beviljat lov/anmälan med avseende på placering 
och utförande.  

Byggherrens underskrift: …………………………………………………. 

Datum: ……………………………….  

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Schaktbottenbesiktning  Egenkontroll MarkAMA  

Dränering/fall mot brunn  Egenkontroll MarkAMA  

Packning ledningar  Egenkontroll MarkAMA  

Höjdlägeskontroll/fall mot 
brunn 

 Egenkontroll MarkAMA  

Relationsritning anslutning till 
kom. dagvatten 

 Enligt VAs 
anvisningar 

VAs anvisningar  

Relationsritning hårdgjord yta 
med tank 

    

Återställning av marken     

Elsäkerhet  Intyg Elsäkerhetsregler  

Uppgift om godkänd ansvarig 
brandfarlig vara 
 

    

Ev krav från miljförbundet     

Övriga egna punkter:     
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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 12 mars 2020 Dnr BL 2020-000069

Byggnadsnämnden

Tomelilla 10:179 - Bygglov Nybyggnad av nio parhus 
och ett klubbhus

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +xx,x för parhusen medurs räknat från samt + xx,x för 
klubbhuset. 

Bygglovet beviljas med hänvisning till kap 9 § 30. Motivet till beslutet är 
åtgärden överensstämmer med och inte strider mot detaljplanen och att 
åtgärden i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8.

Som kontrollansvarig utses Ralf Hult, certifierad kontrollansvarig.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 70 836 kronor 
enligt tabell 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-03-10
Situationsplan 2020-03-16
Planritning parhus 1 2020-03-10
Planritning parhus 2 2020-03-10
Planritning klubbhus 2020-03-10
Planritning förråd 2020-03-10

Upplysningar
Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.
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I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

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 
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 9 parhus, 
klubbhus och 18 förråd. Varje lägenheter förses med 1 p-plats inom 25 
meter från entrén. Klubbhuset förses med 3 p-platser plus en tillgänglig p-
plats inom 25 meter från entrén. 2 infarter planeras från gatan som anläggs 
söder om fastigheten enligt gällande detaljplan. Fastigheten ansluts till 
kommunalt vatten och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1991-05-15.
De starkströmsluftledning som belastar fastigheten ska rivas innan 
byggnationen kan påbörjas.

Gällande lagstiftning
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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 §§.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden följer bestämmelserna i gällande detaljplan och uppfyller kraven 
enligt PBL kap 9 § 30 samt övriga gällande krav i kap 2 och 8.

Bygglov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför intäkter till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-16
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
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FASADBESKRIVNING
FASAD: PUTS, KULÖR, NCS S 2020-Y10R 

(GUL)
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PALEMA ELLER LIKV.
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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 mars 2020 Dnr BL 2020-000025

Byggnadsnämnden

Nedraby 2:11 – Förhandsbesked Nybyggnad av 
enbostadshus 

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsnämndens ordförande att fatta 
beslut om positivt förhandsbesked under förutsättning att inga negativa 
synpunkter kommer in.

Positivt förhandsbesked meddelas i så fall för nybyggnad av enbostadshus 
om ca 110 m2 och garagebyggnad om ca 40 m2 i enlighet med inlämnade 
och kompletterade handlingar. Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med 
mera fastställs i bygglovet. Krav på godkänd avloppsanläggning ska 
uppfyllas i processen efter bygglov.

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

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 6 054 kronor (3 784 
kronor för förhandsbesked och 2 270 kronor för hörande av sakägare) 
enligt tabell 3 och 7 i fastställd taxa om beslut om positivt förhandsbesked 
kan fattas på delegation.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-01-31
Situationsplan            rev 2020-01-31
Teknisk beskrivning           2020-02-28
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Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.

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

Observera att byggnationen inte får påbörjas innan bygglov och 
startbesked beviljats.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning innan 
startbesked kan ges.

Ärendebeskrivning
Den önskade åtgärden omfattar nybyggnad av enbostadshus om ca 110 
m2 och garagebyggnad om ca 40 m2 i enlighet med inlämnade och 
kompletterade handlingar. 

Utfart sker via befintlig enskild väg.

Byggnaden ska försörjas med enskilt vatten och avlopp.

Ärendet omfattar även avstyckning av en fastighet för bostadsbyggande 
om 10 000 m2 enligt förslaget. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom utanför detaljplanerat område uppe på backen 
ovanför Örupsån, och är registrerad som bebyggd lantbruksfastighet.

Området ligger inom riksintresse för natur- och kulturvård, och är utpekat 
med naturvärdesklass 2.

Fastigheten omfattar inga kända fornlämningar.
Området är inte utpekat för vindkraft eller som vattenskyddsområde, har 
inga utpekade risker och ligger inte inom område för risktransporter.
Jordbruksmark tas inte i anspråk då fastigheten enbart brukas som 
betesmark.

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

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
Kända sakägare och Ystad-Österlens Miljöförbundet har erbjudits 
möjlighet att lämna synpunkter. Inga yttranden har i skrivande stund 
kommit in. 

Skäl till beslut
Enligt PBL kap 9 § 17 ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, om den som avser 
att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det. Enligt samma kap § 18 är ett 
förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två 
år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, 
då detta ska beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet 
sker prövningen mot PBL kap 9 § 31 som anger 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.

Åtgärden uppfyller kraven i punkten 1 och 2 då det aktuella området inte 
omfattas av områdesbestämmelser, och förhållanden på plats inte 
förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §§.

I marken för den planerade byggnationen finns inga kända föroreningar. 
Marken där den planerade byggnationen ska ske är inte på annat sätt 
olämplig för byggnation.

Avfallshanteringen är ordnad i området, och det finns inga hinder för att 
ordna avfallshanteringen för den nya bostaden på ett sätt som uppfyller 
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gällande myndighetskrav. 

Området är inte bullerbelastat, och den planerade tillkommande 
bostadsbebyggelsen bedöms inte skapa sådan trafik som kan medföra 
betydande olägenhet för omgivningen. Elförsörjningen är ordnad i 
området.

Den nya bebyggelsen skapar inte väsentlig risk för olyckor, översvämning 
och erosion. Då kraven på godkänd enskild avloppsanläggning ska 
uppfyllas under den kommande processen efter bygglov, medför den inte 
heller en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som 
skulle innebära fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt. Bedömningen är därför att åtgärden uppfyller 
kraven i PBL 2 kap 5 §, 6a § och 9 §. 

Den planerade bebyggelsen placeras i en dunge i ett område med 
betesmark. Byggnaden utformas traditionellt för att varsamt passa in i 
miljön och landskapet. Byggnadstekniken är korsvirke, med sadeltak i 
tegel. Fönster utförs av trä, och färgsätt enligt lokal tradition. Garaget 
utförs i korsvirke eller som ett traditionellt uthus med lockpanel. 
Förvaltningen bedömer att den planerade bebyggelsen därför inte kommer 
i konflikt med riksintresset för natur- och kulturmiljö, och att åtgärden 
uppfyller kraven i PBL 2 kap 6 §.

Övriga myndighetskrav som gäller för byggnaden hanteras inom ramen 
för startbeskedet och de handlingar som utgör underlag för startbesked. 
Samtliga myndighetskrav, från såväl yttrandena som i andra tillämpliga 
lagar och förordningar, ska uppfyllas under byggprocessen innan 
slutbesked kommer att utfärdas.

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 
kap 2 §. Bedömningen är därför att den planerade byggnationen även 
uppfyller kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att positivt 
förhandsbesked därför kan lämnas.

Då svar på yttrandena ännu inte kommit in föreslås att nämnden delegerar 
till byggnadsnämndens ordförande att fatta beslutet om inga negativa 
yttranden kommer in.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.
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Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-15
Ansökningshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag:
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 mars 2020 Dnr BL 2019-000206

Byggnadsnämnden

Tranås 25:57 - Yttrande till Länsstyrelsen över 
komplettering till överklagande dnr 403-35516-2019

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden överlämnar denna skrivelse som yttrande över 
sakägarens komplettering till överklagandet.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen skickade 2020-02-23 handlingar för kännedom och 
eventuellt yttrande i rubricerat ärende.
Byggnadsnämnden har i sitt beslut berört de flesta av punkterna den 
klagandes komplettering men vill anföra följande: 

 Vad gäller besvärstiden räknar nämnden alltid tiden till den 
klagandes fördel. I det här ärendet är nämndens bedömning att 
förvaltningen hade varit skyldig att skicka in ett överklagande till 
länsstyrelsen för prövning även om överklagandet hade dröjt 
avsevärt mycket längre på grund av att besvärshänvisningen tyvärr 
föll bort när beslutet expedierades i rekommenderat brev.

 Vad gäller bevisföringen har det, förutom intygandet att det inte 
fanns ouppklarade mellanhavanden gällande myndighetsutövning, 
framkommit att det vid tidpunkten för beslutet fanns ett 
mäklarprospekt med fotodokumentation som visar att 
tillbyggnaden var tagen i anspråk som del i bostaden vid 
försäljningen. Kopia på prospektet bifogas.

 Det har också framkommit att det fanns öppen dokumentation på 
internet om att en butik var öppnad på fastigheten trots att det inte 
finns något bygglov för att inreda butikslokal på denna 
bostadsfastighet. Den olovligt inredda butiken finns dock inte 
längre och kommer inte att beröras vidare i detta ärende.

Vad gäller den klagandes mening att utbyggnad är byggd som en biyta, att 
bygglovet skulle ha varit hanterat som en biyta, samt att 
byggnadsnämnden skulle ha påfört nya krav som inte fanns då bygglovet 
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beviljades anför byggnadsnämnden att
 Bygglovet gäller en normal tillbyggnad som uppenbarligen ska 

värmas upp då golvvärme är angivet i ansökan.
 Tillbyggnaden har, som kompletterande fotodokumentationen 

visar, varit tagen i anspråk och annonserats som allrum, det vill 
säga del i bostad, innan slutbesked utfärdats.

 Vid byggnation av tillbyggnaden har en öppning utan dörr tagits 
upp mot köket i den ursprungliga bostaden, vilket gör att 
tillbyggnaden inte kan avskiljas som biyta under vinterhalvåret. 
Tillbyggnaden värms därför upp till samma temperatur som övriga 
delar av bostaden, men är inte utförd med den isolering som krävs i 
gällande lagstiftning.

 Bygglovet innehåller en tydlig upplysning om att byggherren 
ansvarar för att samtliga samhällskrav ska uppfyllas. Inga nya krav 
har tillförts under processen.

Nämnden vill också framhålla följande:
 Ärendet återremitterades juni 2019 för att säkra att även de anspråk 

som ska riktas mot ny ägare var korrekt ställda till denne så att det 
inte skulle råda någon tvekan om fördelningen av ansvar mellan 
byggherre/säljare å ena sidan och köparen å andra sidan.

 Beslutet om sanktionsavgift som riktas mot sakägaren handlar om 
huruvida åtgärden har tagits i anspråk utan slutbesked. De åtgärder 
som krävs för att utfärda slutbesked har redovisats till sakägaren 
inom ramen för handläggningen av bygglovsärendet. Eftersom 
dessa nu istället riktas mot den nye ägaren, har detaljerna i förbudet 
mot användning och vidare åtgärder därför inte redovisats i 
beslutet om sanktionsavgift. Om Länsstyrelsen så önskar kan 
samtliga handlingar i hela bygglovsärendet redovisas.

