
Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 17 juni 2020 kl. 08.30

Plats: Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Norra Kvärrestad 13:37 – Förlängning av 

tidsbegränsat bygglov för omklädningsrum och 
förråd

3 - 17

4 Måsen 12 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med uterum

18 - 24

5 Brösarp 18:3 – Förhandsbesked Nybyggnad av 
vattenverk och rivning av befintligt

25 - 74

6 Strutsen 1 – Bygglov för utvändig ändring av 
kommunhus - ventilationsgaller, solpaneler 
tak/fasad samt utbyte av ventilationsaggregat

75 - 84

7 Slakteriet 45 – Bygglov Nybyggnad av 
kontorslokaler

85 - 92

8 Sälshög 9:4 - Rivnings- och bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus samt mindre tillbyggnad

93 - 105

9 Samrådsremiss kv. Uttern Ks 2017/18 2020/42 106 - 
127

10 Yttrande till justitieombudsmannen (anmälan 
Gärarp 11:19)

2020/34

11 Tranås 25:57 – Avslag på begäran om skadestånd 2020/17 128 - 
133

12 Tertialrapport 1 2020 för byggnadsnämnden 2019/4 134 - 
137

13 Återremiss Delegeringsbeslut till och med 24 april 
2020

2020/3 138 - 
159

14 Delegeringsbeslut till och med 31 maj 2020 2020/3 160 - 
170

15 Delegering till nämndens ordförande under 2020/3 171 - 
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Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden

sommaren 172
16 Redovisning av anmälningsärenden 25 april till den 4 

juni
2020/2 173 - 

174
17 Dialoger och informationsärenden 2020/16 175

Anette Thoresson (C) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 53 Johan Linander
E-post: johan.linander@tomelilla.se
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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 28 maj 2020 Dnr BL 2020-000187

Byggnadsnämnden

Norra Kvärrestad 13:37 – Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för omklädningsrum och 
förråd 

Förvaltningens förslag till beslut
Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet beviljas till och med 2025-06-
17 i enlighet med inlämnad begäran och tidigare godkända handlingar. 
Bygglovet beviljas med villkoret att byggnaden ska vara avlägsnad och 
marken återställd senast det datum då bygglovet upphör att gälla. För 
övrigt gäller samma som för det tidigare beviljade tidsbegränsade 
bygglovet.

Lovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 33. Motivet till beslutet är 
att byggnaden strider mot detaljplanen, men att avvikelsen kan betraktas 
som liten och att byggnaden i övrigt uppfyller tillräckligt många av 
gällande krav enligt PBL. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 420 kronor (2 
906 kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3, 4 och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Tidsbegränsat bygglov med handlingar 2013-02-13
Förlängning tidsbegränsat bygglov 2016-03-01

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för byggnad med 
omklädningsrum och förråd. Lunnarps Bollklubb har tidigare tecknat 
nyttjanderättsavtal med Tomelilla kommun för nyttjande av aktuellt 
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markområde. Sökanden bör kontrollera att nyttjanderättsavtalet gäller för 
den förlängda tiden fram till 16 juni 2025 alternativt förlänga 
giltighetstiden för avtalet. 

Enligt sökanden är byggnaden inte tillgänglighetsanpassad då den enbart 
ska användas som omklädningsrum och förråd. All tillgänglighet finns 
enligt sökande i huvudbyggnaden.

Byggnaden är inte kopplad till vatten och avlopp. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan laga kraftvunnen 1984-05-10. Enligt 
detaljplanen är området avsett för bostadsändamål. Byggnaden är placerad 
på område avsett för underjordiska allmänna ledningar samt på område 
avsett för parkering. Dessa områden får enligt detaljplanen inte bebyggas.
Tidsbegränsat bygglov och slutbesked för detta har beviljats 2013-02-13 § 
6 respektive 2013-12-10. Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet 
beviljades 2016-03-01.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 
alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
VA-avdelningen har yttrat sig och har inget att erinra under förutsättning 
att enheten får tillgång till sina ledningar vid eventuella problem. Inga 
övriga negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering och användning. 
Avvikelsen kan betraktas som liten.
Då den nya detaljplanen börjar närma sig utställningsskedet bör ytterligare 
en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet kunna medges då ansökan 
i övrigt bedöms uppfylla tillräckligt många av kraven enligt plan- och 
bygglagen 9 kap 33 § och slutbesked har utfärdats för det ursprungliga 
lovet.

Ekonomiska konsekvenser

4



3 (3)

Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-28.
Tidsbegränsat bygglov 2013-02-13 med handlingar.
Förlängning tidsbegränsat bygglov 2016-03-01.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygg- och marklovsbeslutet 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 
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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 Dnr 
 BL 2015-000312 

Samhällsbyggnad    
 

 

Tomelilla kommun Byggnadsnämnden 273 80 Tomelilla| Besöksadress: Gustafs Torg 16| Tel: 0417- 180 00| Fax: 0417-181 21 

bygg@tomelilla.se | www.tomelilla.se 
 

2016-03-01 
 

 

 Lunnarps Bollklubb 
Norra Kverrestad 125 
273 96 TOMELILLA 
 

 

Bygglov   D 2016-000072 
 
Ärendet avser:  Förlängning av tidsbegränsat bygglov för byggnad med 

omklädningsrum och förråd 

Fastighet:   NORRA KVÄRRESTAD 13:37 

Byggherre:   Lunnarps Bollklubb 

Avgift:   3 059 kronor 

 

Beslut 
 
Delbeslut 1 
Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att gälla 
fram till och med den 31 mars 2020.  
 
Lovet avser placeringsalternativ 1 enligt beslut 13 februari 2013, Bn § 6 med diarienummer Dnr L 
13-0005. 
 
Delbeslut 2 
Bygglovsbeslut avser förlängning enligt ovan. Byggnadsverket får fortsatt tas i bruk enligt 10 kap. 
34 § PBL.  
 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Handlingstyp  Ankomstdatum 
Ansökan                      2015-11-12 
 
Ärendet 
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för byggnad med omklädningsrum och 
förråd.  
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Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan utan kvarvarande genomförandetid. Enligt detaljplanen är 
området avsett för bostadsändamål. Byggnaden är tidbegränsat placerad på område avsett för 
underjordiska allmänna ledningar samt på område avsett för parkering. Dessa områden får enligt 
detaljplanen inte bebyggas. Kommunens VA-enhet har muntligt godkänt fortsatt placeringen då 
fråga avser tidsbegränsat bygglov. Byggnaden har inte inkopplat vatten och avlopp.  
 
Lunnarps Bollklubb har tidigare tecknat nyttjanderättsavtal med Tomelilla kommun för nyttjande 
av aktuellt markområde. Sökanden bör kontrollera att nyttjanderättsavtalet gäller för den 
förlängda tiden fram till 31 mars 2020 alternativt förlänga giltighetstiden för avtalet.  
 
I avvaktan på genomförande av detaljplanen bör ett tidsbegränsat bygglov kunna medges då 
ansökan bedöms uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 §. 
 
Enligt sökanden är byggnaden inte tillgänglighetsanpassad då den enbart ska användas som 
omklädningsrum och förråd. All tillgänglighet finns enligt sökande i huvudbyggnaden. 
 
Yttranden 
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter (9 kap 25 § PBL).  
Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering. Avvikelsen kan betraktas som liten.  
I avvaktan på genomförande av detaljplanen bör ett tidsbegränsat bygglov kunna medges då 
ansökan bedöms uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 §. 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. 
PBL. 
 
Upplysningar 
Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut 
till era närmsta grannar. Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. 
 
 
 
 

 

Enligt meddelad delegation 

 

 

Bengt Casselblad 
Bygglovschef 
0417-18145 
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Hur man överklagar: 
Vill du överklaga avgiften 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. 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 avgiften 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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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 30 maj 2020 Dnr BL 2020-000137

Byggnadsnämnden

Måsen 12 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med uterum

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till lika befintlig golvhöjd i anslutande bostadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 b, 31 b och d. Motivet 
är att avvikelsen har godtagits vid tidigare bygglovsprövning samt att 
åtgärden inte strider mot gällande detaljplan och i övrigt uppfyller gällande 
krav.

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.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 och innebär att 
åtgärden får påbörjas.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Britt Ekstrand.

Som underlag för slutbesked ska verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 7 326 kronor (4 
844 kronor för bygglov, 969 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Teknisk beskrivning    2020-04-28
Sektionsritning           2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
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Fasadritning              2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
Planritning                 2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Kontrollplan 2020-05-27

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum. 

Tillbyggnaden kommer utöka byggnadsarea på tomten med 15 kvm vilket 
ger en total byggnadsarea på 235,44 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för området kring Östra utfartsvägen (s 
70) laga kraftvunnen 1974-12-20. Planen tillåter bostäder som uppförs i 1 
våning. Hösta tillåtna byggnadsarea är ¼ av tomtens area, dvs 220,5 m2.

Förslaget strider mot detaljplanen då sammanlagd byggnadsarea efter 
tillbyggnaden blir 235,44 kvm, det vill säga 6,8 % över tillåten area. 

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov 
med avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:
Måsen 10, Dnr 1975.538, tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 220,8 m2 med ca 94 kvm (ca 43 %).
Måsen 8, Dnr 1975.515, tillåten byggnadsarea 175,6 kvm överskrids med 
ca 44,4 kvm (ca 25 %). 
Måsen 7, Dnr L 09-0125, tillåten byggnadsarea 175,6 kvm överskrids med 
36,5 kvm (ca 36 %). 

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 
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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.

PBL kap 9 § 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 
vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att 
en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna 
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp 
för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
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uppfyllda.

PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt 
byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet 
eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor 
behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut 
om slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

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

Bedömning och skäl till beslut
Tillbyggnaden med uterum skapar en avvikelse från detaljplanen då 
byggrätten överskrids med sammanlagt knappt 7 5. I samma kvarter har 
dock tidigare beviljats bygglov för åtgärder som inneburit betydligt större 
avvikelser från tillåten byggyta.

Då kvarteret är relativt luftigt, tillbyggnaden placeras så att den inte stör 
grannarna och dessa inte har några invändningar, samt den planerade 
åtgärden inte strider mot detaljplanen görs den samlade bedömningen att 
avvikelsen kan tillåtas och att den är att betrakta som mindre.

För övrigt bedöms föreslagen åtgärd uppfylla resterande krav som följer 
av PBL kap 9 § 30.

Bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

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.

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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Kontrollplan för mycket enkla ärenden 

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

Byggherre……………………………………………………… 

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

 

Kontrollpunkter Datum 
 för kontroll 

Kontrollant  Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

 Signatur/Kontroll 
utförd 

Grundläggning     

Stomresning     

Infästningar     

Täthet     

     

     

     

     

     

     

     

 
Begäran om slutbesked 

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

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

Datum: ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(1) 
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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 30 maj 2020 Dnr BL 2020-000210

Byggnadsnämnden

Brösarp 18:3 – Förhandsbesked Nybyggnad av 
vattenverk och rivning av befintligt

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av vattenverk och 
rivning av befintligt i enlighet med inlämnade och kompletterade 
handlingar. Exakt placering inom området som är markerat med rött, höjd 
färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet efter att 
eventuella villkor relaterade till arkeologi och etablering inom Natura 
2000-område fastställts av Länsstyrelsen.

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

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.

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.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-05-28
Teknisk beskrivning 1      2020-05-28
Teknisk beskrivning 2      2020-05-28
Bekräftelse Anmälan samråd för övr verksamheter 2020-05-14
Vattendom 2015-03-27
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Den önskade åtgärden omfattar nybyggnad av vattenverk och rivning av 
befintligt. Ansökan gäller pågående samhällsviktigt funktion.

Ny byggnad och tillhörande anläggningar planeras så att de i möjligaste 
mån smälter in i landskapet. En trädridå lämnas dessutom kvar mellan 
vägen och byggnaden.

Utfart sker via befintlig enskild väg.

Anmälan om samråd gällande vattenverk och erforderlig schaktning enligt 
kap 12 § 6 i miljöbalken är inlämnad. Kommunen kommer också att söka 
dispens från naturreservatets föreskrifter, då dessa förbjuder bl.a. 
schaktning.

Tillstånd för vattenuttagen i Brösarp finns i vattendom i mål nr M 2764-
14 meddelad i Växjö 2015-03-27. Dispens redan meddelats för dessa 
åtgärder.

Begäran om arkeologisk utredning är inskickad till Länsstyrelsen.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och är registrerad som 
Specialenhet.

Området ligger inom riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv, natur- 
och kulturvård samt Natura 2000.

Fastigheten omfattar inga kända fornlämningar och ligger inte inom 
strandskyddat område.

Jordbruksmark tas inte i anspråk då fastigheten är skogbevuxen.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 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.

PBL kap 9 § 18 Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
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bygglov görs.

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.

PBL kap 9 § 39 Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas 
ska innehålla
1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann
laga kraft,
2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får
påbörjas, och
3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt
med de förutsättningar som gäller för den kommande 
bygglovsprövningen.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i 
sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. En 
gränsgranne motsätter sig byggnationen medhänvisning till följande:

 Att vattenverket verkar grunda sig på kommersiellt syfte
 Att uttaget av vatten kommer att drabba vattentillgången i 

sakägarens verksamhet

Länsstyrelsen miljöenhet som hanterar tillstånd till byggnation i natura 
2000 området har begärt förlängd svarstid.

Inga andra negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Då ansökan gäller förhandsbesked för en kommande byggnation har 
ansökan granskats utifrån kraven i kap 9 § 31 som behandlar 
förutsättningarna för bygglov utanför detaljplanerat område.

De synpunkter om eventuell påverkan på vattentillgång med mera som 
framförts i grannyttrande har behandlats inom ramen för handläggning 
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och beslut i vattendomen. Eventuella konsekvenser enligt yttrandet 
kommer därför att hanteras inom ramen för de villkor som ställs i 
vattendomen och som ska uppfyllas innan verksamheten får utökas. 
Anförda synpunkter får därför anses vara tillgodosedda och beaktas därför 
inte vidare i detta ärende.

Då vattendom redan finns kommer Länsstyrelsens möjligheter att påverka 
byggnationen vara begränsad till att besluta om försiktighetsåtgärder och 
exakt placering inom det område som ansökan gäller. Bedömningen är att 
dessa synpunkter kommer att kunna tillgodoses inom ramen för den 
kommande bygglovsprövningen.

Ansökan gäller pågående samhällsviktig verksamhet vid en befintlig 
vattenborra. Eftersom det finns vattendom, och den exakta utformningen 
inklusive placeringen inom det markerade området på situationsplanen 
kan justeras vid behov om Länsstyrelsens utredningar och beslut skulle 
kräva detta, görs bedömningen att positivt förhandsbesked kan beviljas 
med hänsyn taget även till de känsliga förutsättningarna på platsen.

Byggnadsnämnden bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd kommer att 
kunna uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.

Positivt förhandsbesked kan därför meddelas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte barnperspektivet direkt.

Miljöperspektivet
Beslutet innebär en förbättring av vattenkvaliteten i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30.
Ansökningshandlingar.
Bekräftelse Anmälan samråd för övr verksamheter 2020-05-14.
Vattendom 2015-03-27.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
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Protokollsutdrag:
Sökanden

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

Faktura för avgifter 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 
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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Teknisk beskrivning för förhandsbesked på 

bygglov för uppförande av vattenverk med 

tillhörande anläggningar i Brösarp 

Fastighet TOMELILLA BRÖSARP 18:3 

Förhandsbesked på bygglov för: 

▪ Ny byggnad (vattenverk) 

▪ Nya reservoarer ovan mark (2 st) 

▪ Infiltrationsdamm  

▪ Överbyggnad för brunnar (2 st) 

▪ Stängsel runt anläggningen 

▪ Rivning av befintlig vattenverksbyggnad 

Observera att placeringen av ny byggnad, reservoarer och infiltrationsdamm inte är 

bestämd, utan visas med ungefärligt läge på situationsplanen! Entreprenören kommer att 

detaljprojektera anläggningen och har hela det disponibla området att tillgå.  

Allmänna uppgifter 

Sökande:  Tomelilla kommun, VA-enheten 

Org.nr.:  212000–0886 

Kontaktperson: Christina Jönsson 

e-mail:  christina.jonsson@tomelilla.se 

Telefon direkt: 0417-183 06  

Postadress:  Tomelilla kommun, 273 80 Tomelilla 

Fakturaadress: Tomelilla kommun ID 30601, projekt 1272 

Bilagor till denna ansökan om förhandsbesked för bygglov 

1. Situationsplan nytt vattenverk Brösarp, ritning Bygglov_1 

2. Prototyp på brunnsöverbyggnad från Brunnsbo (exempel på utformning) 

3. Uppdragsbekräftelse kontrollansvarig Björn Hernbrant 

4. Mottagningsbekräftelse Länsstyrelsen_Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken 

5. Skickad ansökan och bekräftelse från Länsstyrelsen_Begäran om arkeologisk utredning 
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Bakgrund och orientering 

Tomelilla och Simrishamns kommuner har tillsammans erhållit tillstånd för vattenuttag ur 

grundvattentäkten i Brösarp och ett avtal är skrivet mellan kommunerna om överföring av 

dricksvatten från Brösarp till Kivik. Bakgrunden till hela projektet är att det råder stor brist på 

dricksvatten i Simrishamns kommun medan vattentäkten i Brösarp är en stor och regionalt 

prioriterad vattenresurs.  

För att kunna producera mer dricksvatten behövs ett större vattenverk i Brösarp som ersätter det 

befintliga. Planen är att bygga ett nytt vattenverk och reservoarer intill nuvarande som sedan rivs.  

Arbetena kommer att upphandlas som totalentreprenad under sommarmånaderna och tilldelning 

av entreprenör planeras ske i september. Efter kontraktsskrivning kommer detaljprojektering ske 

och bygglovsärendet kommer att kompletteras med erforderliga ritningar och underlag. 

Berörd fastighet 

Bygglovsansökan gäller byggnad och åtgärder på fastighet TOMELILLA BRÖSARP 18:3, som 

ägs av Tomelilla kommun. Koordinater i SWEREFF99, 13 30, är E=186505, N= 6178028.  

 
Figur 1 Nuvarande vattenverk i Brösarp. 

Områdesbeskrivning 

Brösarps vattenverk ligger väster om Brösarps tätort, omgivet av tallskog som angränsar till 

åkermark. Hela området omfattas av Verkaåns naturreservat och Natura 2000-område. Därtill 

ligger vattenverket inom riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv.  

Ny byggnad och tillhörande anläggningar planeras så att de i möjligaste mån smälter in i 

landskapet och en trädridå finns kvar mellan vägen och byggnaden.  
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En geoteknisk markundersökning är utförd i området för de planerade åtgärderna. Resultatet av 

denna kommer att användas som underlag till totalentreprenaden. Punkterna för utförd 

geoteknisk undersökning framgår av situationsplanen.  

Beskrivning av åtgärderna 

Det nya vattenverket kommer, som sagt ovan, att detaljprojekteras under hösten, men bedöms 

uppta en yta på 200-250 m². Ytan inritad på situationsplanen är 240 m² (12 x 20 m). Byggnaden 

planeras utföras i ett plan, varvid höjden på byggnaden beräknas uppgå till ca 4-6 meter. Ytskiktet 

förmodas bli plåt eller fasadskivor i fibercement. Vattenverket ska inrymma maskinhall för 

pumpar och UV-aggregat, elrum, rum för reservkraftverk samt personaldel med personalrum, 

omklädningsrum, toalett och dusch. 

Reservoaren ska bestå av två volymer på vardera 250 m³ och ett vattendjup på ca 4 - 6 m. 

Reservoarerna måste anläggas ovan mark, då de inte kan grävas ner på grund av högt 

grundvatten. På situationsplanen har höjden antagits till 5 meter och reservoarerna är inritade 

med en diameter på 8 meter (area 50 m²). Reservoarerna kommer högst troligt att utföras i pre-

fabricerade betongelement som sammanfogas till en cirkulär bassäng.  

I projektet ingår även att driftsätta en ny brunn i närheten, som anlades 2012, och ansluta denna 

till vattenverket genom förbindelseledningar. En enkel överbyggnad ska byggas till denna nya 

brunn och befintlig brunn vid vattenverket. Överbyggnaden planeras bli ca 2 x 2 meter. En 

prototyp på hur den kan komma att se ut bifogas. Exemplet som visas är från Brunnsbo, men det 

kan bli från någon annan tillverkare.  

En enkel infiltrationsbädd för rent spolvatten (när ledningar renspolas eller vattenreservoarens 

yta bräddas av) kommer att behöva anläggas vid vattenverket. Djupet på dammen antas bli ca 0,5 

meter och ytan 100 m².  

Därtill kommer en viss yta för tillfart och parkering att hårdgöras och asfalteras.  

Befintligt vattenverk saknar avloppsanslutning. Nytt vattenverk kommer att anslutas till en LTA-

station för bortledning av avloppsvattnet till kommunens avloppsledningsnät.  

Nya anläggningar kommer att inhägnas med stängsel och grind som uppfyller kraven för 

skalskydd av dricksvattenanläggningar. Stängslet blir av typen Pallas (stålnätspaneler) och 2,2 

meter högt.  

Det nya vattenverket kräver en utökning av dagens el-abonnemang och en ansökan om detta 

kommer att skickas till Österlens Kraft. En ny matarledning för el kommer att grävas fram i 

samband med entreprenaden.  

När samtliga nya delar är driftsatta och godkända kommer det befintliga vattenverket på 40 m² att 

rivas. Denna ansökan omfattar därför även förhandsbesked för rivningslov.  
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Kontrollansvarig 

Som kontrollansvarig i projektet är Björn Hernbrant, Megaliten, anlitad. Uppdragsbekräftelse 

bifogas.  