 Tillbyggnaden är fortfarande inte är åtgärdad på ett sådant sätt att 
slutbesked kan utfärdas och förbudet mot användning hävas. 
Problemen omfattar sammanfattningsvis ej godkänt utförande av 
kantbalk/grund med bristande isolering mot värmeförluster genom 
grunden, otäta anslutningar mot luftspalt i yttertak på befintlig 
byggnad med åtföljande kyleffekt i takets isolering, köldbryggor 
mellan bärande takkonstruktion och yttertak samt felaktigt använda 
byggblock utan isolering som leder till icke godkänd 
energiförbrukning under de perioder då byggnaden behöver 
värmas upp. Detta hanteras dock inom ramen för det ursprungliga 
bygglovet och med köparen som byggnadsnämndens motpart.     

Bilagor:
 Kopia på Mäklarprospekt med fotovinklar utmärkta på 

planritningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-15
Mäklarprospekt Tranås 25:57

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen/Rättsenheten
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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 1 mars 2020 Dnr BN 2020/11

Revisorerna

Byggnadsnämndens svar på revisorernas 
granskning av bygglovsprocessen

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna denna skrivelse som svar till 
revisionen.

Ärendebeskrivning
EY granskade hösten 2019 byggnadsnämndens verksamhet på uppdrag av 
kommunens revison.

Revisonen har på basen av rekommendationerna anmodat 
byggnadsnämnden att

 se över organisationens resurser för att minska sårbarheten,
 se över delegationsordningens utformning, samt
 systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter.

Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på flera 
punkter är baserad på direkt felaktiga fakta, och granskningen dessutom 
till delar inte är baserad på gällande lagrum i PBL.

Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande svar:
 Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens 

resurser till Kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning mm 
delegeras vidare nedåt från Kommunstyrelsen. Som nämnden ser 
det bör dock bygglovsenheten, utöver den nya 
bygglovshandläggare som rekryterats i jan 2020, snarast stärkas 
med ytterligare en bygglovshandläggare för att minska sårbarheten 
vid ledigheter eller sjukdom. Ett annat alternativ är att samarbeta 
med andra kommuners bygglovshandläggning. Kommunernas 
samlade personalresurser skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade 
personalkostnader. Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt 
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utredning av möjligheterna till utökat samarbete mellan kommuner.
 Delgeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 

istället för namngivna tjänstepersoner.
 Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktiga fakta 

finns det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens 
handläggare har därför påbörjat dokumentering av de rutiner som 
redan är etablerade gäller inkomna synpunkter, samt påbörjat 
arbete med systematiseringen av dokumentation och uppföljning 
av synpunkter.

Nämndens har även vidtagit följande åtgärd:
 Mottagningsbevis har införts för samtliga ärenden.

Därutöver vill byggnadsnämnden att revisionen lämnar följande 
synpunkter till företaget som genomfört revisionen:

I förteckningen över underlag för granskningen saknas följande översända 
styrdokument som är direkt relaterade till innehållet i rapporten:

 Byggnadsnämndens mål 2019 (där ett av målen är att använda 
Insikt som brukarundersökning för att mäta kundnöjdhet).

 Mjuk tillsyn över olovligt byggande (framtagen 2017).

Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:
 JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte 

bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att 
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen 
kring tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I 
en professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan 
baseras på PBL:s krav på tillsyn.

 Nämndens delgeringsordning hade lagts om till namngivna 
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.

 Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en 
brukarundersökning som skickas till skickas till kunder som haft ett 
avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. 
Tomelilla kommun köper intervjuer med både företagare och 
privatpersoner, och underlaget som skickas in till dem som 
genomför intervjuerna omfattar samtliga beslut som fattas 
inledningsvis (bygglov och startbesked) under året. Underlaget 
omfattar alltså samtliga inkommande tillståndsärenden.

 Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade och 
fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

114



3 (3)

 Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte 
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger på 
kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Revideringar av delgeringsordning och systematisering av 
synpunktshantering har inga direkta ekonomiska konsekvenser då detta 
arbete genomförs inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. En eventuell 
förstärkning med ytterligare en handläggare medför ökade 
personalkostnader.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte barnperspektivet direkt.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta miljökonsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-11
Missiv granskning av bygglovsprocessen 2020-02-28
Granskningsrapport februari 2020

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Revisionen
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

Rev § 5 Dnr KS 2020/39

Granskning av bygglovsprocessen

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2020-04-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat bygglovsprocessen. Syftet med granskningen var att bedöma om 
byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande 
bygglovshandläggning i enlighet med plan- och bygglagen. Den 
sammanfattande bedömningen att det i huvudsak finns en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av bygglovsprocessen samt att 
bygglovshandläggningen till största del är ändamålsenlig.Revisorernai menar 
dock att det råder brist på bygglovshandläggare, att delegationsordningen i 
sin nuvarande form har vissa brister, att kommunikation med och utlämning 
av handlingar till allmänheten bör ses över samt att det inte finns ett 
systematiskt arbetssätt vad gäller hanteringen av inkomna synpunkter.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna byggnadsnämnden 
att: 

- se över organisationens resurser för att minska sårbarheten,
- se över delegationsordningens utformning, samt
- systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2020-05-15 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

§ 5 forts

Beslutsunderlag
Granskningsrapport bygglovsprocessen, handlingsid: Ks 2020.468
Missivskrivelse granskning av bygglovsprocessen, handliingsid: Ks 2020.643
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Ks 2020.671
_________

Beslutet skickas till:

Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Bygglovsprocessen är ett område där enskilda kommuninvånare samt aktörer och intressenter 
inom det lokala näringslivet möter den kommunala förvaltningen i frågor avseende teknisk-
juridisk karaktär som kan vara svåra att hantera. Denna process är av stor betydelse när det 
gäller kommunens fortsatta utveckling och expansion. 

I Tomelilla kommun ansvarar byggnadsnämnden för myndighetsutövningen avseende 
bygglov. Det ställs höga krav på information om regelverket för att säkerställa att ärendena 
handläggs rättsenligt och likvärdigt i enlighet med lagstiftningen. Det är av största vikt att 
medborgarna vet att de behandlas lika vid prövning av dessa ärenden och att de tar del av 
korrekt information i sina kontakter med myndigheten. Genom effektiva processer kan 
handläggningstiderna kortas, vilket är av vikt både ur kommunens och ur medborgarens 
perspektiv. 

Plan och bygglagen (PBL) ställer ett flertal krav på handläggning av bygglov. Bland annat 
anger PBL att kommunen ska meddela ett bygglov inom 10 veckor från att fullständiga 
handlingar inkommit, en tidsfrist som under vissa omständigheter kan förlängas med ytterligare 
10 veckor.  

Mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna bedömt det av 
särskilt intresse att granska om nämndens myndighetsutövande uppgift avseende 
bygglovsprocessen uppfyller plan- och bygglagens krav vad avser handläggning, informering 
och kommunikation. 

1.2. Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om byggnadsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet rörande bygglovshandläggning i enlighet med plan- och 
bygglagen.  

1.3. Revisionsfrågor 

Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor: 

 
 Finns det framtagna rutiner som säkerställer ändamålsenlig ärendehantering? 
 Finns tydliga regler för delegation av beslutanderätten? 
 Uppfyller byggnadsnämnden plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen 

och dess handläggningstider? 
 Har byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig kommunikation?  
 Genomförs brukarundersökningar? 

1.4. Metod 

Granskningen har grundats på dokumentstudier och intervjuer med samhällsbyggnadschefen, 
bygglovschefen, handläggare på bygglovenheten samt ordförande och 1:e vice ordförande i 
byggnadsnämnden. Dokumentstudierna innefattar styr- och uppföljningsdokument av 
bygglovsenhetens arbete, statistik över antalet inkomna och beslutade bygglovsärenden, samt 
uppföljning av handläggningstider i den mån dessa uppgifter finns tillgängliga. 
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Ett stickprov bestående av åtta bygglovsärenden har granskats utifrån kraven på 
handläggning, dokumentation och information i plan- och bygglagen. 

1.5. Revisionskriterier 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft i maj 2011. Rörande bygglov fastslås att 
handläggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att en fullständig 
bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutas. Ett 
mottagningsbevis ska skickas till sökanden så snart en komplett ansökan har inkommit. 
Tidsfristen börjar löpa den dag då den till nämnden inkomna ansökningen är fullständig. Om 
nämnden behöver förlänga tiden, får nämnden besluta om förlängning vid ett tillfälle under 
handläggningens gång om omständigheter kräver det. Det är inte möjligt att förlänga en gång 
och sedan förlänga vid ytterligare ett tillfälle. Byggherren ska vidare vid ansökningar om större 
bygglov föreslå en kontrollansvarig, som ska anges redan i lovansökan. Den kontrollansvarige 
ska vara självständig i förhållande till entreprenören. 

I bilaga 2 presenteras mer ingående vilka krav som ställs enligt plan- och bygglagen inom 
ramen för bygglovsprocessen. 

Byggnadsnämndens reglemente 

Byggnadsnämnden ansvarar enligt reglemente1 för att uträtta kommunens uppgifter avseende 
prövning, tillsyn, tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansöknings-
förfarande samt uppgiftsskyldighet enligt bland annat plan- och bygglagen (ej i frågor som 
avser översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser) och miljöbalkens 7 kapitel.  
Byggnadsnämnden ska se till att nämndens verksamhet följer föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare anges att nämnden på 
lämpligt sätt ska lämna information till allmänheten, verksamhetsutövare och andra som berörs 
av nämndens verksamhet. 

                                                
1 Antagen av kommunfullmäktige den 17 september 2018. Gäller från den 1 januari 2019.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. Organisation 

2.1.1. Iakttagelser 

På bygglovsenheten arbetar en bygglovschef, en handläggare, ½ byggnadsinspektör samt 1,5 
bygglovsadministratörer (2 personer var den ena arbetar heltid och fungerar som 
byggnadsnämndens sekreterare på del av tjänsten). Vid tiden för granskningen har 
bygglovshandläggaren sagt upp sig och en rekryteringsprocess ska enligt uppgift inledas. 
Administratörerna och nämndsekreterare sköter all diarieföring på enheten. 
Bygglovshandläggare och bygglovschef hanterar utskicken till allmänheten. 
 
Handläggaren granskar ärendena översiktligt när de inkommer. Därefter diskuteras ärendet 
med bygglovschefen för att avgöra om ärendet behöver kompletteras. Enligt uppgift ska 
samtliga ärenden granskas inom tio dagar efter att de inkommit till enheten. Om 
kompletteringar krävs skickar handläggaren ut en lista med kompletteringar till sökanden. 
Målet är att begära kompletteringar vid enbart ett tillfälle. De flesta ärenden är enligt uppgift 
klara för beslut efter en komplettering. Handläggaren utför det mesta bakgrundsarbetet och 
har delegation att själv fatta beslut i enklare ärenden. Av intervjuerna framkommer att 
bygglovschefen går igenom samtliga ärenden innan de färdigställs. På grund av detta kan 
handläggning enligt uppgift fördröjas när bygglovschefen inte är tillgänglig. Avstämningsmöten 
är inte planerade, istället för handläggare och chef dialog när tillfälle ges. 
 
Av intervjuerna framkommer att allt arbete på enheten är rutinbaserat, men att alla rutiner inte 
är dokumenterade. Vad gäller dokumentationen kring rutiner och dylikt har vi bland annat fått 
ta del av instruktioner för systemet ByggR2, instruktioner för digitala beslut och kompletteringar, 
en dokumenthanteringsplan, en processbeskrivning, en checklista för bygglovsprocessen 

samt en övergripande rutin för ärendehantering. Det finns därutöver enligt uppgift en checklista 
för tidstjuvar, vilken ska hjälpa verksamheten att identifiera effektiviseringsmöjligheter. 
 
Enheten handlägger omkring 450 ärenden per år. Av intervjuerna framkommer att 
arbetsbelastningen uppfattas som hög. Vid lågsäsong arbetar handläggare och chef med 
arkivet och äldre ärenden. Av intervju framkommer att det är svårt för tjänstemännen att hinna 
med allt som ska göras på enheten. 
 
De intervjuade framhåller att det inte finns tillgängliga resurser på bygglovsenheten. Att det 
enbart finns en bygglovshandläggare medför att bygglovschefen behöver arbeta med 
handläggning av bygglovsärenden till stor utsträckning. Vid sjukdom eller om något annat 
inträffar som gör att chefen inte kan vara på plats under en längre period påverkar detta 
bygglovshandläggningen avsevärt. Verksamhetens egen bedömning är att det krävs två 
handläggare på bygglovsenheten för att kunna avlasta chefen, så att denne kan fokusera på 
att vara chef. De ekonomiska resurserna tillåter dock inte detta i dagsläget. Det framkommer 
därutöver att det är en utmaning att rekrytera bygglovshandläggare till kommunen, vilket är en 
utmaning även för andra kommuner. 
 
På grund av tidigare svårigheter att se vem som hade beslutanderätt för grupper av ärenden 
ändrades nämndens delegationsordning när den nuvarande bygglovschefen tillträdde för tre 
år sedan. I dagsläget ges inte delegation till befattning, istället ges det till namngivna 

                                                
2 Ett digitalt handläggningsverktyg för bygglovsärenden. 
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tjänstepersoner. Detta leder till att delegationsordningen måste uppdateras varje gång det sker 
ett personalskifte. Av intervjuerna framkommer att detta gör att det är svårt att hålla 
delegationsordningen aktuell. Vidare framkommer att det på grund av tidigare problem med 
påtryckningar mot den dåvarande samhällsbyggnadschefen rörande bygglov lyftes denna 
befattnings delegation bort. Vid en jämförelse med andra delegationsordningar vad gäller 
bygglovshantering ser vi några skillnader: 
 

 Till skillnad från Tomelilla hanterar inte de jämförande kommunerna PBL 8 kap 7 § och 
8 § på delegation. Dessa paragrafer avser beslut om eller beslut om skälig anpassning 
och avsteg från utformnings- och egenskapskrav på byggnadsverk. 

 Vad gäller PBL 9 kap 8 § återfinns fler grupper av ärenden som har delegerats till 
tjänstepersoner i Tomelilla än i de andra kommunerna. 

 PBL 11 kap 17 §, beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, 
har delegerats till byggnadsinspektörer i de andra kommunerna och i Tomelilla är det 
delegerat till bygglovschefen. 

 Vad gäller MB 7 kap 18 §, besluta om strandskyddsdispens skiljer sig också Tomelilla 
från de andra kommunerna. I Tomelilla är det bygglovschefen som har rätten att fatta 
beslut i dessa ärenden. I de jämförande kommunerna är det antingen 
kommunstyrelsens presidium som har erhållit delegationen eller är beslutanderätten 
uppdelad mellan flera funktioner såsom byggnadsinspektör, miljöinspektör och 
naturvårdshandläggare. 

 
Av intervjuerna framkommer att förtroendevalda som kan vara jäviga i enskilda 
bygglovsärenden lämnar sammanträdesrummet när nämnden ska diskutera och fatta beslut i 
ärendena. Vid en genomgång av nämndens protokoll från januari till och med oktober 2019 
har det i hälften av protokollen noterats att förtroendevalda anmäler sig som jäviga och låter 
bli att delta i behandling och i beslut av bygglovsärenden. Det framgår av närvaroförteckningen 
och under § 1 i protokollen att ledamöter dels har anmält jäv dels inte närvarar vid 
behandlingen. Enligt uppgift redovisas inte sökande pga. av GDPR i de rapporter som tas ut 
ur systemet för distribution till nämnd och andra aktörer. Detta uppges försvåra möjligheten för 
nämndledamöter att avgöra om de kan delta vid beslutet då det inte framgår vem som ansökt 
om bygglovet.  
 
Vid intervju med ordförande och vice ordförande framkommer att nämnden inte har någon 
uppfattning om hur arbetsbelastningen är för tjänstepersonerna. De hänvisar till att 
tjänstepersonerna håller gränsen om 10 veckor för handläggningstiden och att de därför inte 
har fått några indikationer på att arbetsbelastningen skulle vara för hög. 

2.1.2. Bedömning 

Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en ändamålsenlig ärendehantering 
för bygglovsprocessen, vilket vi bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad 
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på den rådande personalstyrkan.  
Om bygglovschefen eller bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller lämna 
enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna slutar att fungera. Det är därför viktigt 
att nämnden säkerställer att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i 
bygglovsprocessen. 
 
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på enheten vilket är information som 
inte har nått politikerna. Vi finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om 
arbetsmiljön i verksamheten eftersom att det är deras ansvar. Det räcker i vår mening inte att 
ha koll på verksamhetens resultat och därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten.  
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Det är av vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för bygglovschefen kommer 
öka ytterligare när den nuvarande handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera 
en ersättare. 
 
Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän istället för funktioner. Detta 
leder till att delegationsordningen måste ändras när det sker förändringar bland personalen. 
Detta bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är att ändra 
delegationsordningen på så sätt att den ger delegation till funktioner och inte till personer. 
Därutöver kan det finnas anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa att 
den överensstämmer med nämndens intentioner. 

2.2. Plan- och bygglagens krav 

2.2.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av dokumentation där det framgår hur långa handläggningstiderna för bygglov 
varit i genomsnitt mellan januari till och med augusti 2019. Under perioden hade kompletta 
ärenden ett medelvärde på cirka två veckors handläggningstid och icke-kompletta ärenden 
hade ett medelvärde på 8,7 veckor. 
 
Som del av granskningen är ett stickprov genomfört avseende åtta bygglovsärenden. I 
stickprovet är sju krav enligt plan- och bygglagen särskilt belysta. Dessa krav omfattar skriftlig 
ansökan, förslag på kontrollansvarig, begäran om komplettering vid behov, grannehörande vid 
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse, mottagningsbevis skickat vid komplett 
ansökan, handläggning inom 10 veckor samt expediering och kungörelse. Vad som ingår i 
respektive krav redogörs för i bilaga 2. Stickproven är utvalda tillsammans med de 
förtroendevalda revisorerna med hänsyn tagen till spridning avseende geografi, tid på året 
samt vad bygglovet avser. 
 
Tabell 1. Stickprovsresultat 

Krav enligt PBL  Ärende 1 Ärende 2  Ärende 3 Ärende 4 Ärende 5 Ärende 6 Ärende 7 Ärende 8 

1. Skriftlig ansökan, 
inkl. ritningar 
och/eller 
beskrivningar  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Förslag på 
kontrollansvarig 

✓ ET ✓ ✓ ✓ ET - ✓ 

3. Begäran om 
komplettering vid 
behov 

ET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. Grannehörande 
vid avvikelse från 
en detaljplan 
eller områdes-
bestämmelser. 

ET ET* ET ET* ET ET ✓ ✓ 

5. Mottagningsbevis X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. Handläggning 
inom 10 veckor 

✓ ET* ✓ ET* ✓ ✓ ET** ✓ 

7. Expediering och 
kungörelse 

✓ ET* ✓ ET* ✓ ✓ ET** ✓ 

✓ = Uppfyllt, - = framgår ej, X = Inte uppfyllt, ET= Ej tillämpligt 

*Ärendet inväntar sökandes komplettering, **Ärendet är avskrivet per sökandes begäran 
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Stickprovsgranskningen omfattar åtta ärenden. En beskrivning av ärendena redovisas i bilaga 
3. Samtliga bygglov har föregåtts av en skriftlig ansökan till bygglovsenheten. I de fall där det 
varit tillämpligt med kontrollansvarig har samtliga ansökningar inkluderat en anmälan om detta. 
De fall som inte har krävt kontrollansvarig har avsett uppförande av plank och fasadändringar. 
Stickprovet visar att endast en av de åtta bygglovsansökningarna var komplett vid ansökan. 
Vidare har grannehörande genomförts för två bygglov. I det ena ärendet har grannhörande 
genomförts för att bygglovsansökan har avvikit från den gällande detaljplanen. I det andra 
ärendet har anledningen till grannhörandet grundats på olika anledningar för att det avser olika 
sakägare.   
 
Stickprovskontrollen visar att det i ett ärende inte har skickats ut mottagningsbevis till den 
sökande efter det att ansökan har bedömts vara komplett. Mer om detta går att läsa i de 
särskilda kommentarerna nedan. 

Särskilda kommentarer – Ärende 1 

Av kommunikation med bygglovschefen framkommer att mottagningsbevis ingår i begäran om 
komplettering. I de fall ansökan är komplett vid den första granskningen skickas bygglovet ut 
direkt. Eftersom ärende 1 var komplett vid ansökan skickades inte något mottagningsbevis ut.   

Särskilda kommentarer – Ärende 2, 4 

Vid granskningens genomförande inväntar enheten på komplettering från sökanden i ärende 
2 och 4.  
 
I ärende 4 framgår det att ärendet skulle ha kompletterats senast den 12 juni 2019. Av 
kommunikation med bygglovschefen framkommer att det vanligtvis skickas ut ytterligare 
begäran om komplettering i de fall sökanden inte själv begärt förlängning i ärendet. Den 
sökande har i detta fall meddelat att objektet kan komma att flyttas till en annan fastighet. Tills 
vidare är ärendet vilande. Denna typ av ärenden är ovanliga och följs upp var tredje eller var 
fjärde månad tills det blir aktuellt att avskriva ärendet. 
 
Även i ärende 2 har tidsfristen löpt ut i juni 2019. Ingen ytterligare dokumentation har lämnats 
in i ärendet. 

2.2.2. Bedömning 

För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt arbetssätt för bygglovsprocessen. 
Handläggningstiden har inte överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet.  
 
Det är en brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av 
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har skickats ut eftersom 
mottagningsbevis skickas ut i samband med begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis 
ska skickas ut oavsett om kompletteringar behövs eller inte. 

2.3. Kommunikation 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunikationsansvaret är fördelat mellan tjänstemännen i verksamheten. Administratörerna 
hjälper sökanden att fylla i blanketter och hjälp finns även på kommunens hemsida. Därutöver 
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är verksamheten tillgänglig under telefontider och har tider för drop in. Administratörerna 
svarar på frågor i den utsträckning de kan och svårare frågor hänvisas till bygglovschefen, 
handläggaren och byggnadsinspektören. Bygglovshandläggaren sköter grannehörande i de 
ärenden som det krävs. Det går även att lämna klagomål på hemsidan genom kommunens 
synpunktshantering. Tjänstemännen på bygglovsenheten har som ambition att vara mer 
tillgängliga för allmänheten då det ger bättre handlingar, kortare handläggningstider och 
nöjdare kunder. 
 