Tillstånd och dispenser 

Området för åtgärderna berörs av följande skyddsvärda miljöer: 

• Vattenskyddsområde till den allmänna vattentäkten Brösarp 

• Naturreservat, Verkeåns naturreservat, delområde 1 (NVR-ID 2001534) 

• Natura 2000, Verkeåns dalgång, Art- och habitatdirektivet (SCI) 

• Riksintresse friluftsliv, rörligt friluftsliv 

• Riksintresse naturvård 

 

Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken för anläggande av nytt vattenverk i Brösarp är 

inskickad till Länsstyrelsen. Mottagningsbekräftelsen bifogas denna ansökan.  

 

För entreprenader och andra åtgärder inom vattenskyddsområde gäller kommunens 

säkerhetsregler som kommer att ingå som krav i den kommande entreprenaden. 

 

Kommunen kommer att söka dispens från reservatets föreskrifter, då dessa förbjuder bl.a. 

schaktning. När det gäller arbetena vid den nya brunnen och för ledningen som förbinder 

brunnen med vattenverket så har i tillståndet för vattenuttagen i Brösarp, DOM i mål nr M 2764-

14 meddelad i Växjö 2015-03-27, dispens redan meddelats för dessa åtgärder.  

 

Vattenverket och de planerade åtgärderna ligger inom Natura 2000, Verkeåns dalgång, Art- och 

habitatdirektivet (SCI). De planerade åtgärderna berör, enligt vad som kan utläsas ur 

bevarandeplanen, inget särskilt skyddsvärt område utan berör endast naturtyperna 6920 Bebyggd 

mark (befintligt vattenverk) och 9900 Ickenatura-skog. I samrådsärendet gällande 

överföringsledningen för vatten, ärende Np 525-9883-2020, har Länsstyrelsen svarat att arbetena 

inte bedöms påverka naturmiljön i området på ett väsentligt sätt och att tillstånd i Natura 2000-

område enl. 7 kap 28a § miljöbalken inte krävs. Det samma torde gälla även för de planerade 

arbetena vid vattenverket.  

Forn- och kulturlämningar 

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar inom eller i närheten av aktuellt 

arbetsområde. Avståndet till närmaste fornlämning, enligt karta i Fornsök, är ca 300 meter. 

Kommunen har dock skickat in begäran om arkeologisk utredning till Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet för nytt vattenverk samt överföringsledningen för vatten som ska anläggas från 

vattenverket och till kommungränsen mot Simrishamn. Mail med ansökan samt svar från 

Kulturmiljöenhet bifogas denna ansökan.  
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Skyddsförebyggande åtgärder 

Eftersom de planerade åtgärderna kommer att ske nära kommunens brunnar för vattenuttag och 

inom vattenskyddsområde gäller kommunens säkerhetsregler för entreprenader och andra 

åtgärder inom vattenskyddsområde.  

Utöver detta föreslås följande försiktighetsmått tas i samband med alla arbeten i det aktuella 

området: 

• Arbetena ska planeras och genomföras på så vis att påverkan blir så liten som möjligt. Så 

få träd som möjligt ska behöva tas bort och så liten yta som möjligt ska disponeras för 

arbetena.  

• Entreprenadarbeten ska utföras med minsta möjliga ingrepp på djur och växtliv.  

• Körskador ska förhindras så långt det går och uppkomna skador ska återställas. 

• Marken ska återställas i så nära befintligt skick det går. 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

3:4 

DOM 
2015-03-27 

meddelad i 

Växjö 

Mål nr M 2764-14 

 

  

  
 

 

 

 

Dok.Id 313540 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100  0470-560 125 måndag – fredag 

08:00-16:30 

- 
E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

 

SÖKANDE 

1. Simrishamns kommun 

272 80 Simrishamn 

  

2. Tomelilla kommun 

273 80 Tomelilla 

  

Ombud för 1 och 2: Advokat Magnus Berg 

Advokataktiebolaget Nordic Law 

Skeppsbron 11, 4 tr 

211 20 Malmö 

  

  

SAKEN 

Ansökan om tillstånd till att anlägga/bibehålla en ny uttagsbrunn på fastigheten 

Brösarp 18:3, Tomelilla kommun  

 

Avrinningsområde: 88/89  SWEREF 99 TM 

 

Brunn B2  N: 6175882 E: 442116 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen lämnar Tomelilla och Simrishamns kommuner tillstånd 

enligt 11 kap. miljöbalken  

a) att inom fastigheten Brösarp 18:3, Tomelilla kommun, bibehålla en år 2012 

anlagd jordlagerbrunn benämnd B2, samt tillstånd att för skydd och nytt-

jande av nämnda brunn anlägga ett pumphus och överföringsledningar, och 

b) att från denna brunn och från brunn B1, vilken lagligförklarats genom dom i 

mål M 545-10, för kommunal vattenförsörjning, bortleda 630 750 m
3
/år 

grundvatten, dock maximalt 2 600 m
3
/d, och 

c) att vid behov för var och en av brunnarna B1 och B2, inom en radie av upp 

till trettio (30) meter från respektive brunn inom fastigheterna Brösarp 18:3 

och Bertilstorp 19:2, anlägga ersättningsbrunnar. 

1
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Dispens 

Mark- och miljödomstolen meddelar dispens, med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 

3 § och 7 kap. 7 § 2 st. miljöbalken, från för området gällande reservatsföreskrifter 

för anläggande/bibehållande av brunn B2 med tillhörande pumphus och överfö-

ringsledningar samt bortledande av grundvatten. 

 

Tidsbegränsning 

Tillståndet gäller i 30 år från lagakraftvunnen dom. 

  

Villkor för verksamheten 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sö-

kandena redovisat och åtagit sig i målet.  

2. Så länge grundvattenuttag sker med stöd av nu lämnat tillstånd ska sökan-

dena vid uttagsbrunnarna mäta, med fast monterad summerande vattenmä-

tare, den bortledda mängden vatten. Journalföring ska ske en gång varje 

vecka.  

3. Under hela tillståndstiden ska mätning av grundvattennivån ske i uttags-

brunnarna, enskilda brunnar och observationsrör i den omfattning som fast-

ställs i kontrollprogrammet. Resultatet av mätningarna ska journalföras. 

4. Journaler över utförda mätningar och observationer ska hållas tillgängliga 

hos sökandena för var och en som anser sig berörd av vattenverksamheten.  

 

Kontroll 

Det åligger sökandena att kontrollera verksamheten i enlighet med vad som angetts 

i tillståndsansökan och enligt vad sökanden i övrigt åtagit sig. Kommunerna ska, på 

av länsstyrelsen godkänt sätt, kontrollera statusen på Verkaån regelbundet. Kontrol-

len ska dokumenteras skriftligt. 
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Delegation 

Mark- och miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § miljöbalken åt tillsynsmyn-

digheten att fastställa de ytterligare villkor som kan fordras för kontrollen av verk-

samheten. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. 

 

Oförutsedd skada 

Anspråk enligt 24 kap. 13 § miljöbalken på grund av oförutsedd skada ska, för att få 

tas upp till prövning, anmälas till mark- och miljödomstolen senast inom 10 år räk-

nat från den tidpunkt då årsuttaget av vatten överstiger 460 000 m
3
/år. 

 

Omprövning av tillstånd 

Vid omprövning av tillståndet är sökanden enligt 31 kap. 22 § andra stycket 3 mil-

jöbalken inte skyldig att utan ersättning avstå från mer än en tjugondedel (1/20) av 

den vattenmängd som omfattas av tillståndet till verksamheten. 

 

Prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen fastställer den, med stöd av 3 kap. förordningen 

(1998:940) om avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tidigare prelimi-

närt fastställda avgiften om 18 575 kr, för målets prövning. 

 

Rättegångskostnader 

Sökanden åläggs att utge ersättning för rättegångskostnader dels till Länsstyrelsen i 

Skåne län med 4 800 kr avseende arbete och dels till Christel Plaschke med 50 000 

kr avseende ombudskostnader. På beloppen ska utgå ränta enligt 6 § räntelagen från 

denna dag till dess betalning sker. 

 

Tidigare tillstånd 

Detta tillstånd ersätter tidigare tillstånd, dom M 545-10, meddelad den 9 juni 2011, 

för vattenuttag på fastigheten Brösarp 18:3 i Tomelilla kommun så snart domen 

vunnit laga kraft. 

3
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Ogillade yrkanden 

Mark- och miljödomstolen avslår övriga framställda yrkanden som inte särskilt be-

handlats ovan. 

 

_____________ 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE BESLUT 

Tomelilla kommun bedriver i dag kommunal grundvattentäkt på fastigheten Brö-

sarp 18:3. Idag finns två jordlagerbrunnar, benämnda B1 och B2, på fastigheten. 

Genom dom i mål nr M 545-10 lagligförklarades brunn B1 och kommunen fick 

också rätt att anlägga en ny brunn inom ett väl avgränsat brunnsområde på fastig-

heten Brösarp 18:3 samt rätt att från dessa båda brunnar bortleda 460 000 m
3
/år 

grundvatten. I samband med projekteringen av den nya brunnen har det visat sig att 

uttagsmöjligheterna inom det i domen i mål nr M 545-10 redovisade brunnsområdet 

varit relativt dåliga och att det finns ett område inom fastigheten med betydligt 

bättre uttagsmöjligheter. Denna plats är dock belägen väl utanför det i domen i mål 

nr M 545-10 fastställda brunnsområdet, vilket är huvudanledningen till nu föreva-

rande ansökan. Vidare har det visat sig att kommunerna har ett ökat behov av vatten 

för den kommunala vattenförsörjningen och då framför allt i norra delen av Sim-

rishamns kommun. Förevarande ansökan utgör således en förändring av det befint-

liga tillståndet i mål nr M 545- 10 i vad avser placeringen av den nya uttagsbrunnen 

och i det att kommunerna önskar utta större volymer grundvatten för kommunal 

vattenförsörjning 

 

ANSÖKAN 

Yrkande 

 

Tomelilla kommun och Simrishamns kommun yrkar att mark- och miljödomstolen 

a) ger kommunerna tillstånd att inom fastigheten Brösarp 18:3, Tomelilla 

kommun, bibehålla en år 2012 anlagd jordlagerbrunn benämnd B2, och 

b) med ändring av Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i mål M 

545-10, ger kommunerna tillstånd att från denna brunn och från brunn B1, 

vilken lagligförklarats genom dom i mål M 545-10, för kommunal vatten-

försörjning, bortleda 630 750 m
3
/år grundvatten dock maximalt 2 600 m

3
/d, 

och 

c) ger kommunerna rätt att vid behov för var och en av brunnarna B1 och B2, 

inom en radie av upp till trettio (30) meter från respektive brunn, anlägga 

ersättningsbrunnar. 

5
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Kommunen yrkar vidare att mark- och miljödomstolen fastställer tiden för anmälan 

om oförutsedd skada till tio (10) år från lagakraftvunnen dom. 

 

Rådighet 

Tomelilla kommun är ägare till fastigheten Brösarp 18:3 och har därför sådan rå-

dighet som krävs enligt 2 kap 1 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet för att bedriva den sökta vattenverksamheten. Eftersom ansökan 

avser tillstånd till grundvattenuttag för allmän vattenförsörjning har Simrishamns 

kommun därtill rådighet jämlikt 2 kap 4 § 2 p lag (1998:812) med särskilda be-

stämmelser om vattenverksamhet för att bedriva den sökta vattenverksamheten. 

 

Planfrågor 

Brunnsfastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Området är i Tomelilla 

kommuns översiktsplan angivet som område för fritid och rekreation. 

 

Teknisk beskrivning 

Befintlig vattentäkt är belägen på fastigheten Brösarp 18:3 ca 2 km väster om Brö-

sarps samhälle. Vid täkten finns två grusfilterbrunnar, B1 och B2. Brunnen B1 an-

lades 1979 och är lagligförklarad genom dom i mål nr M 545-10 och är i dag den 

enda av brunnarna som är i drift. Brunnen har ett djup om 9,5 meter med en uttags-

kapacitet om ca 10 l/s. Brunnen B2 anlades 2012 och har ett djup av 22 meter. Ut-

tagskapaciteten uppskattas till ca 25-30 l/s. 

 

På uttagsfastigheten finns ett vattenverk. Råvattnet sugs via en intagsledning till 

vattenverket varifrån det med hjälp av sex centrifugalpumpar distribueras ut till 

abonnenterna. Från de båda brunnarna kommer sammanlagt 630 750 m
3
/år grund-

vatten att bortledas. Det största momentana uttaget bedöms komma att ske ur brunn 

B2. 

 

Avsikten är att framöver även kunna försörja norra delarna av Simrishamns kom-

mun med vatten från täkten i Brösarp. Det finns emellertid ännu inget ledningssy-

stem för det tillkommande behovet varför någon teknisk beskrivning av installat-
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ionerna för denna del av ansökan inte kan lämnas. En förnyad beräkning av det 

framtida vattenbehovet i kommunerna har utförts vilken visar att medelförbruk-

ningen för Brösarp- och Kiviksområdet kring år 2025 kommer att uppgå till drygt 1 

600 m
3
/d. Som mest beräknas förbrukningen i området kunna uppgå till ca 3 200 

m
3
/d, vilket förutsätter att Simrishamns kommun kan tillgodose maxförbrukningen 

från egna täkter. 

 

Området kring vattentäkten domineras av Verkaån och dess dalgång. Årsmedelne-

derbörden i området är ca 810 mm med en avdunstning på ca 500 mm, vilket ger en 

nettonederbörd om ca 310 mm/år. Av nettonederbörden bedöms 270-300 mm/år 

bilda grundvatten beroende på om grundvattenbildningen sker i morän eller i 

isälvsavlagringar. Grundvattenströmningen i området sker från höjdområdena söder 

och norr om Verkaån ner mot dalgången. Det huvudsakliga tillrinningsområdet för 

vattentäkten bedöms uppta en yta om ca 650 ha. Med en nettonederbörd om 310 

mm/år erhålls en total avrinning om ca 2 015 000 m
3
/år. Med hänsyn taget till to-

pografi och jordarternas vattenförande förmåga kan grundvattenbildningen i områ-

det grovt uppskattas till 4 875 m
3
/d. Med beaktande av att övriga grundvattenuttag 

av privat natur inom området är begränsade bedöms kommunens sökta grundvat-

tenuttag om 630 750 m
3
/år, vilket motsvarar ett medeluttag om 1 728 m

3
/d, inte 

påverka vattenbalansen i området negativt. 

 

Enligt prognoser för framtida klimatförändringar så bedöms grundvattenbildningen 

inom Brösarpsområdet vara oförändrad. Ytvattenbildningen och flödet i Verkaån 

har bedömts kunna påverkas av sökt uttag genom ett något minskat flöde i ån med 

som mest i storleksordningen 7-10 l/s, vilket är i paritet med den påverkan som re-

dovisats i mål nr M 545-10. 

 

Det praktiska influensområdets storlek har beräknats konservativt genom att kom-

munen vid beräkningen utgått från ett konstant uttag från de båda brunnarna om 2 

600 m
3
/d, en volym som endast kommer att bortledas under enskilda dygn. Beräk-

ningen ger ett ellipsformat influensområde med störst utbredning i öst-västlig rikt-
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ning. Med beaktande av att det rör sig om två jordlagerbrunnar har gränsen för in-

fluensområdet satts vid en påverkan om - 0,1 m. 

 

Miljökonsekvenser 

I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs de konsekvenser som kan uppstå till 

följd av att brunnsläget förändras i förhållande till domen i mål nr M 545-10 

och skillnaden i uttagsvolymer. Det är således i huvudsak de tillkommande ef-

fekterna som bedöms. 

 

Områdesskydd m m 

Vattenverksamheten kommer att bedrivas inom Verkaåns naturreservat som i 

omfattning sammanfaller med ett Natura 2000-område (Verkaåns dalgång). 

Verkaån med dalgång utgör även riksintresse för naturvård. Verkaån ligger norr 

om uttagsbrunnarna. Vattendraget utgör en del av Natura 2000-områdets och 

naturreservatets samlade naturvärden. I och i anslutning till vattendraget finns 

särskilt skyddade arter såsom stensimpa, större vattensalamander, bred gulbrä-

mad dykare och sandnejlika. 

 

I samband med att sökt maxuttag om 2 600 m
3
/d kommer att behöva ske under 

sommarhalvåret kan en viss inducerad infiltration komma att ske från Verkaån. 

Den inducerade infiltrationen beräknas som mest uppgå till 10 l/s. Denna volym 

utgör vid LLQ (lägsta lågvattenföring) för ett enskilt dygn 8 procent av vatten-

föringen i Verkaån. Detta innebär i princip ingen skillnad i förhållande till de 

effekter på Verkaån som redovisades i ansökan i mål nr M 545-10. Den föränd-

rade verksamheten bedöms inte utgöra något hot mot de skyddade arterna eller 

deras livsmiljöer och det bedöms inte uppstå några förändringar som på ett be-

tydande sätt kan påverka miljövärdena i området. 

 

I anslutning till Brunnsviksbäcken som rinner genom influensområdet finns två av 

Skogsstyrelsen fastställda objekt med naturvärden, dels en nyckelbiotop som utgörs 

av miljö inom ädellövsskog och naturvärde i form av bäckmiljön. På dessa miljöer 

uppstår ingen påverkan av praktisk betydelse till följd av uttagen 
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Området där vattentäkten är belägen ingår i nationell bevarandeplan för odlings-

landskapet. Täkten ligger även inom område av riksintresse för friluftsliv. Inom 

det tillkommande påverkansområdet kan en begränsad avsänkning av grundvat-

tennivån ske inom områden där det bedrivs jord- och skogsbruk. Avsänkningen 

är dock så begränsad att den inte bedöms medföra någon skada för jord- och 

skogsbruket och inte heller för skyddsvärda objekt eller skyddsvärda miljöer. 

 

Utöver de områdesskydd som ovan nämns gäller strandskydd samt att det före-

kommer fornlämningar i form av gravhögar och stensättningar i området. Den 

sökta vattenverksamheten bedöms inte stå i strid med några miljömål eller några 

planförhållanden. För Brösarps grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde 

fastställt 1981. 

 

Enskilda intressen 

Inom det påverkansområde som tillkommer i förhållande till befintligt tillstånd i 

mål nr M 545- 10 finns inga brunnar. De brunnar som är belägna inom påver-

kansområde för tillståndet i mål nr M 545-10 bedöms inte komma vidkännas nå-

gon ytterligare påverkan. 

 

Nollalternativ 

Ett nollalternativ innebär att kommunerna bedriver vattenverksamheten på plat-

sen i enlighet med befintligt tillstånd. Behovet av grundvatten för kommunal 

vattenförsörjning kommer emellertid inte att kunna täckas av det befintliga till-

ståndet. Ett nollalternativ innebär därför att kommunerna måste hitta andra om-

råden i närområdet med en tillräcklig vattentillgång och vattenkvalitet. Tome-

lilla kommun har tillsammans med Simrishamns kommun utrett denna fråga 

löpande under flera år och har inte kunnat hitta ett område med lika bra vatten-

tillgång som det nu sökta. Sammanfattningsvis bedöms den sökta verksamheten 

inte medföra skada eller olägenhet av någon större betydelse på vare sig all-

männa eller enskilda intressen i området. 

 

9

47



   

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM  M 2764-14 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Tillåtlighet 

Tillåtlighet enligt 2-4 kap miljöbalken 

Kommunen har genom egen personal och genom anlitade tekniska konsulter erfor-

derlig kunskap för att bedöma eventuella miljö- och hälsorisker som skulle kunna 

uppkomma i samband med den sökta vattenverksamheten. 

 

I ansökan jämte bilagor redovisade yrkanden och villkor bedöms utgöra tillräckliga 

försiktighetsmått för att motverka att verksamheten riskerar att medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Lokaliseringen bedöms inte stå i strid med bestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljö-

balken. Den grundvattenförekomst som finns i området i anslutning till de sökta 

brunnarna är med beaktande av tillgång och kvaliteten unik för denna del av Öster-

len och bedöms därför vara särskilt lämpligt för kommunal vattenförsörjning. Om-

rådet bör därför med stöd av 3 kap 8 § miljöbalken anses vara särskilt skyddsvärt 

för detta ändamål. 

 

Kemiska produkter som kan medföra risk för skada på människors hälsa eller mil-

jön kommer inte att användas. 

 

Ansökan som innebär en utökning av en etablerad och tillståndgiven kommunal 

grundvattentäkt med därtill hörande vattenskyddsområde bedöms i övrigt inte strida 

mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. 

 

Tillåtlighet enligt 11 kap miljöbalken 

Denna ansökan innebär endast en förändring av tillståndet i mål nr M 545-10 på så 

sätt att brunnens läge förändras och att volymen bortlett grundvatten ökas på med 

170 750 m
3
/år. Som redovisats ovan bedöms den sökta vattenverksamheten inte 

medföra någon skada eller på ett betydande sätt påverka naturmiljön inom det Na-

tura 2000 område/ naturreservat inom vilket uttagsfastigheten är belägen. Inte heller 

i övrigt bedöms någon olägenhet av betydelse uppstå på övriga allmänna eller en-
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skilda intressen i området. Vattentäkten omfattas avslutningsvis även av ett sedan 

1981 fastställt vattenskyddsområde. 

 

Med beaktande härav anser kommunen att ett bifall till den sökta verksamheten, 

vilken är av allmännyttig karaktär, inte står i strid med bestämmelsen i 11 kap 6 § 

miljöbalken. 

 

Övrigt avseende tillåtligheten 

Ansökan står inte i strid med någon detaljplan eller områdesbestämmelse. Den 

sökta verksamheten kommer inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm inte 

kommer att kunna följas och strider inte mot något åtgärdsprogram. 

 

Förslag till villkor 

Kommunerna föreslår, som de slutligen bestämt sin talan, att följande villkor före-

skrivs för tillståndet. 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sö-

kandena redovisat och åtagit sig i målet.  

2. Så länge grundvattenuttag sker med stöd av nu lämnat tillstånd ska sökan-

dena vid uttagsbrunnarna mäta, med fast monterad summerande vattenmä-

tare, den bortledda mängden vatten. Journalföring ska ske en gång varje 

vecka.  

3. Under tiden för framställande av anspråk i anledning av oförutsedd skada 

ska mätning av grundvattennivån ske i uttagsbrunnarna, enskilda brunnar 

och observationsrör i den omfattning som fastställs i kontrollprogrammet. 

Resultatet av mätningarna ska journalföras. 

4. Journaler över utförda mätningar och observationer ska hållas tillgängliga 

hos sökandena för var och en som anser sig berörd av vattenverksamheten. 

 

Samråd 

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken har under våren 2014 skett med Länsstyrelsen 

i Skåne, Ystad-Österlenregionens miljöförbund och med enskilda särskilt berörda. 

Samrådet har dels skett genom möte med länsstyrelsen och miljöförbundet och dels 
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genom brevutskick till fastighetsägare med fastigheter belägna inom angivet prak-

tiskt influensområde. Härtill har samrådet kungjorts i dagspress. Länsstyrelsen har i 

beslut av den 13 juni 2014 fastställt att den sökta verksamheten inte kommer att 

medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Motstående intressen 

Kommunerna bedömer att den sökta vattenverksamheten inte riskerar att skada och 

endast i begränsad utsträckning påverka några allmänna eller enskilda intressen. 

Inom redovisat tillkommande påverkansområde finns inga kända brunnar. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Naturvårdsverket, SMB och HaV avstår från att lämna yttrande.  

 

SGU, anser att det kan vara möjligt att utnyttja hela grundvattenbildningen, vilket 

kan bli fallet under torrår, men att kontroller och övervakning över Verkaån och 

känsliga miljöer i Natura 2000 bör göras. 

 

Länsstyrelsen, påtalar att påverkansområdet nu innefattar större del av Verkaån än 

i den tidigare prövningen vilket innebär att det måste ställas högre krav på kontroll. 

Grundvattennivåer bör mätas i utvalda brunnar och rör. Kommunerna bör samordna 

uppföljningen av påverkan på Verkaån genom att bli medlemmar i Verkaåns vatten-

råd. Länsstyrelsen anser att MKB ska beskriva den sammantagna påverkan av verk-

samheten på miljön i Natura 2000 och inte bara den tillkommande påverkan i för-

hållande till det gällande tillståndet. Sökanden måste beskriva hur de planerade ut-

tagen och den redovisade avsänkningen av vattennivån kan komma att påverka na-

turtyperna och de arter som finns inom området. Redovisningen ska även klargöra 

hur vattenavsänkningen i området påverkar vattennivån i det övre lagret av grund-

vattnet och de jordlager som har förbindelse med växternas rötter. Det gäller särskilt 

för sumpskogen som finns där just för att grundvattennivån är hög. Slutsatserna 

avseende verksamhetens påverkan på miljön ska grundligt redovisas och motiveras. 

Länsstyrelsen anser att tillståndet ska tidsbegränsas till 25 år. Eftersom kommunalt 

vattenuttag är av stort allmänt intresse behöver man inte befara att fortsatt tillstånd 
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inte kommer medges. Däremot kan villkor behöva ändras varför tidsbegränsning är 

rimligt.  

 

Ystad- Österlenregionens miljöförbund, anser att vattenskyddsområdets gränser 

samt innehållet i tillhörande skyddsföreskrifter bör utredas och vid behov uppdate-

ras för grundvattentäkten. Dessa ska vid en uppdatering anpassas till de planerade 

uttagsmängderna och faktiska hydrogeologiska förhållanden för att säkerställa 

grundvattnets kvalitet. Miljöförbundet har i övrigt inget att erinra. 

 

Älvräddarna Skåne, samtycker till att vattenuttag från grundvatten är generellt sett 

bra, och närliggande renvattenanläggningar till slutanvändare är bra för miljön då en 

mindre energiåtgång kan förväntas vid produktionen. Dricksvatttenproduktion är 

också naturligtvis mycket viktigt för samhället, och en viss påverkan måste accepte-

ras. Älvräddarna kan däremot inte samtycka till att ekologiska värden förstörs för 

att en växande befolkning ska bevattna sina gräsmattor. Älvräddarna framför in-

vändningar mot MKBn. Man anser att SMHIs beräkningar är bristfälliga, att påver-

kan på Verkaån är felräknad samt att påverkan på Verkaån saknar underlag. På 

grund av nämnda invändningar yrkar Älvräddarna att sökanden tillförs följande 

villkor: Vattenuttaget ska begränsas under torrperioder, så att uttaget aldrig påver-

kar vattenståndet i Verkaån, genom antingen – tidsperioder eller redundant över-

vakning av vattenståndet. En fullständig biotopkartering på påverkansområdet ut-

förs på den sökandes bekostnad. Till denna kartering ska upprättas ett kontrollpro-

gram som årligen utvärderar förändringar. Om negativ förändring på livsmiljön för 

arter i Verkeån kan spåras ska tillstånd förändras eller återkallas.  

 

Inger Trobro, avstyrker kommunernas ansökan om bortledningav grundvatten 

utöver dagens uttag. Hon är ägare och brukare av Trulsbo gård och är sakägare och 

ägare av ungefär halva influensområdet. Hon menar att uppgiften om grundvatten-

tillgång är behäftad med betydande osäkerhet. Ett utnyttjande över tillgänglig 

grundvattenbildning kommer på sikt medföra att tillgången på yt- och grundvatten i 

området minskar. Vattenproduktionen i området är begränsad till en mycket liten 

fastighet. Borran är belägen fyra meter från hennes fastighet Brösarp 13:4 och 83:1. 
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Det framgår inte på vilket sätt den ansökta verksamheten kommer att ändra dagens 

grundvattenförhållanden. Hur stort är det praktiska influensområdet idag vid 

normaldrift respektive vid maxuttag? Vilka områden kommer att inlemmas i det 

utvidgade praktiska influensområdet vid det ansökta uttaget jämfört med dagens 

förhållande? Hur stor blir den tillkommande grundvattensänkningen på hennes 

marker? Vad är grundvattennivån idag (max-min) och vad kommer grundvatten-

nivån att bli med det ansökta uttaget? Vilka konsekvenser kommer det ansökta 

uttaget att få för vegetationen? Hon yrkar vidare att anspråk enligt 24 kapitlet13 § i 

miljöbalken skall gälla i minst 15 år. 

 

Carina Liljedahl och Lars Lindström samt Christel Plaschke, yrkar, genom sitt 

ombud, 

1. i första hand att mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ska avvisa Tome-

lilla kommuns och Simrishamns kommuns ansökan om tillstånd enligt miljöbal-

ken till att anlägga/bibehålla en ny uttagsbrunn på fastigheten Brösarp 18:3, 

Tomelilla kommun, och tillstånd att från denna brunn och tidigare lagligförkla-

rad brunn bortleda grundvatten. 

2. i andra hand att mark- och miljödomstolen ska lämna ansökan utan bifall. 

3. för det fall att mark- och miljödomstolen ändå skulle meddela tillstånd till den 

sökta verksamheten yrkas följande: 

a) att omfattningen av vattenuttaget ska begränsas, såtillvida att en maximal sänk-

ning av grundvattennivån om en meter ska föreskrivas, samt att det till detta 

villkor ska upprättas ett kontrollprogram, 

b) att tillståndet för grundvattenuttaget ska begränsas till maximalt tio (10) år, 

c) att en fullständig biotopkartering på påverkansområdet ska utföras på sökande-

nas bekostnad, samt att det till denna kartering ska upprättas ett kontrollprogram 

som årligen utvärderar förändringar, 

d) att i övrigt stränga villkorskrav ska ställas på verksamheten, 

e) att tiden för anmälan om oförutsedd skada till följd av vattenverksamheten ska 

bestämmas till trettio (30) år från arbetstidens utgång. 
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Utöver ovanstående yrkar Carina Liljedahl och Lars Lindström ersättning för 

rättegångskostnader med 17 500 kr. Carina Liljedahl och Lars Lindström har i sitt 

yttrande också ingett utveckling av sina yrkanden. De har vidare redogjort för 

varför de ska betraktas som sakägare i målet. Carina Liljedahl och Lars Lindström 

har senare också inkommit med skrivelse där de ifrågarsätter kommunens 

behovsunderlag. 

 

Utöver ovanstående yrkar Christel Plaschke ersättning för rättegångskostnader 

med 260 000 kr. Hon har också framfört oro över sättningsskador på sin fastighet. 

Christel Plaschke har även inkommit med yttrande över sökandens bemötande där 

hon hänvisar till Högsta domstolens dom Ö 4925-11, 2012-12-18, som fastställer att 

enskild part har rätt att åberopa allmänna intressen om parten ifråga är sakägare. 

Christel Plaschke har senare också inkommit med skrivelse där hon ifrågarsätter 

kommunens behovsunderlag. 

 

BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN  

Länsstyrelsen i Skåne län har i sitt yttrande anfört att kontroll av den sökta 

verksamhetens påverkan på Verkaån bör kunna samordnas inom ramen för vat-

tenråd. Kommunerna har inget att erinra mot detta och Tomelilla kommun är 

även medlem i Österlens vatten råd, där Verkaån ingår. Kommunerna föreslår 

att Tomelilla kommun, för kontrollprogrammet, tar fram lämpliga kontrollpara-

metrar i samråd med Österlens vattenråd. Kommunerna föreslår vidare att fort-

satt kontroll och uppföljning av Verkaåns status sker via vattenrådet i enlighet 

med Vattendirektivets intentioner. Länsstyrelsen efterlyser vidare i sitt yttrande 

komplettering vad gäller risken för påverkan Natura 2000-arter m m. Kommu-

nerna anser att man på ett fullt tillräckligt sätt lämnat redovisning i dessa delar, 

varvid det kan konstateras att det inte finns någon risk för att den sökta verk-

samheten på ett betydande sätt skulle kunna påverka miljön i Natura 2000-

området och ej heller de arter som finns upptagna i bilaga 1 till Artskyddsför-

ordningen. Detta särskilt som att nu sökt verksamhet inte mer än marginellt kan 

komma att påverka flödet i Verkaån. I detta mål anges påverkan på flödet i 

Verkaån i worst case till mellan 7-10 %, worst case. Skäl saknas därför att efter-
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komma länsstyrelsen önskemål om komplettering i denna del. Avslutningsvis så 

bestrider kommunerna att tillståndet tidsbegränsas. Skälet för bestridandet är att 

det rör sig om en kommunal vattentäkt av stort värde för båda kommunerna där 

omfattande investeringar skett i infrastruktur. Härtill kommer att man redan be-

driver vattentäkt i området sedan många år. Vidare har länsstyrelsen inte anfört 

några som helst skäl till varför just detta tillstånd måste tidsbegränsas. Enligt 

gällande lagstiftning kan ett tillstånd till vattenverksamhet tidsbegränsas om det 

finns särskilda skäl i just det enskilda fallet. Huvudregeln är dock alltjämt att 

tillstånd till vattenverksamhet inte behöver tidsbegränsas. 

 

Älvräddarna Skåne har i yttrande framfört en del synpunkter på till ansökan 

bifogad MKB samt framför yrkande om villkor för den sökta verksamheten. 

Kommunerna anser att den MKB som presenteras i målet på ett tydligt och kor-

rekt sätt redovisar miljökonsekvenserna av sökt verksamhet och delar inte de 

synpunkter som framförts i yttrandet. Kommunerna bestrider bifall till de yrkan-

den om villkor för verksamheten som Älvräddarna Skåne framför i yttrandet. 

 

Inger Trobro, ägare till fastigheterna Brösarp 13:4 och 83:1, har avgivit ytt-

rande i målet i vilket hon framför farhågor för att hennes fastigheter skulle 

kunna skadas av den sökta vattenverksamheten. Det är kommunernas uppfatt-

ning att påverkan på Inger Trobros fastigheter kommer att bli begränsad i det att 

hennes fastigheter är belägna på ett sådant avstånd från uttagsbrunnarna att 

grundvattenavsänkningen stannar på mellan 0,1 och 0,3 m v p. Inger Trobro har 

yrkat att tiden för anmälan om oförutsedd skada bestäms till 15 år. Kommunerna 

har i ansökan föreslagit 10 år som tid för anmälan om oförutsedd skada och an-

ser fortfarande att denna tid, med beaktande av verksamhetens art och omfatt-

ning, är tillräcklig varför yrkandet bestrids. Inger Trobro har också framställt 

yrkande om ersättning för eventuellt framtida utökat vattenskyddsområde. 

Kommunen bestrider detta yrkande på den grund att frågan om ändring av vat-

tenskyddsområde inte är föremål för prövning målet. Skulle till trots mot vad 

kommunerna anfört den sökta verksamheten medföra skada på Inger Trobros 
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fastigheter får detta lösas inom ramen för bestämmelserna om anmälan om oför-

utsedd skada. 

 

Carina Liljedahl och Lars Lindström har via ombud avgett yttrande i målet. 

Deras fastighet är belägen väl utanför av kommunerna redovisat influensområde. 

Eftersom de inte är sakägare i målet och således inte berörda av den sökta verk-

samheten bestrids samtliga av dem framförda yrkanden i målet. 

 

Christel Plaschke, ägare till fastigheten Brösarp 18:6, har via ombud avgett ytt-

rande i målet. I sitt yttrande, som omfattar 19 sidor, har Plaschke till allt övervä-

gande framfört synpunkter på och erinringar mot den sökta verksamhetens avse-

ende dess eventuella påverkan på allmänna intressen. I denna del tar även ytt-

randet upp och belyser situationer och hänvisar till rättsfall m m som saknar bä-

ring på nu aktuell prövning. Kommunerna delar inte Plaschkes synpunkter och 

redovisning i dessa delar utan anser att ansökan med tillhörande MKB väl bely-

ser konsekvenserna av sökt verksamhet. Härtill kommer att företrädare för all-

männa intressen faktiskt avgett yttranden i målet, vilka bemötts ovan, och där-

vidlag inte haft några synpunkter på tillåtligheten av sökt verksamhet. Vad gäller 

Plaschkes egen fastighet, Brösarp 18:6, och eventuell påverkan på denna så re-

dovisar Plaschke detta på cirka en sida i yttrandet och vilket kommunerna önskar 

bemöta enligt följande. Provpumpning har pågått i 47 dagar inte ca 5 veckor. 

Vid provpumpningen avsänktes nivån i Plaschkes brunn med som mest 0,2 me-

ter. Denna avsänkning är relativt begränsad och bedöms av kommunerna inte 

medföra någon risk för skada. Plaschke har i yttrandet framför att nämnda av-

sänkning kan komma att medföra risk för sättningar på bostadshus, tillfartsvägar 

m m. Kommunerna anser inte att det föreligger någon sådan risk då jordarna i 

området inte är sättningskänsliga. Vad gäller vegetation så är denna i allt väsent-

ligt beroende av nederbörd och påverkas inte av en marginell avsänkning av 

grundvattennivån. Kommunerna bedömer sammanfattningsvis att Plaschkes fas-

tighet inte riskerar att skadas av den sökta vattenverksamheten. Skulle mot allt 

förmodande den sökta verksamheten medföra att brunnen på fastigheten Brösarp 

18:6 skadas får detta lösas inom ramen för bestämmelserna om anmälan om 
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oförutsedd skada. Med beaktande av vad som anförts ovan bestrider kommuner-

na Plaschkes yrkanden i yttrandet. Vad gäller yrkandet om ersättning för rätte-

gångskostnader så vitsordar kommunerna att Plaschkes är att anse som sakägare 

i målet 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har den 19 mars 2015 hållit huvudförhandling i målet. 

Vid huvudförhandlingen framförde Inger Trobo att de är oroliga för att grundvat-

tensänkningen ska påverka deras odlingsmarker. Vidare yrkade Christel Plaschke 

att tiden för anmälan om oförutsedd skada ska börja gälla från det att anläggningen 

helt tas i bruk och man börjar pumpa från brunn B2. Tiden för oförutsedd skada ska 

sedan löpa på 20 år. Sökanden har även under huvudförhandlingen kompletterat 

ansökan med ett yrkande om dispens, med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 3 § och 

7 kap. 7 § 2 st. miljöbalken, från för området gällande reservatsföreskrifter för an-

läggande/bibehållande av brunn B2 med tillhörande pumphus och överföringsled-

ningar avseende den sökta verksamheten. 

 

Rådighet 

För att få utföra en vattenverksamhet ska sökanden enligt 2 kap. 1 § lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ha rådighet över 

vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Den aktuella verksamheten 

kommer att utföras på fastigheten Brösarp 18:3 i Tomelilla kommun. Tomelilla 

kommun är ägare av fastigheten och har den rådighet som erfordras. Simrishamns 

kommun har rådighet jämlikt 2 kap 4 § 2 p lag (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet för att bedriva den sökta vattenverksamheten. För an-

läggande av ersättningsbrunn inom 30 meter från brunn B2 har sökandena upprättat 

ett avtal med Sveaskog på fastigheten Bertilstorp 19:2 om del av den fastigheten 

behöver nyttjas. Sökandena får därmed anses ha sådan erforderlig vattenrättslig rå-

dighet som krävs för att tillstånd ska kunna meddelas.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Mark- och miljödomstolen finner att samråd har vidtagits i vederbörlig ordning och 

att den av sökanden upprättade miljökonsekvensbeskrivningen, tillsammans med 

den för mål M 545-10 upprättade miljökonsekvensbeskrivningen då tillstånd ur-

sprungligen lämnades för grundvattenuttag i området, uppfyller kraven på en sådan 

beskrivning enligt 6 kap. miljöbalken och att den är tillräckligt utförlig för att upp-

fylla de krav som ställs upp enligt lag. Miljökonsekvensbeskrivningen kan därför 

godkännas. 

 

Tillåtlighet 

Befintligt område med vattenuttag strider inte mot gällande detaljplan eller områ-

desbestämmelser som gör att verksamheten inte skulle vara tillåtlig. Verksamhetens 

påverkansområde ligger dock bland annat inom naturreservatet Verkaåns dalgång 

samt inom Natura 2000-området Verkaåns dalgång. Området är utpekat som riksin-

tresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbaken. Länsstyrelsen har framfört att det 

är viktigt att ytterligare kontroller och uppföljning av påverkan görs, vilket sökan-

dena ställt sig bakom. Mark- och miljödomstolen gör bedömningen att den sökta 

verksamheten inte kan komma att påverka naturmiljön negativt på ett sådant sätt att 

verksamheten inte skulle vara tillåtlig. 

 

Domstolen konstaterar även att det för Tomelilla och Simrishamns kommuner finns 

ett behov av utökad vattentäkt. Mark- och miljödomstolen är av den uppfattningen 

att det är mycket viktigt att säkra en god vattenförsörjning för landets invånare. Det 

är också enligt mark- och miljödomstolen viktigt att kommunerna, när det gäller 

vattenförsörjningen, beaktar långsiktiga behov. Det finns goda möjligheter för vat-

tenuttag vid Brösarp även om sökandens beräkning av tillgängligt grundvatten är 

tilltagen. Om man minskar grundvattenbildningen till att vara 200 mm i isälvsavlag-

ringarna och till 100 mm i moränen uppgår nyttjandegraden till över 80 % av 

grundvattenbildningen. Utifrån de provpumpningar som företagits bedöms dock 

inte påverkan på vattenbrunnar inom närområdet att som mer än marginellt påver-

kas av det sökta uttaget. Vad gäller påverkan i Verkaån har länsstyrelsen påtalat att 
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statusen i Verkaån bör kontrolleras under tillståndstiden. Kommunerna har sagt sig 

villiga att följa upp eventuell påverkan av vattenuttagen. 

 

Företrädarna för de allmänna intressena är positiva till att tillstånd ges och har till-

styrkt ansökan. Enskilda fastighetsägare har framfört att de befarar sinade brunnar 

och sättningsskador, samt framställt farhågor för att även de allmänna intressena 

riskerar att komma till skada. Utifrån redovisat underlag bedöms inte risken för si-

nade brunnar kunna uppstå och risken för sättningsskador med anledning av vatten-

verksamheten tycks vara obefintlig. De utredningar som sökanden inlämnat bedö-

mer mark- och miljödomstolen som tillräckliga för bedömning att verksamheten 

kan bedrivas utan risk för skador såväl avseende enskilda som allmänna intressen. 

 

Länsstyrelsen har yrkat att tillståndet ska tidsbegränsas till 25 år då tillståndet i 

framtiden kan behöva få uppdaterade villkor. En enskild sakägare har yrkat på tids-

begränsning av 10 år. Sökandena har motsatt sig tidsbegränsning och menar att till-

ståndet har stort värde för båda kommunerna där omfattande investeringar skett i 

infrastrukturen. Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens uppfattning att det 

är bra att se över tillstånd efter en viss tid för att se om nya villkor kan vara aktuella. 

Sammanfattningsvis anser domstolen att tillstånd kan lämnas till den sökta vatten-

verksamheten men att tillståndet, trots att det är en kommunal vattentäkt, ska be-

gränsas till att gälla under 30 år. Kommunen ska under hela tillståndstiden följa upp 

vad som händer med grundvattennivåerna samt vattenförhållanden i Verkaån inom 

påverkansområdet. 