Två anmälningar som avser kommunens hantering av bygglovsärenden har lämnats till JO. I 
båda anmälningarna framgår det att de sökande har upplevt en brist vad gäller kommunikation 
mellan dem och bygglovsenheten. I anmälningarna har det framhållits exempel på att 
kommunikationen med bygglovschefen inte har fungerat och att det har varit svårt att få ut 
handlingar från bygglovsenheten. Enligt uppgift tog förvaltningen allvarligt på de framkomna 
bristerna och genomförda intern revision med anledning av kritiken. I den interna granskningen 
framgick att maxtid för utlämning av begärda handlingar i ett av de aktuella fallen var längre 
än fem arbetsdagar. Delar av tiden användes för att kontrollera om det fanns känsliga uppgifter 
i handlingarna och för att kontrollera juridiken kring handlingarna i det ännu inte avgjorda 
ärendet. Medan övriga handlingar har lämnats ut med betydligt kortare handläggningstider. 
Vidare framkom att det finns rutiner för att notera inkommen begäran, vilka handlingar som 
lämnas ut och datum. Vid granskningens genomförande har JO ännu inte kommit med någon 
begäran att kommunen ska yttra sig över anmälningarna och det finns heller inget utlåtande 
från JO. 
 
I byggnadsnämndens årshjul tydliggörs hur och vilken kommunikationen mellan nämnd och 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige som ska ske. Det framgår även hur förvaltningen 
rapporterar internt, till nämnd och externt mot myndigheter och organisationer. Avseende 
kommunikation till allmänheten finns mallar för grannhörande, instruktioner om grannyttrande 
och en övergripande rutin där det ingår punkter rörande kommunikation. 
 
Bygglovsenheten utför inga egna brukarundersökningar. De intervjuade uppger att det inte är 
ekonomiskt försvarbart.  Enheten rapporterar varje månad in inkomna ansökningar till SKR:s 
Insikt3 och tar del av resultatet därifrån. Kommunen rankades på plats 11, med ett NKI om 83, 
vad gäller bygglov i Insikts mätning 2018. Det framkommer av intervjuerna att den feedback 
som enheten får från bl.a. kommunens hemsida ger relevant information som verksamheten 
kan använda sig av för att utveckla verksamheten. 

2.3.2. Bedömning 

Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska skötas mot nämnden, 
myndigheter, organisationer och privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att 
kontakta bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. 
 
Sammantaget visar detta att kommunikationen till allmänheten till största del hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt. På grund av de JO-anmälningar som inkommit finns det dock anledning 
att se över om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken. Rutiner kring utlämnande av allmänna 
handlingar bör också ses över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. 
 
Vi kan konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar och det anser vi inte 
vara nödvändigt för att kunna utveckla verksamheten med kundupplevelsen som grund. 
Däremot skulle nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den inkomna 

                                                
3 Servicemätning av kommuners myndighetsutövning gentemot företagare. 
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feedbacken som de tar del av bland annat via kommunens klagomålshantering. Till exempel 
skulle dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som genomförts med anledning 
av synpunkterna och resultatet av åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt. 
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3. Sammanfattande bedömning 

Bygglovshandläggningen fungerar på ett till största del tillfredställande sätt. Trots detta anser 
vi att det finns vissa förbättringsområden inom bygglovsprocessen: 
 
 Det föreligger en sårbarhet i organisationen på grund av att det råder brist på 

bygglovshandläggare. Denna brist riskerar att på sikt leda till att bygglovshandläggningen 
blir lidande. 

 Delegationsordningen anser vi vara ineffektiv i sin nuvarande form eftersom att den ger 
delegation till namngivna tjänstepersoner istället för funktioner eftersom den behöver 
uppdateras vid varje personalförändring. Detta innebär att delegationsordningen behöver 
uppdateras vid personalförändringar. Det finns därutöver anledning att se över om 
delegationsordningen för att säkerställa att den överensstämmer med nämndens 
intentioner. 

 Avseende kommunikation till allmänheten anser vi att det på grund av de JO-anmälningar 
som avser bygglovshandläggningen finns anledning att se över hur rutinerna kring 
kommunikationen till allmänheten samt utlämnande av handlingar hanteras i praktiken. 

 Därtill kan vi konstatera att det inte genomförs några brukarundersökningar i syfte att få in 
synpunkter gällande bygglovsprocessen. Allmänheten har istället möjlighet att lämna 
feedback på kommunens hemsida. Vi anser att det finns anledning att systematisera hur 
bygglovsenheten arbetar med inkomna synpunkter för att säkerställa att bygglovsenheten 
tar hänsyn till allmänhetens åsikter. 

 
Revisionsfråga Svar 
Uppfyller byggnadsnämnden plan- 
och bygglagens krav rörande 
bygglovsprocessen och dess 
handläggningstider? 

Delvis. Av stickprovsundersökningen framgår att samtliga 
krav enligt plan- och bygglagen följts förutom 
mottagningsbevis till sökanden.   

Finns det framtagna rutiner som 
säkerställer ändamålsenlig 
ärendehantering? 

Ja, det finns nedskrivna rutiner som behandlar bland annat 
ärendeprocessen. 

Har byggnadsnämnden säkerställt 
en ändamålsenlig kommunikation?  

 

Delvis. Det finns rutiner för hur kommunikation till 
allmänheten ska skötas och det finns därutöver flera 
kanaler genom vilka allmänheten kan kontakta 
bygglovsenheten. 

Finns tydliga regler för delegation 
av beslutanderätten? 

 

Ja. Trots att reglerna är tydliga finns det anledning att ändra 
i hur delegeringsreglerna är utformade på grund av att 
delegation ges till namngivna tjänstepersoner istället för 
funktioner.  

Genomförs brukarundersökningar? 

 

Nej, istället används SKL:s Insikt. Sökanden har även 
möjlighet att bland annat lämna klagomål på kommunens 
hemsida. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi byggnadsnämnden att:  
 

 se över organisationens resurser för att minska sårbarheten, 
 se över delegationsordningens utformning, samt 
 systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter. 

 
Tomelilla den 20 februari 2020 

Stella Säfström   Negin Nazari  
EY     
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Bilaga 1 - Källförteckning 

 
Intervjuade: 
 

 Samhällsbyggnadschef – Niklas Sommelius 
 Bygglovschef – Ingrid Järnefelt 
 Bygglovshandläggare – Matilda Svensson 
 Ordförande byggnadsnämnden – Anette Thoresson  
 1:e vice ordförande – Bertil Fredlund 

 
 
Dokument: 
 

 Processbeskrivning bygglovsärenden 
 Övergripande rutin – bygglovsärenden 
 Förslag delegeringsregler 
 Kommunfullmäktiges reglemente för byggnadsnämnden  
 Instruktioner för ByggR  

o Beslut om bygglov beviljas  
o Felaktig händelse  
o Grannyttranderutin  

 Checklista för bygglov  
 Årshjul byggnadsnämnden 2019  
 Malltexter grannhörande  
 Resultat från Insikt 2019 
 Stickprovsdokumentation för bygglovsärenden, se bilaga 3 
 Instruktioner 

o Rutin digitala beslut  
o Rutin digitalisera handlingar 
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Bilaga 2 - Krav utifrån PBL 

 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som krävs enligt PBL rörande de dokument som 
ska finnas och den information som ska ges i respektive bygglovsärende. 

 
1. Skriftlig ansökan om bygglov – ska innehålla ritningar och beskrivningar av vad som 

ska göras 
 

2. Förslag på kontrollansvarig ska finnas, dock med undantag för mindre ändringar eller 
tillbyggnader av exempelvis en- eller tvåfamiljshus.  

 
3. Vid ofullständig ansökan ska nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom 

angiven tid. 
 

4. Att höra grannar och andra berörda - om ansökningen avser en åtgärd som innebär en 
avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område 
som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte är en 
sådan åtgärd som avses i PBL 9:31 a § 1, ska byggnadsnämnden underrätta kända 
sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. 
 

5. Handläggning ska ha gjorts inom tio veckor efter att fullständig ansökan inkommit. 
Förlängning får ske men då ska sökanden informeras om detta innan de första tio 
veckorna löpt ut. 

 
6. Mottagningsbevis ska skickas när fullständig ansökan inkommit, innehållandes 

information om handläggningstider, vad som händer om beslut inte fattas inom 
stipulerad tid samt möjligheterna till rättslig prövning av beslut. 
 

7. Expediering och kungörelse av beslut – av ett bygglov ska framgå vilken giltighetstid 
som lovet har, om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 
vilka som är kontrollansvariga och att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta 
åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked. Lovet ska också innehålla 
villkor och upplysningar. Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska tillsammans med 
en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges sökande och 
annan part om det inte är uppenbart obehövligt och dem som lämnat synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda. Beslutet ska kungöras genom ett meddelande i Post- och 
Inrikes Tidningar.  
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Bilaga 3 ärenden i stickprovsgranskningen 

Bygglovsärenden:  
 

Ärende 1 Heimdal 17 Utvändig ändring av flerbostadshus 

Ärende 2 Bläckfisken 6 Uppförande av plank 

Ärende 3 Tjustorp 2:105 Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, teknik, förråd och plank 

Ärende 4 Slakteriet 45 Uppförande av vindturbin 

Ärende 5 Lönhult 5:60 Tillbyggnad av fritidshus och rivning 

Ärende 6 Tranås 9:9 Utvändig ändring av enbostadshus – byte av fönster och dörrar 

Ärende 7 Norra 
Kvärrestad 1:8 

Nybyggnad av teknikbyggnad 

Ärende 8 Tranås 9:28 Nybyggnad av kiosk och glasskiosk samt rivningslov 
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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 mars 2020 Dnr BN 2018/14

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens årsbokslut 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar komplettera 2020-02-05 lämnad redogörelse 
för måluppfyllelse 2019 enligt bilaga Kompletterad verksamhetsanalys 2019.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden redovisade 2020-02-05 § 12 måluppfyllelse 2019 enligt 
bilaga Verksamhetsanalys BN 2019.

Byggnadsnämnden kompletterar härmed redovisningen med ekonomisk 
redovisning och framtida utmaningar.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnadsnämnden bidrar med ett ekonomiskt tillskott till kommunens 
bokslut då nämndens verksamhet visar på ett överskott om 0,8 mnkr. 

Barnperspektivet
Beslutet har inga direkt konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-11
Kompletterad verksamhetsanalys 2020-03-11
Redovisning måluppfyllelse 2019 beslut 2020-02-05 § 12 med bilaga 
Verksamhetsanalys BN 2019

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Rev 2020-03-11

Byggnadsnämnden
Ordförande: Anette Thoresson (C)
Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Verksamhetsområde

Ärenden som berör PBL och tillhörande lag/regelsystem med undantag för planfrågor:

 Rådgivning till kund
 Registrering
 Handläggning
 Arkivering
 Rapportering

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten

 Plan- och bygglagen
 Lag om viten
 Miljöbalken
 Plan- och byggförordningen m.m.
 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
 Boverkets byggregler
 Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS 
 Lagen om energideklarationer 
 Fastighetsbildningslagen   
 Anläggningslagen
 Ledningsrättslagen
 Lag om byggfelsförsäkring m.m.  
 Tryckfrihetsförordningen
 Förvaltningslagen
 Jordabalken
 Lagen om lägenhetsregister
 Väglagen
 Lag om skydd mot olyckor
 VA-lagen
 Lag om offentlig anställning
 Kommunallag
 Trafikförordningen
 Artskyddsförordningen
 Fastighetsbildningslagen

Viktiga händelser 2019
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 Nöjd kundindex 83/100 gav 11 plats bland 154 deltagande kommuner 2018.
 Uppgradering av digital arkivmodul
 2 riktade informationstillfällen ute hos bygghandlarna för målgruppen hantverkare inom bygg.