 

Mark- och miljödomstolen finner att den sökta verksamheten är förenlig med de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-7 §§ miljöbalken och hushållningsbestämmel-

serna i 3 och 4 kap. samma balk. Mark- och miljödomstolen anser vidare att några 

sådana skador eller olägenheter som anges i 2 kap. 9 § miljöbalken inte kan förvän-

tas. 

 

Undersökningarna inom influensområdet samt utförd vattenbalansberäkning har 

visat att grundvattenuttagen inte kan antas föranleda skador eller olägenheter som 
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inte kan ersättas. En prövning enligt 11 kap. 6 § miljöbalken ger vid handen att den 

s.k. samhällsekonomiska nyttan överväger kostnaderna samt skadorna och olägen-

heterna av vattenverksamheten. 

 

Dispens från reservatsföreskrifter 

Med beaktande av att de sökta åtgärderna inte kan anses, på ett oacceptabelt sätt, 

påverka syftet med reservatet, kommunerna i dag redan bedriver kommunal vatten-

täkt inom reservatsområdet samt att syftet med dispensen - kommunal vattenför-

sörjning – är av stort allmänt intresse bedömer domstolen att särskilda skäl för att 

meddela dispens föreligger.  

 

Villkor 

Enligt 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken är det verksamhetsutövarens skyldighet att 

vidta de försiktighetsmått som krävs för att ingen olägenhet ska uppstå för männi-

skors hälsa och miljön, dock med den förutsättningen att det inte kan anses orimligt 

att uppfylla dessa krav. De villkor som sökanden har föreslagit för verksamheten 

bedömer domstolen som adekvata. Mark- och miljödomstolen fastställer de villkor 

för tillståndet som framgår av domslutet. Övriga villkor som kan behövas för kon-

troll av verksamheten överlåts till tillsynsmyndigheten att fatta beslut om. 

 

Kontroll 

Vad gäller kontroll av verksamheten bör det samlade uttaget från uttagsbrunnarna 

vid täkten mätas och summeras för varje dygn, för att säkerställa att den tillstånds-

givna uttagsmängden inte överskrids. För kontroll av påverkan på omgivningen ska 

ett kontrollprogram upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten enligt vad sökan-

den föreslagit och som angivits i domslutet. I övrigt hänvisar mark- och miljödom-

stolen till kravet på verksamhetsutövarens egenkontroll enligt vad som anges i 26 

kap. 19 § miljöbalken vid upprättande av kontrollprogrammet i övrigt.  

 

Oförutsedd skada 

Sökandena har yrkat att tiden för oförutsedd skada ska bestämmas till tio år räknat 

från lagakraftvunnen dom och motiverat detta med att tio år är tillräcklig med beak-
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tande av verksamhetens art och omfattning. Från enskilda sakägare har det yrkats 

om att denna tid ska bestämmas till femton år respektive trettio år. Mark- och mil-

jödomstolen konstaterar inledningsvis att tiden för anspråk enligt 24 kap. 13 § mil-

jöbalken kan bestämmas till högst 20 år. Domstolen anser att, med beaktande av att 

det kan dröja innan tillståndet nyttjas fullt ut, och då sökandenas prognos för fullt 

vattenuttag sträcker sig fram till 2025, det istället är lämpligt att sätta tiden för oför-

utsedd skada räknat från den tidpunkt när en viss uttagsmängd har uppnåtts. Ef-

tersom kommunen idag innehar ett tillstånd som ger dem rätt att ta ut 460 000 m
3
 

grundvatten per år bör det fastställas att när denna vattenmängd överskrids ska tiden 

för anmälan om oförutsedd skada börja räknas. Om skada sedan uppstår vid fullt 

utnyttjande kommer detta att märkas inom tio år. Mark- och miljödomstolen anser 

därför att tiden för anmälan om oförutsedd skada ska räknas från tio år från det att 

uttagen överskrider nu gällande uttag som tillåtits genom domen i målet M 545-10. 

Vad som framförts av enskilda om risken för påverkan på deras fastigheter får han-

teras inom ramen för oförutsedd skada. 

 

Omprövning av tillstånd 

Enligt 22 kap. 25 § första stycket 13 miljöbalken ska domstolen i en tillståndsdom 

bestämma den förlust av vatten som tillståndshavaren enligt 31 kap. 22 och 23 §§ 

miljöbalken är skyldig att underkasta sig utan ersättning. Av 31 kap. 22 § andra 

stycket 3 samma balk följer, att det i fråga om grundvattenuttag ska förordnas att 

den del som inte ersätts ska bestämmas till högst en femtedel och lägst en tjugonde-

del av värdet av den vattenmängd som omfattas av tillståndet. Domstolen bestäm-

mer andelen till en tjugondedel. 

 

Ogillade yrkanden 

Det har framställts yrkande från Carina Liljedahl, Lars Lindström samt Christel 

Plaschke om att en fullständig biotopkartering på påverkansområdet ska utföras och 

att en årlig utvärdering utifrån karteringen ska göras i kontrollprogrammet. 

Älvräddarna Skåne har yrkat detsamma. Även länsstyrelsen har framfört yrkande 

om komplettering till MKBn gällande naturvärden. Mark- och miljödomstolen anser 

att det i denna del räcker med att kontrollprogrammet innehåller uppföljande 
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kontrollpunkter som ska gälla under hela tillståndstiden. Carina Liljedahl, Lars 

Lindström samt Christel Plaschke yrkar även på ett maximalt avsänkande av 

grundvattennivån om en meter. Älvräddarna Skåne yrkar på begränsad uttagsmängd 

under torra perioder så att ingen påverkan sker i Verkaån. Domstolen bedömer 

emellertid att några sådana begränsningar, utöver vad tillståndet med tillhörande 

villkor och kontroll ställer upp, inte är nödvändiga. Carina Liljedahl samt Lars 

Lindström kan, med beaktande av det avstånd som deras fastighet Brösarp 2:2 är 

belägen på i förhållande till den aktuella verksamheten, inte anses som berörda av 

verksamheten i fråga på ett sådant sätt att de är att betrakta som sakägare. Deras 

yrkanden ska därför avvisas. Övriga yrkanden som framställts enligt ovan ogillas. 

Inger Trobo har yrkat att tillståndet endast ska omfatta vattenuttag för Brösarp och 

inte tillkommande samhällen. Yrkandet ogillas. Även övriga ej särskilt upptagna 

yrkanden ogillas. 

 

Prövningsavgift 

Den prövningsavgift, som mark-och miljödomstolen tar ut i mål om prövning av 

vattenverksamhet, syftar till att täcka kostnaderna för den prövning som föranleds 

av ansökan. Vid en prövning enligt 9 kap. 3 § andra stycket förordningen 

(1998:940) om avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, finner mark- och 

miljödomstolen att den avgift om 18 575 kronor som domstolen i beslut den 13 au-

gusti 2014 preliminärt har fastställt för målets prövning får anses skälig med hänsyn 

tillprövningens omfattning. 

 

Rättegångskostnader 

Länsstyrelsen i Skåne län har begärt ersättning för rättegångskostnader i målet med 

4 800 kronor. Sökanden har godtagit beloppet.  

 

Christel Plaschke har yrkat rättegångskostnader för ombudskostnader i målet med 

260 000 kr. Sökanden har medgett att utge ombudskostnader motsvarande 20 tim-

mars arbete, à 1 600 kr/ timme (totalt 40 000 kr inkl. moms). Som skäl för det redu-

cerade beloppet har sökandena framfört dels att kostnaderna fördelats på ett felakt-

igt sätt mellan ombudets huvudmän samt att det med beaktande av att det handlar 
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om en redan tillståndsgiven verksamhet och med hänsyn till målets art, saknas skäl 

för domstolen att döma ut ett högre belopp.   

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. 

 

Av 25 kap. 2 § miljöbalken framgår att i ansökningsmål om vattenverksamhet är 

huvudregeln att sökanden ska svara för sina egna och motpartens kostnader vid 

mark- och miljödomstolen. Enligt 5 § samma kapitel, gäller bestämmelsen med de 

begränsningar som ställs upp i 18 kap. 6 och 8  §§ rättegångsbalken. Av 18 kap 8 § 

rättegångsbalken framgår att ersättning för rättegångskostnad fullt ut ska motsvara 

kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till om-

bud eller biträde såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av par-

tens rätt. En enskild part har visserligen – utöver de enskilda intressen som är hän-

förliga till den enskilde själv i egenskap av t.ex. ägare till en fastighet - rätt att fram-

föra argument även avseende sådana allmänna intressen som huvudsakligen beva-

kas av företrädare för allmänna intressen och parten ifråga har därigenom i och för 

sig rätt att få ersättning för rättegångskostnader även i den del arbete lagts ner på 

frågor som rör allmänna intressen. Med hänsyn till den skyldighet som åligger dom-

stolen och vissa myndigheter att bevaka de allmänna intressena, finns det dock en 

gräns för hur stor del av sakägarnas arbete med dessa frågor som det är rimligt att 

sökanden skall ersätta (jfr MÖD 2003:101). Vad gäller kostnad för ombudsarvode 

skall beaktas att ersättningen inte i första hand ska bestämmas efter faktisk nedlagd 

tid, utan med hänsyn till bland annat målets beskaffenhet och omfattning samt den 

omsorg och skicklighet med vilken arbetet utförts. Mark- och miljödomstolen be-

dömer att med beaktande av målets art och omfattning kan det av Christel Planchke 

yrkade beloppet för ombudskostnader om 260 000 kr (inklusive mervärdesskatt) 

inte anses skäligt. Sökandena har medgett ersättning för kostnader motsvarande 

nedlagd tid om 20 timmars arbete. Domstolen delar denna bedömning, men finner 

inte skäl att bestämma det yrkade timarvodet till ett lägre belopp än de 2 000 kr i 

timmen som yrkats. Sammantaget anser domstolen att Christel Planchke ska ersät-

tas för kostnad för ombudsarvode i målet med skäliga 50 000 kr inklusive mervär-

desskatt. 
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Lars Lindström och Carina Liljedahl har yrkat rättegångskostnader i målet med 17 

500 kr. Sökanden har motsatt sig att utge det yrkade beloppet och som skäl härför 

angett att paret Liljedahl inte är att betrakta som sakägare. 

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. 

 

Som anges ovan under rubriken ”Övriga yrkanden” gör mark- och miljödomstolen 

samma bedömning som sökandena att paret Lindström och Liljedahl inte är att be-

trakta som sakägare i målet. Därmed är sökandena i enlighet med de bestämmelser 

som ställs upp i 25 kap. 2 § miljöbalken inte skyldiga att ersätta dem för deras rätte-

gångskostnader. Yrkandet om ersättning för ombudskostnader om 17 500 kr ska 

därför avslås. 

 

Tidigare tillstånd 

Med anledning av att det tidigare tillståndet inte omfattar brunn B2 samt att det tidi-

gare tillståndet tillåter ett lägre årsuttag, ska det nu lämnade tillståndet ersätta det 

tidigare tillståndet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV425) 

Överklagande senast den 17 april 2015.  

 

 

Lena Stjernqvist  Catharina Hederström 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lena Stjernqvist, ordförande, och 

tekniska rådet Catharina Hederström samt de särskilda ledamöterna Hans Eliasson 

och Tommy Danielsson. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 

Bilaga 1
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Mottagningsbekräftelse
Blankettinformation

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga
verksamheter

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Kontaktuppgifter:
Södergatan 5
Telefon: 010-224 10 00
E-post: skane@lansstyrelsen.se
 

Ankomstnummer
1589447516825
Inskickat
2020-05-14 11:40:37
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Formulär
Val av Länsstyrelse

Sökande

Sökandens kontaktuppgifter

Ange länsstyrelse
Länsstyrelsen i Skåne län

Sökande är:
Fastighetsägare
Verksamhetsutövare
Entreprenör
Konsult/ombud
Arrendator
Annan

Annan, ange vad
 

Är sökande ett företag?
Ja
Nej

Företagsnamn
Tomelilla kommun, VA-enheten
Kontaktpersonens förnamn
Christina
Kontaktpersonens efternamn
Jönsson
Förnamn
 
Efternamn
 
Postadress
Gustafs Torg 16
Postnummer
27380
Postort
Tomelilla
Telefon, dagtid
041718306
E-postadress
christina.jonsson@tomelilla.se
ProjektID
ID 30601
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Uppdragsgivare

Plats för åtgärden

 
Uppdragsgivaren är densamma som sökanden

Uppdragsgivaren är:
Fastighetsägare
Verksamhetsutövare
Entreprenör
Konsult/ombud
Arrendator
Annan

Annan, ange vad
 
Är uppdragsgivaren ett företag?

Ja
Nej

Företagsnamn
 
Kontaktpersonens förnamn
 
Kontaktpersonens efternamn
 
Förnamn
 
Efternamn
 
Postadress
 
Postnummer
 
Postort
 
Telefon, dagtid
 
E-postadress
 

Kommun
Tomelilla
Fastighetsbeteckning
Brösarp 18:3
Har markägare godkänt åtgärden?

Ja
Nej
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Tidpunkt

Typ av åtgärd

Nuvarande markanvändning

Beräknad tidpunkt när åtgärden ska börja (ååååmmdd)
2020-08-01
Beräknad tidpunkt när åtgärden ska avslutas (ååååmmdd)
2021-06-01

Typ av åtgärd/verksamhet (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs
Ett nytt vattenverk ska byggas, intill nuvarande i Brösarp. En ny brunn ska få överbyggnad och anslutas till vattenverket genom
förbindelseledning. Se vidare i bifogat PM.
Syfte med åtgärden/verksamheten
Leverans av dricksvatten till grannkommunen Simrishamn, som är ett bristområde gällande dricksvatten
Beskriv åtgärden/verksamheten. (Max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs
För anläggande av vattenverk m.m. måste det schaktas i marken. Se vidare bifogat PM.

Nuvarande markanvändning
Åker/vall
Betesmark
Mosse/kärr
Hygge
Barrskog
Lövskog
Blandskog
Enskild vattentäkt
Allmän vattentäkt
Kalfjäll
Annat

Annat, ange vad
 
Typ av vegetation på platsen
I huvudsak tallskog, med inslag av löv.
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Skyddade områden
Berörs skyddade områden?

Minst ett skyddat område berörs
Inget skyddat område berörs

Vilka skyddade områden berörs
Nationalpark
Naturminne
Naturreservat / naturvårdsområde
Djur- / växtskyddsområde
Kulturreservat
Vattenskyddsområde
Natura 2000
Strandskyddsområde
Naturvårdsavtal
Generellt biotopskydd
Beslutat biotopskyddsområde
Landskapsbildsskydd

Beskriv vilka skyddade områden/typer av generellt biotopskydd som berörs och eventuell påverkan på det (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna enbilaga om mer utrymme behövs
Se PM i bilaga
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Andra naturvärden

Kulturmiljövärden

Berörs andra naturvärden?
Minst ett naturvärde berörs
Inga naturvärden berörs

Andra naturvärden som berörs
Klass 1 eller 2 grusinventering
Samrådsomr för naturvård / naturvårdsplan
Nyckelbiotoper / naturvärdesobjekt
Våtmarksinventering
Ängs- och betesinventering
Förorenad mark
Skyddsvärda träd
Skyddade arter
Obrutet fjäll
Annat
Riksintresse för naturvård / friluftsliv / rennäring

Skyddade arter
 
Annat, ange vad
 
Beskriv eventuell påverkan på berört område (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs
Se PM i bilaga

Berörs kulturmiljövärden?
Minst ett kulturmiljövärde berörs
Inga kulturmiljövärden berörs

Kulturmiljövärden som berörs
Övriga kulturhistoriska lämningar
Riksintressen kulturmiljö
Fornlämningar
Annat

Annat, ange vad
 
Beskriv vilka kulturmiljövärden som berörs och eventuell påverkan på dem (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs
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Vattenpassage

Försiktighetsåtgärder

Kompletterande information

Bilagor

Passerar den planerade åtgärden något vattenområde?
Ja
Nej

Har du anmält åtgärden som vattenverksamhet?
Ja
Nej

 
Jag kommer att beskriva vattenpassager i en bilaga

Försiktighetsåtgärder (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs
Inga ytor mer än nödvändigt kommer att tas i anspråk. Eftersom det ligger inom kommunens vattenskyddsområde kommer stora
försiktighetsåtgärder att tas, se vidare PM samt kommunens säkerhetsregler vid entreprenader och andra åtgärder inom
vattenskyddsområde i bilagor.

Kompletterande information om projektet (max antal tecken 400). Ytterligare information kan även lämnas i bilaga
För en del av åtgärderna f inns redan dispens (genom vattendom), se vattendom i bilaga. I övrigt, se PM i bilaga.
Hänvisar även till redan utfört samråd gällande överföringsledningen (kartor bl.a.), ert diarienummer Np 525-9883-2020.

Följande dokument kan behöva bifogas din anmälan. Markera vilka du kommer att bifoga.
Vattenpassager
Fotografier
Ritning / skiss över åtgärden
Annan bilaga, t.ex. kompletterande information och/eller miljökonsekvensbeskrivning

Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.
Ja
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Anvisningar
Sökande
Ange om sökande är fastighetsägare, verksamhetsutövare, entreprenör, konsult/ombud, arrendator eller något annat.
Länsstyrelsens yttrande/beslut kommer att skickas till sökande.
Sökandens kontaktuppgifter
Ange sökandens företagsnamn, för- och efternamn, postadress dit länsstyrelsens beslut ska skickas samt telefonnummer
dagtid och e-postadress. 
Uppdragsgivare
Ange namn, postadress, telefonnummer och e-postadress till uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren är densamma som
sökande behöver inte uppgifterna om uppdragsgivaren fyllas i. Kryssa i "Uppdragsgivaren är densamma som sökande".
Plats för åtgärden
Ange fastighetsbeteckning, kommun samt om markägaren godkänt åtgärden.
Tidpunkt
Ange tidpunkt för när åtgärden ska börja och avslutas.
Typ av åtgärd
Beskriv åtgärden enligt nedan:
Om väg ange längd, bredd och tillförda massor.
Om energiskogsodling ange gröda, areal, stängsling och typ av markberedning.
Om tävling och arrangemang ange ungefärligt deltagarantal, anordningar och hur området nyttjas.
Om uppslag av massor ange yta och volym för tillförda och bortgrävda massor, typ av massor, om det är permanent eller
tillfälligt, om de är förorenande och i så fall på vilket sätt.
Om anläggningsarbeten ange metod: grävning, sprängning, utfyllnad m.m.
Nuvarande markanvändning
Kryssa för nuvarande markanvändning och ange typ av vegetation på platsen.
Skyddade områden
Kryssa för vilka skyddade områden som berörs av verksamheten.

Generellt biotopskydd är t.ex. allé, stenmur, odlingsröse, småvatten m.m.
Andra naturvärden
Kryssa för vilka naturvärden som berörs av verksamheten.
Kulturmiljövärden
Kryssa för vilka kulturmiljövärden som berörs av verksamheten.
Vattenpassage
Ange vattenområdets namn, metod för passage samt beskrivning av hur övergången mellan land och vatten görs. 

Vid fler än en vattenpassage använd knappen "lägg till".

Om många vattenområden passeras kan ni beskriva dem i en bilaga istället för att fylla i formuläret.

Om inga vattenpassager välj knappen "Ta bort" för att ta bort Vattenpassage: 1.
Försiktighetsåtgärder
Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att minska påverkan på skyddade områden, naturvärden och
kulturmiljövärden samt naturmiljön i övrigt (t.ex. närliggande vattenmiljöer).
Kompletterande information
Ange upplysningar som inte har kommit fram tidigare, t.ex. övrig metodbeskrivning, anmärkningar, om ni har skickat eller ska
skicka in andra ansökningar som berör samma åtgärd, t.ex. reservatsdispens.
Bilagor
Detaljkarta (skala ca 1:3 000) där åtgärden, skyddade områden och andra natur- och kulturmiljövärden samt vattenpassager
finns markerade.

Du kan skicka in din anmälan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har

Blankettid: 1589447516825 Sida 9 av 10 Datum: 2020-05-14 11:40:37
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filformaten PDF, TIF eller JPG. Ett annat alternativ är att skriva ut din anmälan och skicka in den i pappersform med bifogade
dokument.

Lägg till en bilaga genom att välja dokumenttyp och därefter dokument via "Bläddra"-knappen. Klicka sedan på knappen "lägg
till". Kontrollera att dokumentet hamnar i listan längst ned på sidan.

Du kan även skicka in shapefiler separat efter kontakt med Länsstyrelsen.

Blankettid: 1589447516825 Sida 10 av 10 Datum: 2020-05-14 11:40:37
74



1 (5)

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 30 maj 2020 Dnr BL 2020-000175

Byggnadsnämnden

Strutsen 1 – Bygglov för utvändig ändring av 
kommunhus - ventilationsgaller, solpaneler 
tak/fasad samt utbyte av ventilationsaggregat

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30. Motivet till beslutet är 
åtgärden uppfyller kraven som följer av kap 9 § 30 inklusive kravet på 
varsamhet.

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.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5 298 kronor enligt 
tabell 15 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Fasadritning              rev 2020-06-05
Fasadritning              rev 2020-06-05
Takplan                     rev 2020-06-05
Situationsplan            2020-05-11

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om att förse kommunhuset med 
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solceller samt byta ut ventilationsanläggningen med takdon.

Solcellerna placeras liggande på platta takytor på södra längan som vätter 
mot anslutande gata med bostäder på andra sidan. På den norra längan 
placeras solcellerna i takfallet.