Verksamhetsuppföljning
Nämnden har under året haft något färre inkommande ärenden jämfört med föregående år. Antalet 
beslut har dock ökat med 15 %. Ökningen beror till stor del på utökning av handläggare med 0,5 
personer räknat på helår. Den ökade bemanningen har också medfört att kontrollen av hissar och 
ventilation har kunnat återupptas. Handläggningstiderna (för kompletta ärenden) har under året varit 
fortsatt korta och har legat på ca 2,5 veckor för bygglov och under 2 veckor för anmälningsärenden. 
Nyckeltal:

 Byggnadsnämnden har tagit emot drygt 420 ansökningar/anmälningar som har genererat drygt 
7000 handlingar

 Nämnden har fattat drygt 800 beslut varav 750 på delegation. Beslutet fördelar sig på drygt 220 
bygglov, drygt 180 startbesked, knappt 85 slutbesked, samt ett mindre antal rivningslov, 
förhandsbesked, tidsbegränsade lov, strandskyddsdispenser och marklov. 

 Nämnden har fått in drygt 80 tillsynsärenden, varav 20 har skrivits av. 30 äldre ärenden har också 
skrivits av.

 Bemanningen räknat på hela året har varit 2,2 handläggare och 1,6 registratorer/administratörer.

 Självförsörjningsgraden 2019:
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Måluppföljning

Nämndsmål Måluppföljning

Transparenta beslut. Målet uppfyllt
Rätt kompetens. Förnyelse av organisationen: 
Överlappningar och utbildning, rutiner 
dokumenterade.

Målet uppfyllt

Ny nämnd utbildas direkt efter valet. Målet uppfyllt
Verka för vandrings- och cykelleder genom 
detaljplan och översiktsplan.

Målet uppfyllt

Verka för att förfallna byggnader och offentliga 
miljöer tas väl omhand.

Målet uppfyllt

Bra belysning och tillgänglighet där vi kan 
påverka (detaljplan och översiktsplan), bevaka i 
bygglovsärenden.

Målet uppfyllt

Uppdatera personal om ny teknik för hållbarhet. Målet uppfyllt

Kontinuerlig avstämning nämnd/personal/delta i 
och verka för bra resultat i Insikt.

Målet uppfyllt

Öka tillgängligheten genom förbättrad hemsida, 
information om vad som gäller och sanktioner, 
enklare förklaringar, kartan ska vara 
självinstruerande.

Målet uppfyllt

Utökat samarbete mellan nämnderna som 
ansvarar för byggd miljö.

Målet uppfyllt

Målen har uppfyllts genom följande aktiviteter:
 Ökning av transparensen genom direkt information till byggare ute hos 2 bygghandlare 

under 2019.
 Nyrekrytering av byggnadsinspektör med bygg- och kontrollansvarigkompetens.
 Ett utbildningstillfälle tillsammans med personalen, ett gemensamt med övriga nämnder.
 Rutin för yttrande över planer kompletterad så att frågan lyfts i nämndens yttranden.
 Ett tiotal tillsynsärenden har handlagts så långt att det finns åtgärdsplaner för upprustning 

eller röjning av tomter.
 Ett tillsynsärende med felriktad bländande belysning vid Väg 19 avslutat efter 

fastighetsägarens åtgärd.
 Genomgång av nya regler för minskade utsläpp från eldstäder och bakgrunden till kraven.
 Regelbundna avstämningar om bemötande och samtalstekniker för att undersöka och 

bemöta kundernas frågor på ett konstruktivt sätt.
 Komplettering med kulturmiljöprogrammet på hemsidan. Nyanställning av GIS-ingenjör 

som har fått i uppdrag att se över visning av information på hemsidan.
 2 genomförda tillfällen med riktad information till byggare och bygghandlare om hur 

hemsidan fungerar, var man hittar blanketter och exempelritningar mm.
 Utökad och god kommunikation mellan byggnadsnämndens och 

samhällsbyggnadsnämnds respektive ordföranden.
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Personalen har därutöver deltagit i seminarier och utbildningar rörande digitalisering av 
detaljplaner, naturvärdeskompensation och byggnaders tekniska egenskapskrav.

Ekonomi

Ekonomi (tkr) 
2018 2019

Intäkter 2 799 3 519
Kostnader -4 774 -5 418
Nettokostnader -1 975 -1 899
Budgeterade nettokostnader -2 618 -2 706
Budgetavvikelse 643 807

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet härrör från ökat antal beslut 
under året samt ökad försäljning av timmar för mätingenjör till Simrishamn.

Framtid
Utbyggnaden av fiber i Tomelilla medför ökat behov av digitala tjänster. E-tjänsten för eldstäder 
är åter uppe och en preliminärgranskningsmodul ska utvecklas under 2020. När den är driftsatt 
kan vi bredda urvalet av E-tjänster för enklare ärenden.

Även andra möjligheter till digital service bör utvecklas, exempelvis ansökningar för alla typer av 
ärenden via e-leg. 

Resterande delar av byggnadsnämndens arkiv med avslutade ärenden behöver digitaliseras för att 
kunna aktiveras som e-tjänst så att medborgarna kan gå in och titta på de handlingar som berör 
den egna fastigheten. Vi behöver också aktivera bygglovsarkivet för de konsulter som verkar för 
kunds räkning i byggbranschen.

Verksamheten uppfattas redan idag som kundorienterad och får bra betyg i bemötande med 
personer eller företag som är i kontakt med verksamheten. Om Tomelilla fortsätter att utvecklas 
på ett sådant sätt att det byggs mer, kommer dock både bygglov och mät att behöva förstärkning. 
Då det råder brist på rätt kompetens i hela Sverige, skulle rekrytering kunna bli ett problem. 
Fortsatta diskussioner om samarbeten med andra kommuner om gemensam personal eller utbyte 
av tjänster är därför viktiga.

Den aktuella utvecklingen med pandemi gör det dock svårt att göra en prognos på hur byggandet 
kommer att utvecklas i regionen.

Internkontroll
Förvaltningen har lämnat en granskningsrapport för Internkontrollen 2019. Rapporten har 
godkänts av Byggnadsnämnden 5 februari 2019 och har överlämnats till ekonomiavdelningen och 
kontroller.
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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 mars 2020 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens mål 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om mål för 2021 enligt bilaga Förslag till 
byggnadsnämndens mål 2021 daterad 2020-03-11.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har arbetat fram förslag till mål för 2021, se bilaga 
Förslag till byggnadsnämndens mål 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnsperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-11
Förslag till byggnadsnämndens mål 2021 daterad 2020-03-11

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Tomelilla kommun

Byggnadsnämndens mål 2021

Förslag 2020-03-11

KF:s övergripande mål 2021
Nämndens mål 2021 utifrån 

målområde

Nämnd: Byggnadsnämnden

Målområde  Nämndmål 

1. Hållbar utveckling

Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. Utveckla E-tjänster

God utbildning ges.

2. Delaktighet och egenmakt

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Öka kontakten med medborgarna genom 

dialoger/byavandring

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas.

3. Trygghet och hälsa

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa.

Den upplevda tryggheten ökar. Utveckla tillsynen för att öka 

rättssäkerheten
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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 mars 2020 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 
med plan till 2023

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna bilaga Redovisning av 
Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter 2021 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-29 § 23 remittera 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 
till nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man 
ser för den kommande planperioden. Utanför målarbetet ska även sådant 
som bedöms väsentligt följas upp via olika nyckeltal. Möjlighet till 
benchmarking med andra kommuner ska vara en viktig komponent i mål- 
och uppföljningsarbetet. Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina 
investeringsbehov för perioden 2021-2023. Svaret ska vara inlämnat 2020-
03-27.

Byggnadsnämnden har tagit fram utmaningar och möjligheter, samt listat 
de nyckeltal som behöver följas upp årligen. Redovisning sker i utskickad 
mall, se bilaga Redovisning av Byggnadsnämndens utmaningar och 
möjligheter. Byggnadsnämndens verksamhet kräver inga investeringar i 
fasta anläggningar, maskiner eller andra större investeringsobjekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11
Förslag till byggnadsnämndens mål 2021 daterat 2020-03-11
Redovisning av Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter  

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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BYGGNADSNÄMND 2020-03-11 
 

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och regelverk samt 
fastställt kommunalt reglemente. 
 

2. DRIFTBUDGET 
 
2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar 
 
Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg ajour med 
den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit hör den nära förestående digitaliseringen av 
detaljplaner, snabb utveckling av tillgången på internetuppkoppling i närområdet och den tillhörande 
ökade efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som hjälpmedel vid ansökningar med mera. 
Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans i digital mognad och digitala resurser hos våra 
medborgare. Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg. 
Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner genom 
ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta arbetsuppgifter med varandra. 
Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas som stöd för administrationen för att 
frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter. 
 
Nämnden anser att det är viktigt att medborgarna förstår vilka krav som ställs vid handläggning och 
vilken roll nämnden har vid uppföljning av olika byggärenden. Även tillsynsprocessen behöver 
tydliggöras för medborgarna. Rätt utförda byggprojekt som är energisnåla, säkra och hälsosamma att 
använda är till nytta för både nuvarande fastighetsägare och framtida ägare. 
 
Det är också viktigt att säkerställa att de taxor och avgifter som tas ut av de sökande är rimliga i 
relation till kommunens kostnad för handläggningen, men även kan förstås av den som ska betala 
avgiften. 
 
Viktiga nyckeltal att följa upp är antalet inkommande ärenden, antalet delegeringsbeslut, 
handläggningstider samt bemanning i proportion till antalet ärenden och beslut. Fortsatt deltagande i 
Insikt ger en bra bild av kvaliteten i verksamheten, och ger en rättvisande jämförelse med andra 
kommuners motsvarande verksamhet. 
 
2.2. Demografiska effekter 
 
Demografiska effekter 2021 2022 2023 

Befolkning (totalt) 13 812  13 893 13 973  

        

Summa: Demografiska effekter 0 81 80 

En ökning av kommunens invånare kan påverka nämndens verksamhet om fler personer i vill etablera 
sig i kommunen och bygga hus eller att större efterfrågan på andra typer av boende ökar externa 
aktörers intresse för att bygga i kommunen. 
 
2.3. Konsekvenser av barnperspektivet  
Fortsatt utveckling av attraktiva bostäder i Tomelilla kan medföra ökat antal barn. Detta kan i sin tur 
leda till ökat behov av barnvänliga utemiljöer, nya byggnader för barnomsorg, skolor och 
fritidsaktiviteter som i sin tur medför ökat behov av nybyggnad. 
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3. INVESTERINGSBUDGET 
Nämnden har inga behov av större egna investeringar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 23 Dnr KS 2019/199

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Målarbete
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny målmodell. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Kommunfullmäktige 
beslutade om nedanstående övergripande mål; tre målområden med vardera 
två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete Kommunstyrelsen 
och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde. Utanför 
målarbetet ska även sådant som bedöms väsentligt att följas upp ske via olika 
nyckeltal. Möjlighet till benchmarking med andra kommuner ska vara en 
viktig komponent i mål- och uppföljningsarbetet.

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd 
och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Visionen
Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny vision pågått och den 
nya visionen ska enligt tidplan antas av kommunfullmäktige under våren 
2020.

För närvarande är visionen:

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i 
budgeten. Dessa mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning.

Enligt ekonomistyrningsreglementet utgör ekonomin gränsen för 
verksamhetens omfattning. Tomelilla kommun har ett relativt svagt 
ekonomiskt läge med en lägre resultatutveckling än övriga kommuner i Skåne 
samt en lägre soliditetsnivå än snittet. Resultatnivån behöver förbättras i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Detta skulle ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på 
så sätt slippa en ökad skuldsättning. En högre resultatnivå innebär också en 
större stabilitet för att möte framtida utmaningar i verksamheterna. 
Kostnaderna för kommunala tjänster beräknas öka betydligt snabbare än 
tidigare samtidigt som skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. 

Finansiella målen för 2020 
Resultatmål

 Resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska upp till lägst 2,0 % i genomsnitt under 
perioden 2020-2022

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå 

till max 12 % av totala skatteintäkter

Skuldmål
 Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska 

uppgå till minst 55 % i genomsnitt under perioden 2020-2022. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras, dvs nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten – och avloppsverksamhet som täcker sina 
kostnader via taxor kan finansiera investeringar genom att ta upp lån. 
Bedömning av hur detta påverkar taxenivåerna ska dock göras.

De finansiella målen för planperioden kan komma att revideras i samband 
med kommande budgetarbete.

Verksamhetsmål 2020
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en 
sammanvägd bedömning av kommunen samtliga mål, både finansiella och 
verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska 
minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  Enligt 
målmodellen utgör kommunstyrelsens verksamhetsmål budgetens mål för 
god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av måluppfyllnad 
2020 kommer dock även måluppfyllnaden för nämndernas måluppfyllas att 
beaktas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ska tas fram under 
arbetet med budgeten för kommande planperiod.

Intäkter och bidrag
Kommunen är beroende av en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Den 1 
november 2019 var antalet invånare 13 602 personer. Skatte- och 
statsbidragsprognosen för 2021-2023 bygger på en ökning med i snitt 50 
personer per år.

Prognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) används som 
underlag för beräkningarna av skatter och generella statsbidrag. Vidare utgår 
skatteprognosen utifrån oförändrad skattesats om 20,61 kronor.

Cirkulär 19:59 
(mnkr)

2019 2020 2021 2022 2023

Skatteintäkter 528,1 541,8 555,4 574,8 594,1
Generella bidrag och
Utjämning 195,6 221,9 229,2 233,8 237,3
Fastighetsavgift 31,3 32,6 37,4 37,4 37,4
Summa skatter o 
statsbidrag 755,0 796,3 822,0 846,0 868,8
Ökning 5,5% 3,2% 2,9% 2,7%
Verksamhetens 
nettokostnader inkl. 
avskrivningar

747,5 779,9 805,6 829,1 851,4

Resultat 7,5 16,4 16,4 16,9 17,4

Ekonomiska förutsättningar – år 2021
Skattesats 20,61 kr
Antal invånare1 13 640 st. 
Resultatmål2 2,0 %
Internränta 1,50 %
Kostnadskompensation3 2,5%%
Personalkostnadspålägg4 40,15% 
Reserv5 1,0% 

1 Avviker från SKL:s befolkningsprognos 
2. Motsvarar 16 miljoner kronor.
3 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR:s bedömning
4 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR: bedömning
5 Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 8 miljoner kronor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Investeringar
De budgeterade investeringarna uppgår år 2020 till totalt 73,6 mnkr varav 
den skattefinansierade verksamhetens andel uppgår till 51,6 mnkr och 
resterande 22 mnkr avser vatten – och avlopp. Denna investeringsnivå 
innebär att självfinansieringsgraden är 100 % för den skattefinansierade 
verksamheten.

 
Efter en period av år där självfinansieringsgraden av skattefinansierade 
investeringar understigit 100 % beräknas kommunens låneskuld uppgå till 
320 mnkr 2020-12-31. I dagsläget är de låga räntekostnaderna inte något 
större problem att hantera men dessa förutsättningar kommer inte att bestå i 
framtiden utan allt större del av driftbudgeten kommer att behöva använda 
för räntekostnader och avskrivningar när investeringsnivån är hög.

Självfinansieringsutrymmet för investeringsutrymmet motsvarar årets resultat 
+ avskrivningar, ca 65 mnkr för år 2021 när det gäller den skattefinansierade 
verksamheten. 

Reserver och speciella satsningar
För att möta oförutsedda kostnader och/eller förändrade förutsättningar 
finns ett behov av reserver. För 2020 har motsvarande 1 % av skatter o 
statsbidrag avsatts till oförutsett.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.301.
_________  

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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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 mars 2020 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Plan- och 
bygglovstaxa 2021 enligt bilaga daterad 2011-03-11. 

Ärendebeskrivning
Gällande plan- och bygglovstaxa är baserad på det normalförslag som togs 
fram av SKL 2011. I taxan ingår en årlig reglering utom för mättaxan. 
Regleringen sker med hjälp av prisbasbeloppet som fastställs årligen av 
SCB. Det nya beloppet gäller från och med januari varje verksamhetsår.

Förvaltningen ser för närvarande inga större förändringar i verksamheten 
eller branschen som skulle motivera större ändringar i taxan. 
Byggnadsnämnden kan därför föreslå oförändrad taxa med undantag för 
Mättaxan som föreslås höjas från 800 till 900 kronor per timme.

Ekonomiska konsekvenser
En liten ökning av intäkterna för mät- och karttjänster.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-03-11
Förslag till Plan- och bygglovstaxa 2021 daterad 2020-03-11

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Förslag 2020-03-11
Samhällsbyggnad

Plan- och 
bygglovstaxa

2020 2021

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för 
tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för 
solcellspaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska 
taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad

Timavgift kart- och 
mätverksamhet

800 kr Höjs till 900 kr.
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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 mars 2020 Dnr BN 2020/3

Byggnadsnämnden

Delegeringsbeslut 17 januari tom 6 mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen 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 17 januari till och med 6 mars 2020.
1. Ordförandes beslut avseende följande beslutsnummer:

  Tidsbegränsat bygglov D 2020: 87
2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

Bygglov D 2020: 18, 27, 54, 56, 61, 65, 79-81, 83 och 98
Ändring av bygglov D 2020: 59
Rivnings- och bygglov D 2020: 62
Omprövning av beslut D 2020: 91
Föreläggande om komplettering D 2020: 39
Marklov D 2020: 78
Startbesked D 2020: 34, 41, 47, 49, 51-52, 64, 66, 76-77, 94, 97 
samt 100-102.
Intermistiska slutbesked D 2020: 50 och 53
Slutbesked D 2020: 28-29, 35, 42, 60 och 99
Strandskyddsdispens D 2020: 26 och 63
Avskrivning av ärende D 2019: 612
Avskrivning av ärende D 2020: 40, 43, 57-58, 82 och 105
Lantmäteriförrättning 2020: M19348, M 181481, 

3. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande 
beslutsnummer:

Startbesked D 2020: 19-20, 48, 67-68, 75, 92-93, 95-96, 103 och 

151



2 (2)

110
Intermistiskt slutbesked: D 2020: 22
Slutbesked D 2020: 21, 23-25, 30-33, 36-37, 44-46, 55, 69-74, 
84-86, 88-90, 104, 108-109 och 111

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 11 mars 2020.
Delegeringslista handlingsid: BN 2020.xxx

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 14

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

L-Lovärende

Beslut Delegat

2019-10-31

Tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning till försäljningslokal av 

fordonsrelaterade tillbehör till och 

med 2024-11-27

BL 2019-000360 D 

2020-00009

1

2020-02-27

2020-02-27

Ingrid Järnefelt

LANTMANNEN 1

Avgift enligt taxa

Beslut Delegat

2012-11-02

Tillbyggnad av samlingslokaler

L 2012-000176 AvskrivesD 

2020-00004

3

2020-01-29

2020-01-29

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 87:2

Avskrivning

Beslut Delegat

2015-10-28

Tillbyggnad av enbostadshus med 

uterum

BL 2015-000298 AvskrivesD 

2020-00005

7

2020-02-13

2020-02-13

Ingrid Järnefelt

SPJUTSTORP 73:2 

ONSLUNDAVÄGEN 10 Avskrivning

Beslut Delegat

2015-10-23

Skyltanordning på parkering

BL 2015-000295 D 

2020-00005

8

2020-02-13

2020-02-13

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 59:4

Avskrivning

Beslut Delegat

2020-01-15

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus

BL 2020-000008 AvskrivesD 

2020-00008

2

2020-03-03

2020-03-03

Ingrid Järnefelt

ÄLGEN 9 

STUTERIGATAN 5 Avskrivning

Beslut Delegat

2019-12-11

Bygglov Skyltanordning på 

affärslokaler

BL 2019-000419 BeviljasD 

2020-00001

8

2020-01-17

2020-01-17

Ingrid Järnefelt

TRYDE 67:65

Bygglov

Beslut Delegat

2020-01-03

Bygglov för tillbyggnad av uterum

BL 2020-000001 BeviljasD 

2020-00005

4

2020-02-11

2020-02-11

Ingrid Järnefelt

KRONHJORTEN 4

Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 2 av 14

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-11-01

Bygglov Brunnsöverbyggnad för 

vattenborra B8

BL 2019-000363 BeviljasD 

2020-00005

6

2020-02-11

2020-02-11

Ingrid Järnefelt

NEDRABY 25:1 

NEDRABY 2501 Bygglov

Beslut Delegat

2017-09-21

 Ändrad användning  av 

kontorslokaler till Bostad

BL 2017-000294 BeviljasD 

2020-00005

9

2020-02-13

2020-02-13

Ingrid Järnefelt

BALDER 7

Bygglov

Beslut Delegat

2019-11-05

Bygglov Tillbyggnad av förråd

BL 2019-000370 BeviljasD 

2020-00006

1

2020-02-13

2020-02-13

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 12:90 

GRANVÄGEN 7 Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-04

Bygglov Tillbyggnad av 

affärslokaler  och rivning av skjul

BL 2020-000028 BeviljasD 

2020-00006

2

2020-02-13

2020-02-13

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 9:20 

BACKSIPPEVÄGEN 1 Bygglov

Beslut Delegat

2019-12-12

Marklov för utökad parkering

BL 2019-000421 BeviljasD 

2020-00002

7

2020-02-14

2020-02-14

Ingrid Järnefelt

ELJARÖD 24:1

Bygglov

Beslut Delegat

2020-01-28

Bygglov Ombyggnad av befintligt 

väderskydd till värmestuga

BL 2020-000019 BeviljasD 

2020-00006

5

2020-02-14

2020-02-14

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 79:2 

MAGISTERVÄGEN 9 Bygglov

Beslut Delegat

2019-12-18

Marklov för markyta hårdgöras och 

området skall disponeras för 

uppställning av bilar.