Syftet med installationen av solceller är att minska kommunens beroende 
av fossila bränslen och förnyelse av ventilationen görs för att minska den 
totala energiförbrukningen.

Byggnaden är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan ändring Kv Strutsen lagakraftvunnen 
1977-06-77. Den gällande planen tillåter användning som kontor.

Byggnaden är utpekad i kulturmiljöprogrammet och grönklassad, det vill 
säga att den omfattas av ”generella krav på varsamhet enligt ÄPBL kap 3 § 
10”. Motivet till att byggnaden är klassad är att den är tidstypisk.

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

PBL kap 9 § 3 c Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att 
på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer 
byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.
Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett 
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §.

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 §§.
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PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 

vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

Yttranden
Räddningstjänsten och Miljöförbundet har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden följer gällande detaljplan. Då solcellerna ska 
placeras liggande på platta tak vid gaturummet, och på takfallet in mot 
gården samt har begränsad livslängd, kommer byggnadens utseende inte 
att påverkas påtagligt och endast under en begränsad tid. Åtgärden 
uppfyller därmed kraven på varsamhet för kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Eftersom solcellerna vid gatan ligger ner kommer de inte heller 
att skapa olägenheter i form av besvärande reflexer för kringboende.

Den sammanlagda bedömningen är därför att bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen särskild bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet gör det möjligt att minska användningen av fossila bränslen och 
innebär att utsläppen av växthusgaser minskar.
Tomelilla kommun bidrar till att uppfylla Miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30.
Bygglovshandlingar.
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Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

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.

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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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 30 maj 2020 Dnr BL 2020-000134

Byggnadsnämnden

Slakteriet 45 – Bygglov Nybyggnad av kontorslokaler

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och handlingar. Höjd färdigt 
golv fastställs till +20 cm över befintlig mark vid entrén. Bygglovet 
beviljas med villkoret att full tillgänglighet ska vara uppfylld såväl vid 
entrén som interiört i exempelvis toalett innan startbesked beviljas.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1a, 31 b punkten 1. 
samt 31 d.
Motivet till beslutet är åtgärden inte strider mot detaljplanen gällande 
användning, inte skapar olägenheter, inte medför begräsningar för 
pågående eller framtida användning och för övrigt uppfyller alla gällande 
krav om bygglovet villkoras enligt beslutet ovan. 

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.

Som kontrollansvarig utses Bengt Gunnarsson, certifierad 
kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 21 190 kronor (19 
677 kronor för bygglov, 3 935 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-04-27
Fasadritning              2020-04-27
Planritning                 2020-04-27

Övriga upplysningar
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Se sista sidan i protokollsutdraget. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om att bygga kontorslokaler. 
Kontorslokalerna kompletterar befintlig industriverksamhet som pågår i 
lokaler på området. Byggnaden placeras delvis på mark med byggförbud.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Norra industriområdet (S 121) 
lagakraftvunnen 1999-07-01. Planen medger användning för industri. 

Fastigheten korsas av kommunala VA-ledningar och fjärrvärmeledningar. 
Dessa är dock inte placerade i de områden med byggförbud som är 
avsedda för ledningar. På fastigheten har därför tidigare kunnat beviljats 
bygglov med avvikelse för placering på mark med byggförbud.

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.

PBL kap 9 § 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
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1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 
vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för 
handläggningen av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

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

Bedömning och skäl till beslut
Den förslagna åtgärden placeras på mark med byggförbud. De ledningar 
som byggförbudet ska skydda är dock förlagda på annat ställe, och de 
grannar som berörs av placering nära gräns har inget att invända.

Då byggnationen inte strider mot detaljplanen gällande användning, inte 
skapar olägenheter, inte medför begräsningar för pågående eller framtida 
användning och för övrigt uppfyller alla gällande krav utom kraven på 
tillgänglighet kan bygglov beviljas men med villkoret att förslaget ska 
revideras så att lokalen uppfyller gällande krav på tillgänglighet både 
interiört och vid entrén innan startbesked kan beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30.
Bygglovshandlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
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Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

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

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.

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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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 juni 2020 Dnr BN DiaNr

Byggnadsnämnden

Sälshög 9:4 - Rivnings- och bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt mindre tillbyggnad 

Förvaltningens förslag till beslut
Rivnings- och bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade 
handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika höjd för golv i befintligt 
bostadshus.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31 och 34.

Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt kap 4 §§ 2 eller 
3, och i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8 §§ 1 och 2 
första stycket, §§ 3, 6, 7, 9-11, 12 första stycket samt §§ 13, 17 och 18 i de 
delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Motivet till beslutet om rivningslov är att byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
Eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Rivnings- och 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.

Som kontrollansvarig utses Bengt Gunnarsson, certifierad 
kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 20 403 kronor (15 
741 kronor för bygglov, 3 148 kronor för avvikelse samt 1514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
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Foto/bilder                2020-02-26
Fasadritning rev              2020-05-19
Planritning rev                 2020-05-19
Sektionsritning rev           2020-05-19
Situationsplan rev            2020-05-19

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om rivnings- och bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus med en mindre utökning av 
bostadsbyggnadens storlek.

På tomten står idag ett befintligt enbostadshus i ett plan från 1848 som 
ska rivas. Bygglovet avser ett nytt enbostadshus i två plan och ska 
uppföras på samma plats som det befintliga huset som ska rivas. 

Tillbyggnaden kommer utöka byggnadsarea med 19,4 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse.

Fastigheten är bebyggd med gårdscentrum för lantbruk, och har befintlig 
anslutning till enskild väg.  

Bostadsbyggnaden är försedd med enskilt vatten och avlopp.

Byggnaden omfattas inte av kulturmiljöprogrammet.

Byggnaden ligger in om registrerad fornlämning L1991:5048 som består av 
”Bytomt om ca 600x400 m (V-Ö), utsträckning enligt karta från år 1797. 
Inom området finns fyra större gårdar, av vilken Sälshögs gård ligger kvar 
på ursprungligt läge, men med nya byggnader. På gårdsplan går att skönja 
äldre faser av boningshuset, bl.a. stenläggning av de äldre husets bakugn. 
Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1397.”

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,
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3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

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

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

Bedömning och skäl till beslut
Då åtgärden ska ersätta en bostadsbyggnad med ungefär samma 
utbredning som nuvarande, och ingen information om olägenheter finns 
för den nuvarande bostaden eller fastigheten i övrigt, görs bedömningen 
att åtgärden är lämplig.

Både rivnings- och byggarbetena kräver tillstånd enligt kulturminneslagen. 
Då byggnaden ligger på samma plats som tidigare, görs dock 
bedömningen att bygglov kan beviljas innan beslut om åtgärder enligt 
denna lagstiftning föreligger eftersom mindre justeringar av byggnadens 
läge eller storlek kan göras senare i processen.

Byggnadsnämnden bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i PBL kap 2 och 8 kap.

Den sammanlagda bedömningen är därför att rivnings- och bygglov ska 
beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte barnperspektivet direkt.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-06-06.
Bygglovshandlingar.
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Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Länsstyrelsen/kulturmiljö

Övriga upplysningar
Rivnings- och bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om rivnings- och bygglov får verkställas fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Sökanden erinras om att arbetet förutom rivnings- och bygglov även 
kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) 
för grävning eller annat arbete innan arbetena får påbörjas.

Intyg från miljöförbundet på att befintlig avloppsanläggning fortfarande är 
godkänd ska inhämtas. 

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

I detta ärende krävs ingen utstakning men lägeskontroll innan gjutning av 
grundplattan.

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.

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 
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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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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 20 maj 2020 Dnr BN 2020/42

Byggnadsnämnden

Samrådsyttrande detaljplan Kv Uttern

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att planbeskrivnigen 
kompletteras med krav på att parkering anordnas även för befintliga 
bostäder vid nybyggnation inom kvarteret, plankartan kompletteras med 
en bestämmelse om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och att 
förslaget till detaljplan för Kv Uttern därefter snarast ställs ut för 
granskning.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Kvarteret Uttern är utställt för samråd från och 
med 8 maj till och med 4 juni 2020. Begäran om förlängd svarstid är 
inlämnad.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler 
bostäder genom förtätning inom fastigheten Uttern 1.

Den föreslagna ändringen strider inte emot gällande översiktsplan.

I den detaljplan som gäller för större delen av området är byggrätten 
ytledes begränsad till områden med olika typer av tillåtna användningar; 
bostäder, garage respektive värmecentral/tvättstuga. All övrig mark är 
belagd med byggförbud. Byggnadshöjden är begränsad till max 3 
respektive 4,4 meter. En liten del av området i det nordvästra hörnet 
omfattas av en ändring av detaljplanen som medger bostäder och garage 
med samma begränsningar även här. Detaljplanerna omfattar tillsammans 
en byggbar yta om knappt 7400 m2, det vill säga en exploateringsgrad om 
drygt 25 %. Idag är kvarteret bebyggt med drygt 4900 m2 bostäder, 
knappt 860 m2 garage samt drygt 200 m2 förråd, sammanlagt ca 6000 m2, 
det vill säga ca 20 % av den totala ytan.

Föreslagen ändring omfattar huvudsakligen ökad byggrätt:
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 Mark med byggförbud begränsas till att omfatta ett ca 7 meter brett 
område längs de omgivande gatorna.

 Den totala tillåtna byggytan bestäms till 40%, det vill säga en dryg 
fördubbling av nuvarande bebyggd yta.

 Användningen för hela området ändras till Bostäder (B).
 Byggnadshöjden ökas till 9 meter inom större delen av 

planområdet, vilket gör det möjligt att bygga på befintliga 
bostadslängor med två våningar.

 Mitt i kvarteret skapas en byggrätt som gör det möjligt att bygga ett 
eller två högre bostadshus upp till fem våningar.

Därutöver utökas användningen till att omfatta även vårdboende (D) med 
precisering Särskilda boendeformer. Det gör det möjligt att avsätta eller 
bygga nya lägenheter för LSS-boende och äldreboende.

Den utökade byggytan medger att 40% av arean om 28 000 m2 ytan får 
bebyggas till skillnad mot dagens formella begräsning om ca 25 % och 
faktiska utbyggnad om 20 %. Avståndet mellan befintliga byggnader och 
gatan är relativt stort, ca 7 meter. Den byggbara ytan läggs inte närmare 
gatan än nuvarande bebyggelse, varför gaturummet inte kommer att 
påverkas nämnvärt mot dagens utbyggnad. Den ökade byggrätten lämnar 
också tillräckligt med plats för både parkering inom kvarteret och 
erforderlig yta för utevistelse.

Den föreslagna ändringen medger utökat antal lägenheter i området. Det 
är därför viktigt att poängtera att P-behovet inom kvarteret ska tillgodoses 
i sin helhet vid ny-, till- eller ombyggnad i kvarteret. En bestämmelse om 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör också läggas till. 

Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden rekommendera 
Kommunstyrelsen att komplettera planbeskrivningen med krav på att 
parkering anordnas även för befintliga bostäder vid nybyggnation inom 
kvarteret, en bestämmelse om LOD och att därefter snarast ställa ut 
förslaget till detaljplan för Kv Uttern för granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt konsekvens för miljöperspektivet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-18.
Samrådsremiss, plankarta och planbeskrivning Kv Uttern. 
Samrådshandlingar finns även på länken 
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
KS via Planenheten
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Samhällsbyggnad 
Gustafs torg 16 
273 80 Tomelilla 
Växel  0417-180 00 
Fax 0417-144 00 
Postgiro 126 88-8 
Bankgiro 5346-0465 
www.tomelilla.se 
 
 
Handläggare: 
 

Terese Bruhn 
Planarkitekt 
Direkt       
Mobil 0709-95 80 08 
terese.bruhn@tomelilla.se 

 

  

Tomelilla den 30 april 2020 Dnr: Ks 2017/18 

 
 
 
 
 

Samrådsremiss  
 

 

Information om samråd gällande ny detaljplan för Kv. 

Uttern i Tomelilla kommun, Skåne län 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny 

detaljplan för Kv. Uttern. Den 15 april 2020 godkände Kommunstyrelsen 

detaljplanen för samråd. Ni har nu möjlighet att lämna era synpunkter på 

detaljplanen. 

 

Samrådstiden är från och med 8 maj till och med 4 juni 2020. 
 

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till 

kommunen senast den 4 juni 2020. Ni kan skicka ert yttrande via brev 

eller e-post till: 

 

Tomelilla kommun  
Samhällsbyggnad  
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
 

E-post: kommun@tomelilla.se 
 

Ange ärendets diarienummer (Ks 2017/18) i ert yttrande. Det är bara 
skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådstiden eller den 
senare granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta 
planförslaget. 
 
Om ni inte har möjlighet att lämna yttrande under samrådstiden ber vi er 
att informera oss om det. Ni får i så fall gärna lämna ett preliminärt 
yttrande i avvaktan på att ni kan ge oss ett slutligt yttrande. 
 
Detaljplanen finns även digitalt på kommunens hemsida under fliken 
Bygga, bo & miljö/Bygga och riva/Detaljplanering. 

https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 

 
 

 

109



 

2 (2) 

 

 

 

 

Information om planförslaget kan lämnas av  

Terese Bruhn, planarkitekt 
Tel: 0709-95 80 08 
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 
 
Samhällsbyggnad 

Plan och byggenheten  

 

 

Sändlista 

Kommunala nämnder, bolag m.fl. 

Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

E.ON Elnät Sverige AB   

Trafikverket 

Polismyndigheten 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Region Skåne 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen (upprättad 2020-05-02) 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Särskilda boendeformer(LSS-boende och älderboende)

D

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,

4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs även för trädfällning inom befintlig pileallé,  4 kap 15 § 3

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras.  
 
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande  Begränsat förfarande 
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Handlingar  

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning av miljöbedömning 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. fl., 
vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra planområdet 
detaljplan för kv. Uttern m. fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. I gällande stadsplan är 
byggrätten begränsad av mark som inte får förses med byggnad (prickmark). 
Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med en begäran om planändring för 
Uttern 1 för att minska mark som inte får förses med byggnad samt ändra 
användningen i befintliga byggnader till bostad för att utöka byggrätten.  

Syfte 

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning inom 
fastigheten Uttern 1.  

Huvuddrag 

För att möjliggöra för Österlenhem att bygga ut och förtäta bebyggelsen inom 
fastigheten Uttern 1 föreslår den nya detaljplanen att planbestämmelse för mark som 
inte får förses med byggnad (prickmark) minskas samt att användningen BSr och BV 
ändras till Bostäder (B). Byggrätten kommer därmed ökas. Byggnadshöjden ändras 
från idag gällande en våning för bostadshus och sätts till 9 meter inom hela 
planområdet. För att möjliggöra för LSS-boende och äldreboende kommer 
användning Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer läggas till plankartan.  
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Plandata 

Läge  

Området som den nya detaljplanen omfattar ligger i sydvästra delen av Tomelilla 
tätort och gränsar till Villagatan i öster, Lindesborgsvägen i söder och Ingenjörsgatan 
i nordväst.  

 

 
Den blå markeringen visar området som detaljplanen avser. 

Areal 

Området som den nya detaljplanen avser omfattar fastigheten Uttern 1 och har en 
area på cirka 28 000 m2.  

Markägoförhållanden 

Fastigheten Uttern 1 ägs av Österlenhem AB.  

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern 
m. fl., (S 53) vunnit laga kraft 1964-04-28. För aktuellt område som planområdet 
avser är användningen bostadsändamål, värmecentral, tvättstuga eller dylikt samt 
garageändamål. Bostäderna ska vara sammanbyggda hus, radhus eller kedjehus och 
får högst vara en våning. Garageändamålen har en högsta tillåtna byggnadshöjd på tre 
meter. Byggrätten är begränsad av mark som inte får förses med byggnad.  
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Gällande detaljplan för kv. Uttern m. fl. (S 53), vunnit laga kraft 1964-04-28.  

För en mindre del av nordvästra planområdet gäller detaljplan Kv. Uttern m. fl., 
vunnit laga kraft 1982-06-28. Gällande bestämmelser för planområdet är bostäder i 
form av radhus med en våning och garagebyggnader på högst tre meter. Byggrätten 
regleras med kors- och prickmark med innebörd att mark endast får bebyggas med 
garage, uthus eller dylika mindre gårdsbyggnader respektive att marken inte får 
bebyggas.  

 

 
Detaljplan Kv. Uttern m. flera (S 87), vunnit laga kraft 1982-06-28.  
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 är planområdet inte utpekat för något särskilt 
ändamål. Enligt översiktsplanen ska hållbarhet och den offentliga närmiljöns 
användbarhet ligga i fokus vid planering av nya detaljplaner. Ny bebyggelse ska 
planeras och goda möjligheter ges för invånare att ta del av centrumaktiviteter och 
kollektivtrafik. Kommunen anser att det finns goda möjligheter för förtätning i 
centralorten då det finns tillgång till utbyggda gång- och cykelnät och närhet till tåg- 
och busstation vilket underlättar ett hållbart resande.   
Den planerade bebyggelsen ligger i kommunens centralort på ett fördelaktigt avstånd 
till handel på Torget och möjlighet till pendling med kollektivtrafik från Tomelilla 
station.  
 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen.   
 

Bostadsförsörjningsstrategi   
 
Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) en bostadsförsörjningsstrategi för 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. Inriktningsmål för 
bostadsförsörjningsstrategin är att öka bostadsbyggandet i kommunen, vara ett 
attraktivt val på bostadsmarknaden samt att tillsammans med marknaden planera för 
och erbjuda hållbara och attraktiva boendemiljöer. God samverkan mellan Tomelilla 
kommun, Österlenhem, och andra externa aktörer ska säkerställa de bosociala 
gruppernas bostadsbehov. 
 
Planområdet omnämns inte i bostadsförsörjningsstrategin, men planändringar 
medger att fler bostäder kan byggas.  

 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun. Den 
ska fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet 
med planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är densamma som de regionala miljömålen. 
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Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 2015 
- 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01 (§ 56) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan, alternativt ändring av befintlig 
detaljplan.  

Förutsättningar 

Byggnader 

Bebyggelsen inom fastigheten Uttern 1 som planområdet avser består av nio 
radhuslängor i ett plan och sex garagebyggnader. Fyra av radhuslängorna ligger 
placerade längs med Ingengörsgatan och Villagatan. De två största huslängorna ligger 
placerade parallellt mot varandra med husens kortsidor ut mot Lindesborgsvägen i 
södra delen av planområdet. Byggnaderna har en enhetlig karaktär med rött tegel och 
röda takpannor. Uteplatserna ramas in av orange staket och ett mindre förråd.  

 

Radhusbebyggelse och grönytor 
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Radhus utmed Villagatan 

Tre av garagebyggnaderna är placerade längs planområdets västra sida, två vid 
planområdets östra del samt en länga i planområdets södra del.  

 

Garagebyggnader 

Natur och rekreation 

Grönytor och alléer 

Vegetationen inom planområdet består till större del av större gräsmattor som finns 
placerade mellan byggnader förutom en pilallé och några buskage. Pileallén ligger 
placerad i sydvästra hörnet av planområdet vid korsningen mellan Lindesborgsvägen 
och Ingenjörsgatan.  
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Parker, lekplatser och rekreation 

Inom fastigheten Uttern 1 finns det en lekplats och större grönytor som kan 
användas för lek och rekreation. Planområdet ligger ungefär 400 meter från Tomelilla 
stadspark som ger goda förutsättningar för rekreation. I planområdets direkta närhet 
ligger en mindre park som ger möjlighet till lek och rekreation.  
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Kulturmiljö 

Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i 
”Ortsrapport Tomelilla”. 
 
Inga byggnader inom planområdet är av intresse för kulturmiljöprogrammet. I 
planområdets direkta närhet finns ett kvarter utpekat med kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna är belägna öster om planområdet 
och markerade med grön färg på kartan, vilket innebär generella krav på varsamhet 
vid lovgivning och planläggning. Byggnadernas kulturhistoriska värde bedöms inte 
påverkas av planförslaget.  

 
 Planområdet ryms inom orange markering.  

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger i detaljplanerad tätortsbebyggelse. 
 
I planområdets södra del längs Lindesborgsvägen finns hamlade pilträd som visar på 
spår av en pilerad av kulturhistoriskt värde. Pilträdsrader är något som är starkt 
förknippat med Skånes utpräglade slättlandskap. Allén bidrar till biologisk mångfald 
då träden ger upphov till många viktiga småmiljöer. Dessa för bebyggelsemiljön 
värdefulla pilträd skyddas med biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). 
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Fornlämningar 

Planområdet omfattar inga kända fornlämningar. Skulle fornlämning påträffas vid 
markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 
10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Planområdet och dess närhet berörs inte av riksintresse.  

Offentlig och kommersiell service 

Mataffär/apotek/skolor m.m. 

Inom planområdet finns det ingen offentlig eller kommersiell service.  
Planområdet är beläget ca en km sydväst om Torget i centrala Tomelilla där ett bra 
utbud finns av offentlig och kommersiell service, så som matbutik, apotek och 
vårdcentral. I omedelbar närhet till planområdet ligger Lindesborgsskolan som är 
kommunens största skola för årskurs F – 6 och cirka 300 meter från planområdet 
ligger Ängens förskola.  

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Planområdet angränsar till Villagatan i öster, Lindesborgsvägen i söder samt 
Ingenjörsgatan i norr och väster. Kring planområdet finns det god tillgänglighet till 
upplysta gång- och cykelvägar. Mellan bebyggelsen inom planområdet finns det 
grusbelagda gångvägar.  