BL 2019-000432 BeviljasD 

2020-00007

8

2020-02-19

2020-02-19

Ingrid Järnefelt

KOLVEN 1

Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 3 av 14

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-12-16

Bygglov för nybyggnad av 

nätstation

BL 2019-000427 BeviljasD 

2020-00007

9

2020-02-19

2020-02-19

Ingrid Järnefelt

INGELSTAD 11:18

Bygglov

Beslut Delegat

2019-06-25

Nybyggnad av nätstation som 

ersätter stolpstation

BL 2019-000239 BeviljasD 

2020-00008

0

2020-02-19

2020-02-19

Ingrid Järnefelt

MYRESTAD 4:1

Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-03

Bygglov Utvändig ändring av 

industri/lager - byta till 

aluminiumglasparti

BL 2020-000026 BeviljasD 

2020-00008

1

2020-02-19

2020-02-19

Ingrid Järnefelt

GARVAREN 14 

KLINTGATAN 8 Bygglov

Beslut Delegat

2020-01-22

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och carport/förråd

BL 2020-000016 BeviljasD 

2020-00008

3

2020-02-21

2020-02-21

Ingrid Järnefelt

DROMEDAREN 7 

OSCARSGATAN 4 Bygglov

Beslut Delegat

2019-10-31

Tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning till försäljningslokal av 

fordonsrelaterade tillbehör till och 

med 2024-11-27

BL 2019-000360 BeviljasD 

2020-00008

7

2020-02-25

2020-02-25

Anette Thoresson

LANTMANNEN 1

Bygglov

Beslut Delegat

2019-12-15

Bygglov för tillbyggnad av bostad, 

nybyggnad av förråd,plank och 

skärmtak. Ändring av fasad och 

installation av kamin

BL 2019-000422 BeviljasD 

2020-00009

8

2020-02-28

2020-02-28

Ingrid Järnefelt

TORASTERÖD 9:3

Bygglov

Beslut Delegat

2019-04-08

Bygglov Uppförande  av plank

BL 2019-000146 -D 

2020-00003

9

2020-01-29

2020-01-29

Ingrid Järnefelt

BLÄCKFISKEN 6 

UPPFARTSGATAN 6 Föreläggande

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 4 av 14

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2018-09-12

Tillbyggnad av enbostadshus med 

sovrum och inglasning av uterum 

samt uppförande av plank

BL 2018-000284 D 

2020-00005

0

2020-02-06

2020-02-06

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 12:110 

VINBÄRSSVÄNGEN 15 Intermistiskt 

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-05-09

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus med vinterbonat 

uterum och installation av eldstad 

och rökkanal

BL 2019-000189 D 

2020-00005

3

2020-02-10

2020-02-10

Ingrid Järnefelt

GÄRARP 24:2 

GÄRARP 2402 Intermistiskt 

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-11-25

Anmälan installation av eldstad 

och skorsten i växthus

BL 2019-000405 Får tas i brukD 

2020-00002

1

2020-01-20

2020-01-20

Seth Dahlqvist

STENBY 30:7

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-04-12

Bygglov Nybyggnad av lagerlokaler

BL 2019-000153 Får tas i brukD 

2020-00002

2

2020-01-21

2020-01-21

Seth Dahlqvist

TRYDE 19:53 

TYLEGATAN 3 Slutbesked

Beslut Delegat

2012-11-01

Inbyggnad av befintlig uteplats 

under skärmtak till uterum

L 2012-000175 Får tas i brukD 

2020-00002

3

2020-01-21

2020-01-21

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 31:95

Slutbesked

Beslut Delegat

2017-09-01

Tillbyggnad veranda med balkong 

på ovanvåningen

BL 2017-000264 Får tas i brukD 

2020-00002

4

2020-01-21

2020-01-21

Seth Dahlqvist

GÅRDLÖSA 11:2 

GÅRDLÖSA 1102 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-09-25

Anmälan om Installation av 

eldstad i befintlig rökkanal

BL 2019-000311 Får tas i brukD 

2020-00002

5

2020-01-21

2020-01-21

Seth Dahlqvist

FRÖRUM 4:10

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 5 av 14

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-10-25

Bygglov för ändrad användning av 

förrådsbyggnad till badrum

BL 2019-000352 D 

2020-00002

8

2020-01-24

2020-01-24

Ingrid Järnefelt

HERKULES 4

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-10-30

Anmälan Tillbyggnad av förråd med 

uterum -  Attefallsutbyggnad

BL 2019-000358 D 

2020-00002

9

2020-01-24

2020-01-24

Ingrid Järnefelt

HERKULES 4 

ROSENCRANTZGATAN 6 Slutbesked

Beslut Delegat

2015-05-07

Anmälan Tillbyggnad av fritidshus 

med attefallsutbyggnad

BL 2015-000136 Får tas i brukD 

2020-00003

0

2020-01-27

2020-01-27

Seth Dahlqvist

LÖKARÖD 9:67 

RÖALEDEN 4 Slutbesked

Beslut Delegat

2013-07-04

Inst el ändr av eldstad i  fritidshus

L 2013-000119 Får tas i brukD 

2020-00003

1

2020-01-27

2020-01-27

Seth Dahlqvist

LÖKARÖD 9:67

Slutbesked

Beslut Delegat

2017-02-18

Anmälan Nybyggnad av 

Attefallshus - växthus

BL 2017-000052 Får tas i brukD 

2020-00003

2

2020-01-27

2020-01-27

Seth Dahlqvist

ELJARÖD 46:1

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-07-04

Tillbyggnad av kök i enbostadshus

BL 2018-000213 Får tas i brukD 

2020-00003

3

2020-01-27

2020-01-27

Seth Dahlqvist

BRÖSARP 9:45

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-02-21

Hus 1 - Nybyggnad av parhus med 

garage

BL 2019-000059 Får tas i brukD 

2020-00003

5

2020-01-28

2020-01-28

Ingrid Järnefelt

RÅBOCKEN 13 

SLÄNTGATAN 3 Slutbesked

Beslut Delegat

2012-05-18

Nybyggnad av uthus - 

ekonomibyggnad

L 2012-000082 Får tas i brukD 

2020-00003

6

2020-01-29

2020-01-29

Seth Dahlqvist

BALDER 4

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 6 av 14

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-11-25

Anmälan installation av eldstad 

och rökkanal

BL 2019-000403 Får tas i brukD 

2020-00003

7

2020-01-29

2020-01-29

Seth Dahlqvist

ILLSTORP 7:36

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-02-21

Hus 2 - Nybyggnad av parhus med 

garage

BL 2019-000060 Får tas i brukD 

2020-00004

2

2020-01-29

2020-01-29

Ingrid Järnefelt

RÅBOCKEN 14 

SLÄNTGATAN 5 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-08-30

Nybyggnad av ställverk

BL 2018-000272 Får tas i brukD 

2020-00004

4

2020-02-03

2020-02-03

Seth Dahlqvist

GUSSARÖD 1:18

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-03-22

Bygglov för nybyggnad av kiosk 

och glasskiosk samt rivningslov 

för befintlig kiosk

BL 2019-000118 Får tas i brukD 

2020-00004

5

2020-02-03

2020-02-03

Seth Dahlqvist

TRANÅS 9:28 

SKÅNE TRANÅS 928 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-03-06

Bygglov Tillbyggnad av fritidshus 

och rivning

BL 2019-000073 Får tas i brukD 

2020-00004

6

2020-02-03

2020-02-03

Seth Dahlqvist

LÖNHULT 5:60 

TORPVÄGEN 17 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-11-25

Anmälan installation av eldstad 

och ändring av befintlig rökkanal

BL 2019-000406 Får tas i brukD 

2020-00005

5

2020-02-11

2020-02-11

Seth Dahlqvist

BRÖSARP 12:80

Slutbesked

Beslut Delegat

2017-09-21

 Ändrad användning  av 

kontorslokaler till Bostad

BL 2017-000294 Får tas i brukD 

2020-00006

0

2020-02-13

2020-02-13

Ingrid Järnefelt

BALDER 7

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 7 av 14

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2015-04-30

Utvändig ändring av affärslokaler 

och flerbostadshus och rivning av 

fasadtegel

BL 2015-000132 Får tas i brukD 

2020-00006

9

2020-02-18

2020-02-18

Seth Dahlqvist

SIMSON 17

Slutbesked

Beslut Delegat

2017-01-17

Skyltanordning på affärslokaler - 

Smakbruket  (Österlens 

Matmarknad)

BL 2017-000021 Får tas i brukD 

2020-00007

0

2020-02-18

2020-02-18

Seth Dahlqvist

SIMSON 17

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-06-04

Byte av fönster i enbostadshus, 

byte av tak samt installation av 

takfönster

BL 2018-000172 Får tas i brukD 

2020-00007

1

2020-02-18

2020-02-18

Seth Dahlqvist

MANETEN 10

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-11-21

Anmälan Installation av eldstad i 

befintlig murstock

BL 2019-000397 Får tas i brukD 

2020-00007

2

2020-02-18

2020-02-18

Seth Dahlqvist

TRYDE 19:9 

TRYDE HÄSTHAGA 1909 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-11-15

Anmälan för installation av  

rullstolshiss

BL 2019-000392 Får tas i brukD 

2020-00007

3

2020-02-18

2020-02-18

Seth Dahlqvist

TJUSTORP 174:6

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-06-12

Installation av 4 st eldstäder

BL 2018-000180 Får tas i brukD 

2020-00007

4

2020-02-18

2020-02-18

Seth Dahlqvist

INGELSTAD 79:2

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-11-29

Anmälan installation av eldstad  

och ändring av befintlig rökkanal

BL 2019-000408 Får tas i brukD 

2020-00008

4

2020-02-24

2020-02-24

Seth Dahlqvist

TRANÅS 1:3

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-05-08

Bygglov Utvändig ändring av 

fritidshus - bytt fönster mot 

altandörr samt uppförande av plank 

i efterhand

BL 2019-000187 Får tas i brukD 

2020-00008

5

2020-02-24

2020-02-24

Seth Dahlqvist

LÖKARÖD 4:17 

ÄLGSTIGEN 3 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-01-16

Anmälan Installation av två 

eldstäder i befintlig skorsten

BL 2019-000019 Får tas i brukD 

2020-00008

6

2020-02-24

2020-02-24

Seth Dahlqvist

NORRA BJÖRSTORP 7:10 

NORRA BJÖRSTORP 710 Slutbesked

Beslut Delegat

2012-03-09

Rivning av enbostadshus efter 

brand

L 2012-000030 Får tas i brukD 

2020-00008

8

2020-02-27

2020-02-27

Seth Dahlqvist

TORASTERÖD 1:11

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-08-06

Tillbyggnad av tvättstuga

BL 2018-000248 Får tas i brukD 

2020-00008

9

2020-02-27

2020-02-27

Seth Dahlqvist

GÅRDLÖSA 13:20

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-08-23

Bygglov Utvändig ändring av 

carport - isättning av porthalva

BL 2019-000285 Får tas i brukD 

2020-00009

0

2020-02-27

2020-02-27

Seth Dahlqvist

HEIMDAL 10 

HEIMDALSVÄGEN 6 Slutbesked

Beslut Delegat

2017-09-20

Nybyggnad av enbostadshus med 

carport/förråd

BL 2017-000291 Får tas i brukD 

2020-00009

9

2020-02-28

2020-02-28

Ingrid Järnefelt

GRÄSHOPPAN 7

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-10-15

Bygglov för nybyggnad av vind- 

och regnskydd för hästar

BL 2019-000336 Får tas i brukD 

2020-00010

8

2020-03-06

2020-03-06

Seth Dahlqvist

SILLARÖD 2:11

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-12-09

Anmälan - Installation av utvändig 

trapphiss för rullstol

BL 2019-000418 Får tas i brukD 

2020-00010

9

2020-03-06

2020-03-06

Seth Dahlqvist

BJÖRKEN 13 

NORREGATAN 36B Slutbesked

Beslut Delegat

2012-04-20

Utvändig ändring av fritidshus - 

fasadändring,

L 2012-000065 Får tas i brukD 

2020-00010

4

2020-03-03

2020-03-03

Seth Dahlqvist

TRANÅS 25:57

Slutbevis

Beslut Delegat

2019-03-26

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus

BL 2019-000119 BeviljasD 

2020-00001

9

2020-01-20

2020-01-20

Seth Dahlqvist

SPJUTSTORP 4:34 

SPJUTSTORP BACKÅKRA 429 Startbesked

Beslut Delegat

2019-11-13

Hus 16 - Anmälan Installation av 

oljepanna och skorsten i 

panncentral

BL 2019-000389 BeviljasD 

2020-00002

0

2020-01-20

2020-01-20

Seth Dahlqvist

KRONOVALL 1:1

Startbesked

Beslut Delegat

2019-11-15

Bygglov för nybyggnad av 4 st 

parhus

BL 2019-000391 BeviljasD 

2020-00003

4

2020-01-27

2020-01-27

Ingrid Järnefelt

VILDKATTEN 1

Startbesked

Beslut Delegat

2019-07-08

Ombyggnad efter brandskada, 

inreda bostäder samt förråd

BL 2019-000259 BeviljasD 

2020-00004

1

2020-01-29

2020-01-29-

Östen  Mårtensson

Brunnsvik 20

273 55 BRÖSARP

Ingrid Järnefelt

SÖDRA BJÖRSTORP 1:1

Startbesked

Beslut Delegat

2019-11-07

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus med garage

BL 2019-000376 BeviljasD 

2020-00004

7

2020-02-03

2020-02-03

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 74:31 

BACKASTIGEN 12 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-09-25

Bygglov Nybyggnad av fritidshus

BL 2019-000315 D 

2020-00004

8

2020-02-05

2020-02-05

Seth Dahlqvist

LÖNHULT 5:57 

TORPVÄGEN 23 Startbesked

Beslut Delegat

2019-06-20

Bygglov Nybyggnad av 

flerbostadshus, miljöhus, teknik, 

förråd och plank

BL 2019-000226 BeviljasD 

2020-00004

9

2020-02-06

2020-02-06

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 2:105

Startbesked

Beslut Delegat

2019-12-02

Bygglov för nybyggnad av garage

BL 2019-000412 BeviljasD 

2020-00005

1

2020-02-07

2020-02-07

Ingrid Järnefelt

TOMELILLA 237:122

Startbesked

Beslut Delegat

2019-12-05

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus

BL 2019-000416 BeviljasD 

2020-00005

2

2020-02-07

2020-02-07

Ingrid Järnefelt

KRONHJORTEN 13

Startbesked

Beslut Delegat

2019-10-28

Bygglov för tillbyggnad av balkong 

och uterum samt 

utrymningstrappa. Tillbyggnad av 

skärmtak och vägg på lastkajen 

och uppställning av 

avfallscontainer.

BL 2019-000354 BeviljasD 

2020-00006

4

2020-02-14

2020-02-14

Ingrid Järnefelt

FOLKETS PARK 2

Startbesked

Beslut Delegat

2019-02-28

Bygglov Om- och tillbyggnad av 

fritidshus, rivning och 

återuppbyggnad av byggnad, 

nybyggnad av carport och prefab 

förrådsbyggnad

BL 2019-000070 BeviljasD 

2020-00006

6

2020-02-14

2020-02-14

Ingrid Järnefelt

SÖDRA KVÄRRESTAD 7:22 

SÖDRA KVERRESTAD 722 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-01-20

Anmälan Ny planlösning med 

ändring av ventilation till 

frånluftsventilation samt 

installation av ytterligare toalett

BL 2020-000014 BeviljasD 

2020-00006

7

2020-02-17

2020-02-17

Seth Dahlqvist

IDUNA 1

Startbesked

Beslut Delegat

2020-01-16

Anmälan Installation av eldstad 

och rökkanal i fritidshus

BL 2020-000010 BeviljasD 

2020-00006

8

2020-02-17

2020-02-17

Seth Dahlqvist

FLAGABRO 7:1 

FLAGABRO 701 Startbesked

Beslut Delegat

2019-09-16

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och garage

BL 2019-000306 BeviljasD 

2020-00007

5

2020-02-18

2020-02-18

Seth Dahlqvist

KRONHJORTEN 10

Startbesked

Beslut Delegat

2019-10-22

Rivningslov Rivning av 

brandskadat kontorshus

BL 2019-000350 BeviljasD 

2020-00007

6

2020-02-18

2020-02-18

Ingrid Järnefelt

SLAKTERIET 11 

SLAKTERIGATAN 3 Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-12

Anmälan Nybyggnad av 

Attefallshus och installation av 

eldstad och rökkanal

BL 2020-000043 BeviljasD 

2020-00007

7

2020-02-19

2020-02-19

Ingrid Järnefelt

LÖNHULT 1:32 

FALKVÄGEN 6 Startbesked

Beslut Delegat

2020-01-30

Anmälan Installation av eldstad 

och rökkanal

BL 2020-000031 BeviljasD 

2020-00009

2

2020-02-27

2020-02-27

Seth Dahlqvist

TRANÅS 72:1 

SKÅNE TRANÅS ELINELUND  Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-25

Anmälan Installation av eldstad i 

befintlig skorsten

BL 2020-000054 BeviljasD 

2020-00009

3

2020-02-27

2020-02-27

Seth Dahlqvist

BOLLERUP 47:2 

BOLLERUP 4702 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-01-10

Anmälan Liten anmälningspliktig 

tillbyggnad enbostadshus med 

uterum

BL 2020-000006 BeviljasD 

2020-00009

4

2020-02-27

2020-02-27

Ingrid Järnefelt

ULLSTORP 122:2 

ULLSTORP 1222 Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-19

Anmälan Installation av 

stoltrapplift

BL 2020-000057 BeviljasD 

2020-00009

5

2020-02-27

2020-02-27

Seth Dahlqvist

TIGERN 1

Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-21

Anmälan Installation av eldstad 

och rökkanal

BL 2020-000059 BeviljasD 

2020-00009

6

2020-02-27

2020-02-27

Seth Dahlqvist

BONTOFTA 15:22 

BONTOFTA 1522 Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-04

Bygglov Tillbyggnad av 

affärslokaler  och rivning av skjul

BL 2020-000028 BeviljasD 

2020-00009

7

2020-02-28

2020-02-28

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 9:20 

BACKSIPPEVÄGEN 1 Startbesked

Beslut Delegat

2019-07-08

Ombyggnad efter brandskada, 

inreda bostäder samt förråd

BL 2019-000259 BeviljasD 

2020-00010

0

2020-03-02

2020-03-02-

Östen  Mårtensson

Brunnsvik 20

273 55 BRÖSARP

Ingrid Järnefelt

SÖDRA BJÖRSTORP 1:1

Startbesked

Beslut Delegat

2019-11-01

Bygglov Brunnsöverbyggnad för 

vattenborra B8

BL 2019-000363 BeviljasD 

2020-00010

1

2020-03-02

2020-03-02

Ingrid Järnefelt

NEDRABY 25:1 

NEDRABY 2501 Startbesked

Beslut Delegat

2019-06-11

Rivning av samtliga byggnader inkl 

grundläggning och källare.

BL 2019-000213 BeviljasD 

2020-00010

2

2020-03-02

2020-03-02

Ingrid Järnefelt

YXAN 4

Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-07-30

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus

BL 2019-000269 BeviljasD 

2020-00010

3

2020-03-02

2020-03-02

Seth Dahlqvist

TJUSTORP 3:64

Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-27

Anmälan Installationr av eldstad i 

enbostadshus

BL 2020-000063 BeviljasD 

2020-00011

0

2020-03-06

2020-03-06

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 35:17 

LÄRAREVÄGEN 10 Startbesked

Beslut Delegat

2020-03-04

Anmälan Installation av eldstad i 

befintlig skorsten

BL 2020-000064 BeviljasD 

2020-00011

1

2020-03-06

2020-03-06

Seth Dahlqvist

UGGLAN 10 

NYGATAN 19 Startbesked

SS-Strandskydd

Beslut Delegat

2020-01-15

Ansökan om dispens från 

strandskydd -  Nybyggnad av 

friggebod/trädgårdsförråd

BL 2020-000007 D 

2020-00002

6

2020-01-23

2020-01-23

Ingrid Järnefelt

NORRA BJÖRSTORP 4:2 

NORRA BJÖRSTORP 402 Strandskyddsdispen

s

Beslut Delegat

2020-01-15

Ansökan om dispens från 

strandskydd - enskilt avlopp

BL 2020-000009 D 

2020-00006

3

2020-02-13

2020-02-13

Ingrid Järnefelt

LUDARÖD 2:19 

HALLAMÖLLA 219 Strandskyddsdispen

s

VANV-Vanvårdade fastigheter

Beslut Delegat

2019-05-17

Klagomål - Bedriver hundvård i sin 

bostad och bytt tak coh satt igen 

två dörrar, satt i ett fönster och 

ändrat storlek på två fönster

BL 2019-000199 AvskrivesD 

2020-00004

0

2020-01-29

2020-01-29

Ingrid Järnefelt

LUNNARP 1:21

Avskrivning

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-03-11

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-01-17

tom:  2020-03-06

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-01-24

Klagomål - olovlig inredning av 

tillagningskök

BL 2020-000021 AvskrivesD 

2020-00010

5

2020-03-03

2020-03-03

Ingrid Järnefelt

BANERET 13

Avskrivning

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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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
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 11 mars 2020 Dnr BN 2020/2

Byggnadsnämnden

Anmälningsärenden 16 januari – 6 mars

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-03-06 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-03-06
redovisas.

1. Länsstyrelsens beslut 2019-06-05 Dnr 526-16124-2019 att 
överpröva Byggnadsnämndens beslut 2019-05-17 D 2019-000292 
om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Norra Björstorp 4:11 i Tomelilla kommun.

2. Länsstyrelsens beslut 2019-10-18 Dnr 526-27143-2019 att avsluta 
överprövning av Byggnadsnämndens beslut 2019-08-27 D 2019-
000477 om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten Myrestad 4:1 i Tomelilla kommun.

3. Länsstyrelsens beslut 2020-02-27 Dnr 526-16124-2019 att upphäva 
Byggnadsnämndens beslut 2019-05-17 D 2019-000292 om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Norra Björstorp 4:11 i Tomelilla kommun.

4. Länsstyrelsens beslut 2020-02-03 (skrivfel i datumet som i beslutet 
är angivet som 2019-02-03) Dnr 403-32765-2019 att upphäva 
punkten 3.2 samt avslå överklagandet av samtliga övriga punkter i 
Byggnadsnämndens beslut 2019-09-04 § 65 om föreläggande att 
åtgärda brister på fastigheten Gärarp 11:19 i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-11
Bygglovsenheten

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
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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:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 17 mars 2020 Dnr BN 2020/16

Byggnadsnämnden

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt informerar om aktuella frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 17 mars 2020.

Bygglovsenheten

Johan Linander
Kanslichef
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