Kollektivtrafik 

Tillgången till kollektivtrafik ses som god då planområdet ligger drygt en kilometer 
från Tomelilla station med avgång för tåg, regionbussar och Skåneexpressen. 
Tomelilla station är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Hållplats Tomelilla 
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Gränsgatan för Skåneexpressen mot Ystad - Kristianstad samt regionbuss 337 ligger ca 
200 meter väster om planområdet.  

 
Parkering 

Inom planområdet finns det sex garage med plats för bil och parkeringsmöjligheter 
längs intilliggande gator.  

Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattennätet.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. För att kunna hantera vattenmängder inom planområdet bör lokalt 
omhändertagande av dagvattnet underlättas. Området består till viss del av grönytor 
som med fördel kan användas för dagvattenhantering genom sin naturliga 
genomsläpplighet.  

El 

Planområdet ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för eldistribution.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Optokabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga bostäder.  

Fjärrvärme  

Fjärrvärme finns anslutet till planområdet genom ledningsrätt till förmån för 
Slakteriet 48 (FRM-akt: 1270 - 847.1).  

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder och särskilda boendeformer.  

Ny detaljplan föreslår att hela planområdet planläggs med Bostäder(B) med högsta 
byggnadshöjd på 9 respektive 16 meter för att möjliggöra förtätning med hög 
bebyggelse i områdets centrala del. Byggrätten regleras av prickmark och en högsta 
byggnadsarea i procent som sätts till 40 % per fastighetsarea. För att möjliggöra för 
äldreboende och LSS-bostäder kompletteras användning Bostad (B) med användning 
Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att 
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säkerställa att boendeformerna inkluderande personalutrymme och 
gemensamhetslokaler är planenliga oavsett grad av vård.  

Natur och rekreation 

Ny detaljplan för planområdet planläggs med bestämmelse för bebyggandets 
omfattning genom att ange högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea. 
Detta kan leda till att andelen grönytor och möjlighet till rekreation bevaras inom 
planområdet. Marklov kommer krävas för fällning av träd inom befintlig pileallé 
vilket bidrar till att en del av grönstrukturen kan bevaras.   

Fjärrvärme  

Ledningsrätt (FRM-akt 1270 - 847.1) till förmån för Slakteriet 48 skyddas med ett u-
område för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Planområdet har god anslutning till kringliggande gång- och cykelväg och bedöms 
inte påverkas av planförslaget.  

Parkering 

Förtätning av planområdet kan innebära en ökning av antalet bilar till följd av 
tillkommande nya bostäder. I bestämmelsen bostäder ingår parkering och garage som 
komplementbyggnad. Då området på intilliggande gator är belastat av trafik för 
hämtning och lämning av barn till förskola och skola i direkt anslutning till 
planområdet bör parkeringsbehovet lösas inom området. 
 

  

Planbestämmelser 

Användning av kvartersmark 

 
B Bostäder, D1 Särskilda boendeformer 

Planbestämmelse för Bostäder (B) kommer planläggas för hela planområdet. 
Förutom boende i olika former möjliggör bestämmelsen för tillhörande komplement 
så som tvättstuga, förråd, sophus, parkering och garage. För att möjliggöra för LSS-
boende och äldrebostäder kompletteras planbestämmelse Bostäder med användning 
Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att 
säkerställa att de särskilda boendeformerna inkluderande personalutrymme och 
gemensamhetsutrymme blir planenliga oavsett grad av vård.  

Bostäder (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

Särskilda boendeformer (LSS-boende och 
äldreboende) (PBL 4 kap 5 § 3)  

B 

D1 
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Högsta byggnadshöjd  

 
För att reglera höjden på byggnader inom planområdet kommer bestämmelse för 
högsta tillåtna byggnadshöjd läggas till plankartan. Byggnadshöjd avser avståndet 
mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan med 45 
graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens tak. Inom planområdet sätts 
högsta byggnadshöjd till 9 respektive 16 meter.  
 

Högsta byggnadshöjd i meter. 
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § 1) 

Utnyttjandegrad  

 
För att reglera byggrätten inom planområdet kommer bestämmelse om 
utnyttjandegrad läggas till plankartan. Inom planområdet sätts högsta utnyttjandegrad 
i byggnadsarea per fastighetsarea till 40 %.  

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea. (PBL 4 kap 11§).  

Utfart 

För att begränsa biltrafiken vid planområdets östra sida planläggs utfartsförbud vid 
områdets nordöstra och sydöstra hörn. 

Körbar förbindelse får inte anordnas. (PBL 4 kap 9 §) 

 

Begränsning av markens bebyggande 

För att reglera byggrätten inom planområdet kommer prickmark med innebörd att 
marken inte får bebyggas läggas till plankartan.  

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § 1) 

Administrativa bestämmelser  

Markreservat  

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar planläggs med ett u- område 
för att skydda befintlig fjärrvärmeledning. (PBL 4 kap 6§)  

Ändrad lovplikt  

Marklov kommer krävs för trädfällning inom befintlig pileallé. (PBL 4 kap 15§ 3) 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.  
(PBL 4 kap 21 §) 

e1  
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Konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen bedömer 
att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 

Då detaljplanen möjliggör förtätning inom ett redan exploaterat bostadsområde 
kommer jordbruksmark och dess naturvärden att bevaras. Detta ses som positivt ur 
ett planeringsperspektiv då en hållbar stadsutveckling främjas genom att minska 
inverkan på kommunens miljömässiga värden. Tomelilla station och busshållplatsen 
Tomelilla Gränsgatan ligger inom gång- och cykelavstånd från planområdet vilket ökar 
möjligheterna för boende i området att välja miljövänliga resor.   

Sociala konsekvenser 

Planområdets närhet till centrum med handel och pendlingsmöjligheter stärker ett 
socialt perspektiv för området då nämnda faktorer har positiv inverkan på invånarnas 
vardagsliv. Vid förtätning av planområdet ökar närheten till grannar och möjligheten 
till social kontakt vilket i sin tur kan skapa trygghet och gemenskap.  

Barnperspektivet  
Planen föreslår förtätning med bostäder inom ett barnvänligt och grönt 
bostadsområde med gångavstånd till skola, förskola och rekreation med en positiv 
effekt på barns utbildning, sociala kontakter samt fysiska och psykiska välmående. Ny 
bebyggelse inom planområdet främjar barnfamiljers möjlighet till boende i en 
attraktiv miljö med god tillgång till service och handel i Tomelilla tätort. Då det inom 
planområdet möjliggörs för LSS-boende kan barnfamiljer i behov av vård och 
omsorg skapa sig en välfungerande vardag inom ramen för gällande lagstiftning.  
 
Barnperspektivet har beaktats i planförslaget genom ovan nämnda resonemang. 
Planförslaget berör därmed artikel 6, 23, 27 och 31 i Barnkonventionen. 

Fastighetskonsekvenser 

Den nya detaljplanen ökar byggrätten inom fastigheten Uttern 1 för att möjliggöra en 
förtätning av planområdet. Byggnadshöjden ökas till 9 respektive 16 meter vilket kan 
leda till att ny bebyggelse kan skugga befintliga byggnader då höjd och täthet ökar 
inom området. För kringliggande bebyggelse antas konsekvenserna bli något mindre 
då området redan består av tät bebyggelse.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
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med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning maj 2020 

Antagande juli 2020 

Laga kraft augusti 2020 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägare 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.  

Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för ett genomförande av planen.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagande av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader av planen.  

Medverkande tjänstemän  

Terese Bruhn  Ingrid Järnefelt  

Planarkitekt  Plan och byggchef 
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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 3 juni 2020 Dnr BL 2019-000206

Byggnadsnämnden

Tranås 25:57 – Avslag på begäran om skadestånd

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden avvisar helt fastighetsägarens till Tranås 25:57 krav på 
skadestånd. Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 14 och SKL kap 3 
§ 2. Motivet till beslutet är att

1. i ärendet anförda situationer inte ingår i de situationer som är 
utpekade som ersättningsberättigade i PBL kap 14 §. Därav följer 
att ersättning inte betalas ut.

2. byggnadsnämnden inte har agerat fel eller försumligt i ärendet och 
FÄ1 har inte drabbats av personskada, sakskada eller ren 
förmögenhetsskada. Anspråken på skadestånd enligt SKL kap 3 § 2 
ska därför också avvisas.

Ärendebeskrivning
Före detta fastighetsägaren till Tranås 25:57 (nedan kallad FÄ 1) har via 
ombud och med hänvisning till skadeståndslagen kap 3 § 2 begärt 
skadestånd för kostnader som åsamkats den före detta fastighetsägaren på 
grund av felaktig myndighetsutövning.
Som skäl anför ombudet i sammanfattad form följande:

1. FÄ1 köper fastigheten 2012, kontaktar 2014 kommunen angående 
bygglov för en inglasad veranda där det är möjligt att bedriva affär 
under sommarmånaderna och beviljas bygglov på mark som inte 
får bebyggas.

2. Att FÄ1 vid försäljning upptäckt att hon hade glömt ansöka om 
slutbesked, och att det då ställdes nya omotiverade krav som inte 
hade funnits med då bygglovet beviljades. FÄ1 trycker särskilt på 
krav i kap 9 BBR, som FÄ1 menar inte fanns då bygglovet 
beviljades.

3. Att kommunen 2019-04-08 skickade en uppmaning till FÄ1 att 
åtgärda 16 punkter på en fastighet som FÄ1 inte längre ägde, och 
att kommunen skickade anmodan utan att kommunen analyserat 
anmärkningarna och hur dessa förhöll sig till det beviljade 
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bygglovet, samt att det kom nya oväntade krav på exempelvis 
provtryckningsprotokoll.

4. Att kommunen 2019-06-24 skickat anmodan att åtgärda 7 punkter 
och fått ett förbud att använda tillbyggnaden under den kalla 
perioden, och att det är svårt att förstå om förbudet är någon form 
av slutbesked.

5. Att nye ägaren (nedan kallad FÄ2) stämt FÄ1 på kostnaden för att 
åtgärda bristerna för att kunna utfärda slutbesked, att den 
beräknade kostnaden relateras till ”ombyggnad” till 
åretruntboende, och att kostnaden är en direkt följd av felaktig 
handläggning av kommunen.

6. Att FÄ1 har påförts en sanktionsavgift som följd av att slutbesked 
inte kunnat beviljas.

7. FÄ1s ombud menar att kommunen gjort fel när kommunen
o Beviljade bygglovet.
o Inte beviljat slutbesked och då åsidosatt 

proportionalitetsprincipen.
o Riktat föreläggande om åtgärder mot FÄ1.
o Inte följt förvaltningslagens regler om god förvaltning i 

kommunikationen med FÄ1.
o Inte förhållit sig opartisk då fler åtgärdspunkter riktats mot FÄ1 

än FÄ2.
o Riktat åtgärdsföreläggande mot FÄ1 trots att denna inte längre 

ägde fastigheten.
o Låtit FÄ2 ta verandan i bruk utan att bevilja slutbesked.

8. Sammanfattningsvis anser man att kommunens handläggning är 
mycket bristfällig, nyckfull och överraskande, att kommunen inte 
utgått från beviljat bygglov när man inte fattat beslut om 
slutbesked.

9. Slutligen anförs att de två omständigheter som ska ligga till grund 
för att slutbesked ska utfärdas är att placeringen och utförandet ska 
stämma med beviljat bygglov, och att den före detta ägarens 
ombud anser att så är fallet.

Gällande lagstiftning
PBL kap 14 kap Kommunen kan bli skyldig att betala ersättning för 
skador vid följande tillfällen:

o i samband med en myndighets tillträde m.m. (§ 2, till följd av en 
åtgärd som avses i kap 11 § 8) 

o stängsling, rivning/flyttning av byggnad eller utfart på grund av 
trafiksäkerhet (§ 3 Föreläggande enligt kap 11 §§ 22 eller 23).

o på grund av vägrat bygglov, marklov, rivningsförbud eller 
vägrat rivningslov (§§ 4-7)

o skada när en detaljplan ändras eller upphävs (§§ 8 och 9)

129



3 (6)

o på grund av bestämmelser om skydd, placering, vegetation eller 
utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, om 
markytans utformning eller höjdläge (§§ 10 och 11 till 
innehavare av särskild rätt (§ 12) eller inlösen (§§ 13-20)

Skadeståndslagen (SKL) kap 3 § 2 Staten eller en kommun skall ersätta
    1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas 

genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet 
för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och

    2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 
3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

Yttrande
Sakägarens ombud har fått möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. 
Yttrandet har vid utskicket inte kommit in men kommer att finnas 
tillgängligt vid sammanträdet.

Förutsättningar och bedömning
Kommunen konstaterar följande:
Angående punkten 1 att FÄ1 2014-09-09 ansöker om bygglov för plank och 
meddelar att hon även vill ha skylt för verksamhet och driva butik på fas-
tigheten. Ansökan dras tillbaka 2014-09-22 efter diskussioner om gällande 
krav på tillgänglighet, då fastighetsägaren menar att kostnaderna för att 
bygga en fullt tillgänglig butik blir för stora. Detaljplanen tillåter inte heller 
att butiksverksamhet bedrivs på fastigheten, vilket dåvarande bygglovschef 
konstaterar. Senare samma år 2014-11-27 skickades istället en ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus in. FÄ1 är då stadigvarande 
bosatt på fastigheten. Bygglov för tillbyggnaden av bostadshuset beviljades 
2015-01-15, och är beviljat med liten avvikelse för placeringen vilket är 
helt i enlighet med PBL kap 9 § 31b så som paragrafen var formulerad då 
ansökan lämnades in till byggnadsnämnden. Något fel har alltså inte begåtts vid 
bygglovgivningen.

Angående punkten 2 att inga nya krav har ställts vid FÄ1s ansökan om 
slutbesked. Det beviljade bygglovet har en särskild upplysning om att 
byggherren ansvarar för att samtliga gällande krav uppfylls. De krav i BBR 
kap 9 som gällde då ansökan lämnades in fastställdes i BFS 2014:3 BBR 21 
som började gälla 1 juli 2014. Inga nya krav har alltså ställts.

Angående punkterna 3 och 4 att den första uppmaningen till FÄ1 skickades ut 
från byggnadsnämnden 2019-03-19 som uppföljning på den ansökan om 
slutbesked som FÄ1 skickat in 2019-01-29 efter tillträdesdatum för FÄ2 
och efter att rapport från en termografering skickats in till byggnadsnämn-
den 2019-02-25. Uppmaningen skickades ut innan uppgiften om ägarbyte  
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2019-03-18 uppdaterats i registret 2019-03-25. Uppmaningen omfattade 7 
punkter, 5 om brister och 2 punkter om verifikat (provtryckningsproto-
koll) gällande annan värmeanläggning än den som angivits i bygglovsansö-
kan. Den första uppmaningen baserades på följande handlingar:
o Bygglov för tillbyggnad av bostad med ansökningshandlingar.
o Inlämnad teknisk beskrivning som visade isolerad konstruktion i både 

tak och väggar.
o Annan golvvärme än den som installerats, uppgift i 

termograferingsrapporten, utförd av certifierad sakkunnig.
o Krav enligt BBR 21 som gällde då bygglovsansökan lämnades in.
Den andra uppmaningen med 16 mer preciserade åtgärdspunkter skicka-
des 2019-04-08 efter att FÄ1 själv fortsatt kommunikationen i ärendet och 
2019-03-27 skickat in sin egen fotodokumentation från byggarbetena samt 
att protokoll från besiktning utförd av certifierad sakkunnig kommit in 
2019-04-03. Fotodokumentationen visar tydligt att byggnationen inte är 
utförd enligt inskickade handlingar, och inte i enlighet med plan- och 
bygglagens krav. Även besiktningsprotokollet visar att byggnationen har 
flera brister i utförandet.
Kravet på provtryckningsprotokoll fanns redan i första utskicket.
Då den andra uppmaningen skickades ut till FÄ1 fanns det inga uppgifter 
om att FÄ2 skulle ta över ansvaret för att avsluta kompletteringarna som 
krävdes för slutbesked. Detta uttrycktes första gången i ett brev 2019-04-
26 från icke certifierad besiktningsman som utan fullmakt bestred inne-
hållet i den utskickade anmodan. Enligt PBL får Byggnadsnämnden för-
bjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda 
hela eller delar av byggnadsverket, om det inte finns förutsättningar för att 
ge slutbesked. I enlighet med PBL har beslutet om ett partiellt förbud rik-
tats den nya ägaren efter ägarbytet. Slutbesked är fortfarande inte utfärdat 
eftersom förutsättningarna för slutbesked ännu inte är uppnådda. Något fel 
har därför inte begåtts vid myndighetsutövningen.

Angående punkten 5 att kraven på kostnader som riktats till FÄ1 i tvisten 
om köpet härrör sig till tvisten mellan FÄ1 och FÄ2 och det faktum att 
fastighetsägarna har delade meningar om huruvida köpet omfattar en fullt 
färdig utbyggnad utförd enligt gällande regler och avslutat i enlighet med 
kraven i PBL, och vem av fastighetsägarna som ska bekosta färdigställan-
det. Tvisten är en direkt följd av att FÄ1 inte uppfyllt sina skyldigheter 
enligt PBL innan försäljning och överlåtelse av fastigheten, inte av briser i 
myndighetsutövningen. Tvisten mellan FÄ1 och FÄ2 härrör sig till otyd-
ligheter vid försäljning/köp av fastigheten. Att dessa i sin tur bottnar i att 
FÄ1 inte avslutat sin ärenden enligt PBL vilket inte beror på brister i myn-
dighetsutövningen utan att tillbyggnaden inte är utförd enligt gällande 
lagstiftning.

131



5 (6)

Angående punkten 6 enligt PBL ska ett beslut om sanktionsavgift riktas till 
den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser. Detta framgår tydligt av beslutet 
om avgift. Myndighetsutövningen följer därmed PBL.

Angående punkten 7 konstateras med hänvisning till punkterna ovan att 
kommunen inte begått fel när bygglovet beviljades, inte heller när 
slutbesked inte utfärdats och därmed inte åsidosatt 
proportionalitetsprincipen. Förslag till beslut har åtföljts av hänvisning till 
gällande lagstiftning, och även annan information om gällande regler och 
lagar har i god ordning skickats till FÄ1. Kommunen har därvid följt både 
förvaltningslagens och PBLs regler om information med mera. 
Kommunen har vidare inte fattat beslut om något föreläggande om 
åtgärder mot FÄ1 varken före eller efter ägobytet. Det enda begränsande 
beslutet angående användning av tillbyggnaden har riktats mot FÄ2 varför 
även påståendet om partiskhet faller.

Angående punkten 8 konstateras att byggnadsnämnden följer PBL och att 
det ät tråkigt att FÄ1 inte har uppfattat vidden av de krav som plan- och 
bygglagen ställer på den som låter uppföra ett byggnadsverk. 

Angående punkten 9 konstateras att utlåtanden från certifierad sakkunnig 
enligt PBL visar att tillbyggnaden inte uppfyller gällande krav enligt denna 
lagstiftning. Erforderliga åtgärder är fortfarande inte vidtagna. 
Byggnadsnämnden har att ta fasta på detta, oberoende av vad som anförs 
av FÄ1s ombud eller av inkallade experter som inte är certifierade 
sakkunniga enligt PBL. Det är därför korrekt att inte utfärda slutbesked.

Sammanfattningsvis konstateras att de situationer som kan leda till 
ersättning är uttömmande reglerat i PBL kap 14 §. I ärendet anförda 
situationen ingår inte i de situationer som är utpekade som ersättnings-
berättigade. Därav följer att ersättning inte betalas ut.

Därutöver kan möjligheten till ersättning träda in om myndigheten fattat 
ett beslut som är oskäligt och leder till skada. Byggnadsnämnden har inte 
agerat fel eller försumligt i ärendet och FÄ1 har inte drabbats av 
personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Anspråken på 
skadestånd enl SKL kap 3 § 2 ska därför också avvisas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet.
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Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-06-03.
Begäran om skadestånd 2020-03-13.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + REK:
Den klagandes ombud.
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TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla 
kommun
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-04-30    Organisation: Byggnadsnämnden    

Byggnadsnämnden
Väsentliga händelser

 Resultatet från insikt 2019 har publicerats. Kommunen behåller sin plats bland de 10% 
bästa kommunerna i Sverige. Det betyder att kommunen får högt betyg för service, 
upplevd kompetensnivå och snabb handläggning av beslut om bygglov, startbesked och 
andra beslut inom nämndens ansvarsområde.

Intern kontroll
Ingen granskningsrapport har hittills återrapporterats till nämnden. Återrapportering sker i slutet 
av året.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Öka tydlighet och lättillgänglighet i kommunikation med medborgarna.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Information om avgifter är utlagd på hemsidan. Fler åtgärder ska 
vidtas under året.
Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandringar.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Planerad aktivitet är på grund av Covid-19 framflyttad till efter 
sommaren, men bedöms kunna genomföras.
Öka transparens och rättssäkerhet i beslutfattandet.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Verksamheten kompletterar nämndens ärenden med information 
om den lagstiftning som beslut grundas på.

Ekonomi
Nettokostnad (mnkr) Utfall jan-

apr 2020
Budget 

2020
Prognos 

2020
Budget-

avvikelse
Byggnadsnämnd -0,1 -0,2 -0,2 0
Bygg -0,2 -2,6 -2,6 0

Summa nettokostnad -0,3 -2,8 -2,8 0
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Byggnadsnämnden prognostiseras ett utfall i nivå med budget vid årets slut. Antal ärenden är 
ungefär likvärdigt med 2018 och antal beslut är något fler än 2018 men färre än 2019. Lite 
osäkerhet finns i personalstyrkan över sommaren detta kan leda till en något förbättrad prognos. 
Byggenhetens intäkter har under året varit fortsatt hög, enheten hade förväntat sig en 
nedåtgående trend och läget är osäkert då vi inte vet hur Covid-19 pandemin slår.

Inkomna ärenden och antalet beslut
Inkomna ärenden (st) 30 apr 31 aug 31 dec
2018 134 271 426
2019 179 290 436
2020 142 - -
Antalet beslut (st) 30 apr 31 aug 31 dec
2018 182 365 650
2019 277 489 752
2020 246 - -
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Byggverksamheten
Tertialuppföljning 202004
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Byggverksamheten
Ekonomi (tkr) Årsbudget 

2020
Utfall 20190430 Utfall 20200430 Prognos 2020

Nämnd 204 79 61 204

Byggverksamheten

Skattefinansiering (Ramtilldelning) 2599 - - 2599

Intäkter 2899 1143 1514 2899

Personalkostnader -4021 -1046 -1162 -4064

Övriga kostnader -1477 -454 -581 -1434

Netto 0 -357 -229 0

Självförsörjningsgrad 53% 76% 87% 53%

• Byggnadsnämnden prognostiseras ett utfall i nivå med budget vid årets slut 
• Antal ärenden är ungefär likvärdigt med 2018 och antal beslut är något fler än 2018 men färre än 2019 
• Osäkerhet i personalstyrkan över sommaren detta kan leda till en något förbättrad prognos
• Byggenhetens intäkter har under året varit fortsatt höga
• Osäkerhet i hur Covid-19 pandemin påverkar verksamheten på sikt 
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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 3 juni 2020 Dnr BN 2020/3

Byggnadsnämnden

Återremiss Delegeringsbeslut 7 mars till och med 24 
april 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 7 mars till och med 24 april 2020.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

Avgift D 2020: 217.
Bygglov D 2020: 106, 116, 122, 124, 125, 142, 160, 164, 168, 170, 
171, 181, 182, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 197–202, 204–206, 
208, 210, 212, 213, 216, 218, 222, 224, 228–230, 235, 238, 239, 241 
samt 243.
Förlängning av bygglov D 2020: 209.
Rivnings- och bygglov D 2020: 124 samt 214.
Startbesked D 2020: 121, 123, 126, 143, 167, 169, 172, 196, 219, 
226, 227 samt 240.
Intermistiska slutbesked D 2020: 233, 234 samt 244.
Slutbesked D 2020: 195, 221, 231, 232, 215, 220, 236, 237 samt 
242.
Strandskyddsdispens D 2020: 63, 184, 191 samt 194.
Avskrivning av ärende D 2020: 128, 131, 134, 135–141, 148–150, 
183, samt 203.

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande 
beslutsnummer:
Startbesked D 2020: 113, 115, 130, 146, 162, 165 samt 176.
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Intermistiskt slutbesked: D 2020: 114.
Slutbesked D 2020: 112, 117–120, 127, 129, 132, 133, 144, 145, 
147, 151–153, 155, 161, 166, 174, 177, 185, 207, 223 samt 225.
Slutbevis D 2020: 163.
Avskrivning av ärende D 2020: 154, 156, 157, 173, 175, samt 178–
180.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-06-03.
Delegeringslista 20202-03-07 – 2020-04-24.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
-
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

L-Lovärende

Beslut Delegat

2020-04-06

Bygglov Skyltanordning på 

affärslokaler

BL 2020-000104 FastställesD 

2020-00021

7

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

SVÄRDET 14 

FABRIKSGATAN 4 Avgift enligt taxa

Beslut Delegat

2013-05-22

Nybyggnad av maskinhall

L 2013-000087 BeviljasD 

2020-00013

1

2020-03-16

2020-03-16

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 178:1

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-09-30

Anmälan om installation av eldstad 

i ny rökkanal

BL 2019-000320 D 

2020-00015

4

2020-03-24

2020-03-24

Seth Dahlqvist

LÖNHULT 5:27

Avskrivning

Beslut Delegat

2018-09-12

Installation av ny skorsten och 

kamin.

BL 2018-000285 D 

2020-00015

7

2020-03-24

2020-03-24

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 11:23

Avskrivning

Beslut Delegat

2014-08-11

Utvändig ändring av bowlinghall - 

ombyggnad av entrédörr, montage 

av skärmtak över entré, 

fasadskylt, rivning av växthus 

samt markarbete för uteservering

BL 2014-000152 D 

2020-00017

3

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

TRYDE 19:45 

TYLEGATAN 1 Avskrivning

Beslut Delegat

2020-03-20

Bygglov Utvändig ändring av 

flerbostadshus - byte av färg på 

träpanel på andra våningen från 

grön till mellangrå

BL 2020-000088 AvskrivesD 

2020-00018

3

2020-04-02

2020-04-02

Ingrid Järnefelt

KATTEN 7 

GRÖNEGATAN 11 Avskrivning

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2017-02-21

Uppförande av plank

BL 2017-000053 AvskrivesD 

2020-00020

3

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

MÖLLAREN 4 

MALMÖVÄGEN 43 Avskrivning

Beslut Delegat

2019-04-08

Bygglov Uppförande  av plank

BL 2019-000146 BeviljasD 

2020-00010

6

2020-03-09

2020-03-09

Ingrid Järnefelt

BLÄCKFISKEN 6 

UPPFARTSGATAN 6 Bygglov

Beslut Delegat

2020-01-31

Bygglov Ändrad användning av 

4-längad skånegård till bostad och 

ändrad planlösning

BL 2020-000024 BeviljasD 

2020-00011

6

2020-03-10

2020-03-10

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 7:3 

TJUSTORP 702 Bygglov

Beslut Delegat

2020-01-21

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och rivning av 

befintligt bostadshus

BL 2020-000015 BeviljasD 

2020-00012

4

2020-03-11

2020-03-11

Ingrid Järnefelt

NORRA KVÄRRESTAD 1:21 

NORRA KVERRESTAD HOBJERSGÅRDEN  Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-18

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000047 D 

2020-00012

5

2020-03-12

2020-03-12

Ingrid Järnefelt

ULLSTORP 10:21 

ULLSTORP 1021 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-11

Bygglov Utvändig ändring av 

enbostadshus - målning av fasad, 

byte av fönster och borttagning av 

ett fönster

BL 2020-000070 BeviljasD 

2020-00014

2

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

HÄGERN 5 

ULLSTORPSVÄGEN 26 Bygglov

Beslut Delegat

2014-02-20

Ombyggnad av enbostadshus

BL 2014-000031 BeviljasD 

2020-00016

0

2020-03-24

2020-03-24

Ingrid Järnefelt

TRANÅS 26:10 

DILIGENSVÄGEN 16 Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-01-27

Bygglov Ändrad användning av 

kostall till veterinärpraktik

BL 2020-000018 D 

2020-00012

2

2020-03-25

2020-03-25

Ingrid Järnefelt

SILLARÖD 8:1 

SILLARÖD ASTERSTA  Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-20

Bygglov Tillbyggnad av 

bilanläggning , ny 

fasadbeklädnadpå befintlig lokal 

och skylt

BL 2020-000087 BeviljasD 

2020-00016

4

2020-03-27

2020-03-27

Ingrid Järnefelt

TRYDE 67:1 

KÄRNGATAN 2 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-19

Bygglov Anordnande av fasadskylt 

på tak och byte av två fönster till 

större skyltfönster (Sparbanken 

Syd)

BL 2020-000086 BeviljasD 

2020-00016

8

2020-03-31

2020-03-31

Ingrid Järnefelt

SIMSON 15

Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-24

Bygglov Uppförande av plank/mur

BL 2020-000050 BeviljasD 

2020-00017

0

2020-03-31

2020-03-31

Ingrid Järnefelt

HÄSTSKÖTAREN 6 

HÄSTGATAN 12 Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-27

Bygglov Uppförande av plank

BL 2020-000060 BeviljasD 

2020-00017

1

2020-03-31

2020-03-31

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 176:2

Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-19

Bygglov Uppförande av solceller

BL 2020-000058 BeviljasD 

2020-00018

1

2020-04-02

2020-04-02

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 13:38 

GULLVIVEVÄGEN 1 Bygglov

Beslut Delegat

2020-04-01

Bygglov Uppförande av 

klippskåp/elskåp

BL 2020-000099 BeviljasD 

2020-00018

2

2020-04-02

2020-04-02

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 3:53 

TJUSTORP 353 Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-03-09

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus

BL 2020-000068 BeviljasD 

2020-00018

6

2020-04-06

2020-04-06

Ingrid Järnefelt

LJUNGEN 14 

ADELSBERGSVÄGEN 55 Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-17

Bygglov Ändrad användning av 

läkarmottagning till bostad

BL 2020-000046 BeviljasD 

2020-00018

7

2020-04-07

2020-04-07

Ingrid Järnefelt

FJOLNER 21 

NYBOGATAN 9 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-24

Bygglov Ändrad användning av 

flerbostadshus och 

kontors-/affärshus till 

studentbostad

BL 2020-000092 BeviljasD 

2020-00018

9

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

SVEA 8

Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-12

Bygglov Uppförande av två 

cykeltak

BL 2020-000081 BeviljasD 

2020-00019

0

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

TOMELILLA 237:9

Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-11

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus

BL 2020-000042 BeviljasD 

2020-00019

2

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

LISTARUM 1:20 

LISTARUM 120 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-30

Bygglov Utvändig ändring av 

enbostadshus - byte av färg på 

fasad och runt fönster

BL 2020-000095 BeviljasD 

2020-00019

3

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

KRONHJORTEN 2 

TEGGATAN 10 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000073 BeviljasD 

2020-00019

7

2020-04-09

2020-04-09

Ingrid Järnefelt

LUNNARP 7:9 

LUNNARP 709 Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nr 1 - Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000078 BeviljasD 

2020-00019

8

2020-04-09

2020-04-09

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 3:53 

TJUSTORP 353 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nr 2 - Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000079 BeviljasD 

2020-00019

9

2020-04-09

2020-04-09

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 3:53 

TJUSTORP 353 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000072 BeviljasD 

2020-00020

0

2020-04-09

2020-04-09

Ingrid Järnefelt

LUNNARP 4:3

Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nr 2 - Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000075 BeviljasD 

2020-00020

1

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

SMEDSTORP 33:34

Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000074 BeviljasD 

2020-00020

2

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

SMEDSTORP 33:15

Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000077 BeviljasD 

2020-00020

4

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

STICKOV 1:5 

STICKOV 103 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000076 BeviljasD 

2020-00020

5

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

STICKOV 1:3

Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-02-28

Bygglov Ändring Uthus Riva 

befintligt tak därefter sänka 

takhöjd på ena stallet och ta bort 

helt på andra samt sänka vägghöjd

BL 2020-000061 BeviljasD 

2020-00020

6

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

TOARP 16:1 

TOARP SKOGSDALA 1601 Bygglov

Beslut Delegat

2012-11-05

Tillbyggnad - inglasning/inbyggnad 

av uteplats på ekonomibyggnad

L 2012-000177 BeviljasD 

2020-00020

8

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

BOSARP 6:54

Bygglov

Beslut Delegat

2012-05-16

Maskinhall och verkstad t lantbruk

L 2012-000078 BeviljasD 

2020-00020

9

2020-04-14

2020-04-14

Ingrid Järnefelt

ULLSTORP 14:50

Bygglov

Beslut Delegat

2019-11-12

Bygglov Tillbyggnad av fritidshus 

med uterum

BL 2019-000385 BeviljasD 

2020-00021

0

2020-04-15

2020-04-15

Ingrid Järnefelt

ÄSPERÖD 1:26 

ÄSPERÖD 126 Bygglov

Beslut Delegat

2020-04-06

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus samt carport och 

förråd

BL 2020-000106 BeviljasD 

2020-00021

2

2020-04-15

2020-04-15

Ingrid Järnefelt

RÅBOCKEN 7 

JAKOBSGATAN 5 Bygglov

Beslut Delegat

2020-04-06

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus samt carport och 

förråd

BL 2020-000105 BeviljasD 

2020-00021

3

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

HINDEN 2 

OSCARSGATAN 37 Bygglov

Beslut Delegat

2019-01-08

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och rivning av 

befintligt enbostadshus

BL 2019-000009 BeviljasD 

2020-00021

4

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

FRÖRUM 24:8

Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-04-06

Bygglov Skyltanordning på 

affärslokaler

BL 2020-000104 BeviljasD 

2020-00021

6

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

SVÄRDET 14 

FABRIKSGATAN 4 Bygglov

Beslut Delegat

2019-07-30

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus

BL 2019-000269 BeviljasD 

2020-00021

8

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 3:64

Bygglov

Beslut Delegat

2018-03-23

Nybyggnad av uteklassrum

BL 2018-000092 BeviljasD 

2020-00022

2

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

TRYDE 13:12 

TRYDEVÄGEN 43 Bygglov

Beslut Delegat

2020-02-13

Bygglov Nybyggnad av carport, 

förråd och verkstad

BL 2020-000045 BeviljasD 

2020-00022

4

2020-04-17

2020-04-17

Ingrid Järnefelt

NORRA BJÖRSTORP 3:19 

NORRA BJÖRSTORP 319 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-05

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2020-000080 BeviljasD 

2020-00022

8

2020-04-20

2020-04-20

Ingrid Järnefelt

TUNBY 72:1 

TUNBY MARIETORP  Bygglov

Beslut Delegat

2020-04-15

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus - uterum

BL 2020-000115 BeviljasD 

2020-00022

9

2020-04-20

2020-04-20

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 12:125 

VINBÄRSSVÄNGEN 5 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-31

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus med uterum och 

ommålning av fasad

BL 2020-000098 BeviljasD 

2020-00023

0

2020-04-20

2020-04-20

Ingrid Järnefelt

FURET 7 

FUREGATAN 11 Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-03-24

Bygglov Anordnande av solceller 

placerade på mark

BL 2020-000083 BeviljasD 

2020-00023

5

2020-04-21

2020-04-21

Ingrid Järnefelt

RAMSÅSA 17:15 

RAMSÅSA 1715 Bygglov

Beslut Delegat

2020-04-06

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus samt carport och 

förråd

BL 2020-000106 BeviljasD 

2020-00023

8

2020-04-22

2020-04-22

Ingrid Järnefelt

RÅBOCKEN 7 

JAKOBSGATAN 5 Bygglov

Beslut Delegat

2020-04-06

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus samt carport och 

förråd

BL 2020-000105 BeviljasD 

2020-00023

9

2020-04-22

2020-04-22

Ingrid Järnefelt

HINDEN 2 

OSCARSGATAN 37 Bygglov

Beslut Delegat

2020-03-25

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus och uthus med 

garage och användning av taket 

som takterass

BL 2020-000101 BeviljasD 

2020-00024

1

2020-04-23

2020-04-23

Ingrid Järnefelt

STENBY 30:7 

STENBY 3007 Bygglov

Beslut Delegat

2020-04-02

Bygglov Ändrad användning av 

maskinhall och ombyggnad till 

bostad

BL 2020-000102 BeviljasD 

2020-00024

3

2020-04-24

2020-04-24

Ingrid Järnefelt

LUNNARP 83:4 

LUNNARP DALHEM 8304 Bygglov

Beslut Delegat

2018-07-23

Bygglov i efterhand för nybyggnad 

av stall

BL 2018-000232 D 

2020-00011

4

2020-03-09

2020-03-09

Seth Dahlqvist

TRYDE 22:14 

TRYDE 2214 Intermistiskt 

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

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 D 

2020-00023

3

2020-04-17

2020-04-17

Ingrid Järnefelt

FOLKETS PARK 2

Intermistiskt 

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-10-23

Nybyggnad av enbostadshus och 

garage

BL 2018-000332 D 

2020-00023

4

2020-04-21

2020-04-21

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 74:28

Intermistiskt 

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-10-19

Tillbyggnad av industrilager

BL 2018-000330 D 

2020-00024

4

2020-04-24

2020-04-24

Ingrid Järnefelt

CHAMPINJONEN 1 

TYLEGATAN 8 Intermistiskt 

Slutbesked

Beslut Delegat

2016-08-08

Tillbyggnad av enbostadshus med 

uterum och tak över entrén

BL 2016-000191 Får tas i brukD 

2020-00011

2

2020-03-09

2020-03-09

Seth Dahlqvist

SPJUTSTORP 73:7 

ONSLUNDAVÄGEN 13 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-10-02

Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2018-000306 Får tas i brukD 

2020-00011

7

2020-03-10

2020-03-10

Seth Dahlqvist

NEDRABY 2:11 

NEDRABY 211 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-10-02

Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2018-000305 Får tas i brukD 

2020-00011

8

2020-03-10

2020-03-10

Seth Dahlqvist

NEDRABY 2:7 

NEDRABY 207 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-09-10

Nybyggnad av 

transformatorstation som ersätter 

befintlig stolpstation.

BL 2018-000281 Får tas i brukD 

2020-00011

9

2020-03-10

2020-03-10

Seth Dahlqvist

NEDRABY 8:2

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2015-12-15

Tidsbegränsat bygglov i 6 månader 

Nybyggnad av temporär 

prefabricerad boendemodul

BL 2015-000341 Får tas i brukD 

2020-00012

0

2020-03-10

2020-03-10

Seth Dahlqvist

NORRA KVÄRRESTAD 21:1 

NORRA KVERRESTAD OLOVSDALS GÅRD  Slutbesked

Beslut Delegat

2019-03-29

Hus 7 - Tillbyggnad av 

enbostadshus med uterum och 

plank

BL 2019-000124 Får tas i brukD 

2020-00012

7

2020-03-13

2020-03-13

Seth Dahlqvist

TRYDE 19:38 

ORKESTERGATAN 7 Slutbesked

Beslut Delegat

2014-07-28

Uppförande av tält - tillfälligt 

bygglov i fem år

BL 2014-000145 Får tas i brukD 

2020-00012

9

2020-03-16

2020-03-16

Seth Dahlqvist

STÄRKAN 1 

MALMÖVÄGEN 12 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-01-20

Anmälan Ny planlösning med 

ändring av ventilation till 

frånluftsventilation samt 

installation av ytterligare toalett

BL 2020-000014 Får tas i brukD 

2020-00013

2

2020-03-17

2020-03-17

Seth Dahlqvist

IDUNA 1

Slutbesked

Beslut Delegat

2020-02-27

Anmälan Installationr av eldstad i 

enbostadshus

BL 2020-000063 Får tas i brukD 

2020-00013

3

2020-03-17

2020-03-17

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 35:17 

LÄRAREVÄGEN 10 Slutbesked

Beslut Delegat

2014-02-20

Ombyggnad av förskola

BL 2014-000029 Får tas i brukD 

2020-00014

4

2020-03-23

2020-03-23

Seth Dahlqvist

TJUSTORP 2:130

Slutbesked

Beslut Delegat

2013-03-25

Tillbyggnad av fritidshus + eldstad

L 2013-000045 Får tas i brukD 

2020-00014

5

2020-03-23

2020-03-23

Seth Dahlqvist

LÖNHULT 1:59

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-03-13

Anmälan Installation av ventilation 

i fd sjukhem

BL 2020-000082 Får tas i brukD 

2020-00014

7

2020-03-23

2020-03-23

Seth Dahlqvist

TALLEN 14 

FABRIKSGATAN 22 Slutbesked

Beslut Delegat

2015-05-22

Anmälan Nybyggnad av växthus -  

Attefallshus

BL 2015-000151 Får tas i brukD 

2020-00015

1

2020-03-24

2020-03-24

Seth Dahlqvist

LÖNHULT 5:27 

TORPVÄGEN 4 Slutbesked

Beslut Delegat

2014-06-10

Tillbyggnad av fritidshus, 

nybyggnad av garage/förråd och 

växthus

BL 2014-000114 Får tas i brukD 

2020-00015

2

2020-03-24

2020-03-24

Seth Dahlqvist

LÖNHULT 5:27 

TORPVÄGEN 4 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-06-17

Nybyggnad av industrilager

BL 2019-000218 Får tas i brukD 

2020-00015

3

2020-03-24

2020-03-24

Seth Dahlqvist

GARVAREN 15 

KLINTGATAN 12 Slutbesked

Beslut Delegat

2014-02-20

Ombyggnad av enbostadshus

BL 2014-000031 D 

2020-00015

5

2020-03-24

2020-03-24

Seth Dahlqvist

TRANÅS 26:10 

DILIGENSVÄGEN 16 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-01-14

Utvändig ändring av tak och gavel 

på fritidshus

BL 2019-000014 Får tas i brukD 

2020-00016

1

2020-03-25

2020-03-25

Seth Dahlqvist

INGELSTAD 18:21

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-10-29

Anmälan installation av eldstad 

samt ny skorsten

BL 2019-000357 Får tas i brukD 

2020-00016

6

2020-03-30

2020-03-30

Seth Dahlqvist

BERTILSTORP 9:4

Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-02-03

Bygglov Utvändig ändring av 

industri/lager - byta till 

aluminiumglasparti

BL 2020-000026 Får tas i brukD 

2020-00017

4

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

GARVAREN 14 

KLINTGATAN 8 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-07-03

Ändring av badrum och ventilation 

samt flytt av kök

BL 2019-000253 Får tas i brukD 

2020-00017

7

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

FJOLNER 28

Slutbesked

Beslut Delegat

2017-03-14

Nybyggnad av garage, rivning av 

befintlig carport/förråd, inbyggnad 

av källartrappa och påbyggnad av 

enbostadhus med takkupa

BL 2017-000085 Får tas i brukD 

2020-00018

5

2020-04-06

2020-04-06

Seth Dahlqvist

BRÖSARP 12:76 

LINDVÄGEN 4 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-12-13

Nybyggnad av tältbyggnad - 

mässhall tidsgegränat till och med 

2029-02-06

BL 2018-000408 Får tas i brukD 

2020-00019

5

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

NORRA KVÄRRESTAD 44:1 

KVERRESTADSVÄGEN 25 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-03-14

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus, byte av 

fasadmaterial från trä till puts, byte 

av fönster samt installation av 

eldstad

BL 2019-000100 Får tas i brukD 

2020-00022

1

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

BOLLERUPS SÄTERI 1:80 

BOLLERUP 180 Slutbesked

Beslut Delegat

2014-07-29

Tillbyggnad av rad/kedjehus med 

uterum

BL 2014-000147 Får tas i brukD 

2020-00020

7

2020-04-14

2020-04-14

Seth Dahlqvist

PRÄSTKRAGEN 5 

URMAKAREGATAN 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

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2018-12-21

Nybyggnad av parhus med 

carport,uterum samt förråd och 

miljöhus

BL 2018-000422 Får tas i brukD 

2020-00023

1

2020-04-15

2020-04-15

Ingrid Järnefelt

RÅBOCKEN 8

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-09-25

Nybyggnad av enbostadshus med 

carport och uterum

BL 2018-000297 Får tas i brukD 

2020-00023

2

2020-04-15

2020-04-15

Ingrid Järnefelt

RÅBOCKEN 1

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-11-29

Nybyggnad av enbostadshus

BL 2018-000388 Får tas i brukD 

2020-00021

5

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

ULLSTORP 134:10 

ULLSTORP 1341 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-03-23

Nybyggnad av stall och ridhus

BL 2018-000093 D 

2020-00022

0

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

MUNKA TÅGARP 9:4 

MUNKA TÅGARPS GÅRD  Slutbesked

Beslut Delegat

2019-08-16

Bygglov Tillbyggnad av 

enbostadshus uterum i efterhand - 

inglasning under befintligt 

skärmtak

BL 2019-000275 Får tas i brukD 

2020-00022

3

2020-04-17

2020-04-17

Seth Dahlqvist

TRANÅS 20:22 

GÄSTGIVAREVÄGEN 10 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-02-21

Anmälan Installation av eldstad 

och rökkanal

BL 2020-000059 Får tas i brukD 

2020-00022

5

2020-04-17

2020-04-17

Seth Dahlqvist

BONTOFTA 15:22 

BONTOFTA 1522 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-02-17

Bygglov Ändrad användning av 

läkarmottagning till bostad

BL 2020-000046 Får tas i brukD 

2020-00023

6

2020-04-21

2020-04-21

Ingrid Järnefelt

FJOLNER 21 

NYBOGATAN 9 Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-01-07

Bygglov för installation av ett 

takfönster

BL 2020-000002 Får tas i brukD 

2020-00023

7

2020-04-21

2020-04-21

Ingrid Järnefelt

HAGEN 1

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-03-12

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och carport/förråd

BL 2019-000092 Får tas i brukD 

2020-00024

2

2020-04-24

2020-04-24

Ingrid Järnefelt

TOMELILLA 10:281

Slutbesked

Beslut Delegat

2004-08-09

Nybyggnad av hotell

L 2004-000339 Får tas i brukD 

2020-00016

3

2020-03-27

2020-03-27

Seth Dahlqvist

ULLSTORP 122:1

Slutbevis

Beslut Delegat

2018-07-23

Bygglov i efterhand för nybyggnad 

av stall

BL 2018-000232 BeviljasD 

2020-00011

3

2020-03-09

2020-03-09

Seth Dahlqvist

TRYDE 22:14 

TRYDE 2214 Startbesked

Beslut Delegat

2019-11-07

Bygglov för ändrad användning till 

gårdschark och ombyggnad

BL 2019-000374 BeviljasD 

2020-00011

5

2020-03-09

2020-03-09

Seth Dahlqvist

SÄLSHÖG 120:5

Startbesked

Beslut Delegat

2019-11-20

Bygglov Nybyggnad av upplag

BL 2019-000395 D 

2020-00012

3

2020-03-11

2020-03-11

Ingrid Järnefelt

LANTMANNEN 3 

HANNELUNDSGATAN 10 Startbesked

Beslut Delegat

2019-07-29

Bygglov Tillbyggnad av fritidshus

BL 2019-000271 BeviljasD 

2020-00012

6

2020-03-11

2020-03-11

Ingrid Järnefelt

EVERÖD 13:39 

EVERÖD 1339 Startbesked

Beslut Delegat

2018-02-09

Nybyggnad av lagerhall

BL 2018-000061 BeviljasD 

2020-00013

0

2020-03-16

2020-03-16

Seth Dahlqvist

TRYDE 17:40 

KÄRNGATAN 1 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-03-02

Anmälan Nybyggnad av 

Attefallshus

BL 2020-000062 D 

2020-00012

1

2020-03-16

2020-03-16

Ingrid Järnefelt

GRÄSHOPPAN 2 

ÅKERIVÄGEN 7 Startbesked

Beslut Delegat

2019-01-31

Bygglov och marklov - Tillbyggnad, 

nybyggnad av pumphus, 

uppsamlingstank och 

neutraliseringstank. Anläggande 

av sedimenteringsbassänger.

BL 2019-000040 BeviljasD 

2020-00014

3

2020-03-19

2020-03-19

Ingrid Järnefelt

NEDRABY 25:1 

NEDRABY 2501 Startbesked

Beslut Delegat

2020-03-13

Anmälan Installation av ventilation 

i fd sjukhem

BL 2020-000082 BeviljasD 

2020-00014

6

2020-03-23

2020-03-23

Seth Dahlqvist

TALLEN 14 

FABRIKSGATAN 22 Startbesked

Beslut Delegat

2020-03-20

Anmälan Installation av eldstad i 

enbostadshus

BL 2020-000089 BeviljasD 

2020-00016

2

2020-03-27

2020-03-27

Seth Dahlqvist

ÖVRABY 4:11 

ÖVRABY NYBODAL  Startbesked

Beslut Delegat

2020-01-22

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och carport/förråd

BL 2020-000016 BeviljasD 

2020-00016

5

2020-03-30

2020-03-30

Seth Dahlqvist

DROMEDAREN 7 

OSCARSGATAN 4 Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-24

Anmälan Nybyggnad av 

Attefallshus - ett växthus

BL 2020-000051 BeviljasD 

2020-00016

7

2020-03-30

2020-03-30

Ingrid Järnefelt

ÄLGEN 2 

JAKOBSGATAN 2 Startbesked

Beslut Delegat

2019-10-29

Anmälan  Nybyggnad av 

Attefallshus och tillbyggnad av 

fritidshus med uterum

BL 2019-000355 BeviljasD 

2020-00016

9

2020-03-31

2020-03-31

Ingrid Järnefelt

GUSSARÖD 1:13 

TULLEBODAVÄGEN 1 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-02-04

Bygglov Tillbyggnad av 

affärslokaler  och rivning av skjul

BL 2020-000028 BeviljasD 

2020-00017

2

2020-03-31

2020-03-31

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 9:20 

BACKSIPPEVÄGEN 1 Startbesked

Beslut Delegat

2019-07-03

Ändring av badrum och ventilation 

samt flytt av kök

BL 2019-000253 BeviljasD 

2020-00017

6

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

FJOLNER 28

Startbesked

Beslut Delegat

2020-02-10

Bygglov Nybyggnad av tre parhus 

med tillhörande carport plus 

soputrymme gemensamt med 

Vildkatten samma Brf

BL 2020-000048 BeviljasD 

2020-00019

6

2020-04-09

2020-04-09

Ingrid Järnefelt

OXEN 1

Startbesked

Beslut Delegat

2020-01-31

Bygglov Ändrad användning av 

4-längad skånegård till bostad och 

ändrad planlösning

BL 2020-000024 BeviljasD 

2020-00021

9

2020-04-16

2020-04-16

Ingrid Järnefelt

TJUSTORP 7:3 

TJUSTORP 702 Startbesked

Beslut Delegat

2019-05-20

Tillbyggnad garage

BL 2019-000200 BeviljasD 

2020-00022

6

2020-04-17

2020-04-17

Ingrid Järnefelt

TRILLAN 5

Startbesked

Beslut Delegat

2019-07-26

Bygglov Nybyggnad av fritidshus, 

gästhus och carport

BL 2019-000268 BeviljasD 

2020-00022

7

2020-04-17

2020-04-17

Ingrid Järnefelt

GÄRARP 11:21

Startbesked

Beslut Delegat

2019-11-12

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och garage

BL 2019-000383 BeviljasD 

2020-00024

0

2020-04-23

2020-04-23

Ingrid Järnefelt

ÄSPERÖD 1:18

Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

PÅF-Påföljder/ingripanden

Beslut Delegat

2014-04-01

Klagomål skrotbilar

BL 2014-000072 AvskrivesD 

2020-00013

5

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

RAMSÅSA 22:26 

RAMSÅSA 2226 Avskrivning

SS-Strandskydd

Beslut Delegat

2020-01-15

Ansökan om dispens från 

strandskydd - enskilt avlopp

BL 2020-000009 D 

2020-00006

3

2020-03-12

2020-03-12

Ingrid Järnefelt

LUDARÖD 2:19 

HALLAMÖLLA 219 Strandskyddsdispen

s

Beslut Delegat

2020-03-24

Ansökan om dispens från 

strandskydd - Förstärkning av 

elnät pga solcellsanläggning

BL 2020-000091 BeviljasD 

2020-00019

1

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

ULLSTORP 11:16

Strandskyddsdispen

s

Beslut Delegat

2020-03-24

Ansökan om dispens från 

strandskydd - Förstärkning av 

elnät pga solcellsanläggning

BL 2020-000090 BeviljasD 

2020-00018

4

2020-04-08

2020-04-08

Ingrid Järnefelt

SÄLSHÖG 13:2 

SÄLSHÖG AKTIVS GÅRD  Strandskyddsdispen

s

Beslut Delegat

2020-03-16

Ansökan om dispens från 

strandskydd - Tillbyggnad av 

förråd med växthus med kamin

BL 2020-000084 BeviljasD 

2020-00019

4

2020-04-09

2020-04-09

Ingrid Järnefelt

GÅRDLÖSA 11:2 

GÅRDLÖSA 1102 Strandskyddsdispen

s

VANV-Vanvårdade fastigheter

Beslut Delegat

2019-03-27

Klagomål - Takpannor trillar ner

BL 2019-000121 BeviljasD 

2020-00012

8

2020-03-13

2020-03-13

Ingrid Järnefelt

GÖTA 27

Avskrivning

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-11-15

Klagomål -Uthyrning av lägenheter 

i enbostadshus

BL 2019-000394 AvskrivesD 

2020-00013

4

2020-03-17

2020-03-17

Ingrid Järnefelt

TRANÅS 9:17

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-10-08

Klagomål - omputsning, 

omfärgning, byte av fönster och 

byte av taktäckningsmaterial

BL 2019-000327 AvskrivesD 

2020-00013

6

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

HERKULES 20 

TOMEGATAN 1 Avskrivning

Beslut Delegat

2019-10-08

Klagomål - omputsning, 

omfärgning, byte av fönster och 

byte av taktäckningsmaterial

BL 2019-000330 AvskrivesD 

2020-00013

7

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

HERKULES 21

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-02-04

Klagomål- Dåligt takavvattning på 

fastigheten

BL 2019-000042 AvskrivesD 

2020-00013

8

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

SIMSON 13

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-04-16

Klagomål - Olovlig rivning av 

bostad

BL 2019-000156 AvskrivesD 

2020-00013

9

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

ELJARÖD 11:9

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-02-18

Klagomål - Otillåten inredd bod vid 

fastighetsgräns

BL 2019-000056 AvskrivesD 

2020-00014

0

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

ESKIL 3

Avskrivning

Beslut Delegat

2018-04-27

Klagomål - Uppställning av fyra 

containrar för boende utan bygglov 

- driver någon form av B&B

BL 2018-000134 AvskrivesD 

2020-00014

1

2020-03-18

2020-03-18

Ingrid Järnefelt

MOTORN 4 

SIMRISHAMNSVÄGEN 56 Avskrivning

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-07-16

Klagomål  - Bedriver café under 

sommarmånaderna utan bygglov 

för ändrad användning

BL 2019-000267 AvskrivesD 

2020-00014

8

2020-03-23

2020-03-23

Ingrid Järnefelt

EVERÖD 14:19 

EVERÖD 1419 Avskrivning

Beslut Delegat

2019-01-25

Klagomål - Tillgängligheten för 

rörelsehindrade är dålig

BL 2019-000035 AvskrivesD 

2020-00014

9

2020-03-23

2020-03-23

Ingrid Järnefelt

LANSEN 13

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-10-13

Klagomål - Uppfört hästskjul nära 

tomtgräns

BL 2019-000335 AvskrivesD 

2020-00015

0

2020-03-23

2020-03-23

Ingrid Järnefelt

SILLARÖD 2:11

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-10-18

Klagomål - tillbyggnad, takbyte 

och ändrat takstolar

BL 2019-000341 D 

2020-00015

6

2020-03-24

2020-03-24

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 11:23 

ONSLUNDA 1123 Avskrivning

Beslut Delegat

2019-10-22

Klagomål -olovlig lägenhet i garage

BL 2019-000348 D 

2020-00017

5

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

HÖKEN 5

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-04-17

Klagomål - Dålig ventilation i 

lägenhet samt lukt av mögel på 

toaletten

BL 2019-000162 D 

2020-00017

8

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

FJOLNER 28

Avskrivning

Beslut Delegat

2019-09-26

Klagomål - Lastbilsskåp på tomten 

mindre än 4,5 m till grannen

BL 2019-000316 D 

2020-00017

9

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 39:29

Avskrivning

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2020-06-02

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2020-03-07

tom:  2020-04-24

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2018-09-18

Klagomål - olovligt byggande av 

plank

BL 2018-000287 AvskrivesD 

2020-00018

0

2020-04-01

2020-04-01

Seth Dahlqvist

LUNNARP 18:13 

TROLLES VÄG 17 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:

Matilda Dufvander
Administratör
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Matilda.Dufvander@tomelilla.se

Tomelilla den 2 juni 2020 Dnr BN 2020/3

Byggnadsnämnden

Delegeringsbeslut till och med 31 maj 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden återremittera ärendet till byggenheten för vidare 
handläggning.

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 25 april till och med 31 maj 2020.
1. Ordförandens beslut avseende följande beslutsnummer:

Förhandsbesked bygglov D 2020: 272. 
2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

Bygglov D 2020: 241, 249, 250, 252, 258, 264, 276, 260 samt 279.
Startbesked D 2020: 240, 266, 267, 268, 277, 278, 281 samt 282. 
Intermistiska slutbesked D 2020: 271.
Slutbesked D 2020: 254. 
Avskrivning av ärende D 2020: 188, 269, 248 samt 289. 
Lantmäteriförättning 2020: M19461 samt M18984.

3. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande 
beslutsnummer:
Startbesked D 2020: 246, 247, 251, 253, 259, 262, 265, 274, 283 
samt 287. 
Intermistiskt slutbesked: D 2020: 273. 
Slutbesked D 2020: 255–257, 275, 280, 285, 286, 288, 290 samt 
291. 
Avskrivning av ärende D 2020: 245 samt 263. 

Ekonomiska konsekvenser
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Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matilda Dufvander 2020-06-02.

Bygglovsenheten
Matilda Dufvander
Administratör

Beslutet skickas till:
-
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 8 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

L-Lovärende 
BL 2020-000111 MÖLLAREN 4  D  Beslut 2020-05-04 Avskrives Delegat 

2020-04-07 MALMÖVÄGEN 43 2020-000248 Avskrivning Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Tillbyggnad av  2020-05-04 

enbostadshus - plank 

BL 2016-000164 LUNNARP 1:21  D  Beslut 2020-05-26 Avskrives Delegat 

2016-06-22 GAMLA VÄGEN 6 2020-000289 Avskrivning Ingrid Järnefelt 

  

Utvändig ändring av uthus - byte  2020-05-26 

av takstol och tilläggsisolering och  

byte av takmaterial från eternit till  

shingeltak 

BL 2020-000127 STENBY 7:6  D  Beslut 2020-05-06 Beviljas Delegat 

2020-04-20 STENBY 706 2020-000249 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Tillbyggnad av  2020-05-06 

enbostadshus 

BL 2020-000144 ULLSTORP 3:19  D  Beslut 2020-05-11 Beviljas Delegat 

2020-04-30 ULLSTORP 319 2020-000250 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Tillbyggnad av  2020-05-11 

enbostadshus - uterum 

BL 2020-000167 BARBERAREN 2  D  Beslut 2020-05-11 Beviljas Delegat 

2020-05-05 CIRKELGATAN 13 2020-000252 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Utvändig ändring av  2020-05-11 

enbostadshus - fönsterbyte med  

ny kulör, ny fönsterdörr och byte  

av befintlig fönsterdörr till fönster 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

BL 2020-000109 GRÄSHOPPAN 5  D  Beslut 2020-05-14 Beviljas Delegat 

2020-04-09 HERMAN ÅKARES GATA 4 2020-000258 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Tillbyggnad av  2020-05-14 

enbostadshus - uterum 

 

BL 2020-000141 TOMELILLA 10:239 D  Beslut 2020-05-14 Beviljas Delegat 

2020-04-28 2020-000264 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Nybyggnad av  2020-05-14 

transformatorstation 

BL 2020-000140 BRÖSARP 9:51  D  Beslut 2020-05-19 Beviljas Delegat 

2020-04-27 PLOMMONVÄGEN 11 2020-000276 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Uppförande av  2020-05-19 

solcellsanläggning - enbostadshus 

BL 2020-000131 MUNKA TÅGARP 27:4  D  Beslut 2020-05-19 Beviljas Delegat 

2020-04-22 MUNKA TÅGARP 2704 2020-000260 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Påbyggnad av  2020-05-19 

enbostadshus med takkupa 

BL 2019-000210 RÅBOCKEN 2  D  Beslut 2020-05-20 Beviljas Delegat 

2019-06-03 SLÄNTGATAN 2 2020-000279 Bygglov Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Tillbyggnad av  2020-05-20 

enbostadshus med uterum 

BL 2020-000025 NEDRABY 2:11  D  Beslut 2020-05-27 Beviljas Delegat 

2020-01-31 NEDRABY 211 2020-000272 Förhandsbesked Anette Thoresson 

  

Förhandsbesked Nybyggnad av  2020-05-27 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 8 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

enbostadshus 

BL 2016-000337 FULLTOFTA 25:3  D  Beslut 2020-05-18 Delegat 

2016-12-13 FÅGELTOFTA 2503 2020-000271 Intermistiskt  Ingrid Järnefelt 

  Slutbesked 

 

Tillbyggnad av fritidshus 2020-05-18 

BL 2019-000254 BRÖSARP 12:120 D  Beslut 2020-05-19 Delegat 

2019-07-03 2020-000273 Intermistiskt  Seth Dahlqvist 

  Slutbesked 

 

Nybyggnad av enbostadshus och  2020-05-19 

garage 

 

BL 2016-000339 NORRA BJÖRSTORP 4:15  D  Beslut 2020-05-11 Får tas i bruk Delegat 

2016-12-14 NORRA BJÖRSTORP 415 2020-000254 Slutbesked Ingrid Järnefelt 

  

Nybyggnad av fritidshus - med  2020-05-11 

gästrum, badrum och förråd samt  

rivning av tillbyggnad, ett uthus  

och vedbod 

BL 2020-000010 FLAGABRO 7:1  D  Beslut 2020-05-12 Får tas i bruk Delegat 

2020-01-16 FLAGABRO 701 2020-000255 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Installation av eldstad  2020-05-12 

och rökkanal i fritidshus 

BL 2020-000003 SNICKAREN 7 D  Beslut 2020-05-12 Får tas i bruk Delegat 

2020-01-07 2020-000256 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan för installation av eldstad  2020-05-12 

och skorsten 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

BL 2019-000127 HÖKEN 42  D  Beslut 2020-05-12 Får tas i bruk Delegat 

2019-03-29 BYGGMÄSTAREGATAN 18 2020-000257 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Bygglov Uppförande av mur 2020-05-12 

BL 2020-000054 BOLLERUP 47:2  D  Beslut 2020-05-19 Får tas i bruk Delegat 

2020-02-25 BOLLERUP 4702 2020-000275 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Installation av eldstad i  2020-05-19 

befintlig skorsten 

 

BL 2020-000092 SVEA 8 D  Beslut 2020-05-20 Får tas i bruk Delegat 

2020-03-24 2020-000280 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Bygglov Ändrad användning av  2020-05-20 

flerbostadshus och  

kontors-/affärshus till  

studentbostad 

BL 2019-000116 SNICKAREN 8  D  Beslut 2020-05-26 Får tas i bruk Delegat 

2019-03-22 CIRKELGATAN 10 2020-000285 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Bygglov Utvändig ändring av  2020-05-26 

enbostadshus  - byte av  

takmateriel från takpannor till plåt  

och måla alla ytor i vitt 

BL 2019-000420 ULLSTORP 14:56  D  Beslut 2020-05-26 Får tas i bruk Delegat 

2019-12-12 ULLSTORP HAGALID   2020-000286 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Installation av  2020-05-26 

keramikugn - ventilation behövs 

BL 2020-000188 ESKIL 16  D  Beslut 2020-05-26 Får tas i bruk Delegat 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

2020-05-12 NORREGATAN 28 2020-000288 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan av eldstad i  2020-05-26 

enbostadshus 

BL 2017-000229 ELJARÖD 4:14  D  Beslut 2020-05-27 Får tas i bruk Delegat 

2017-08-09 ELJARÖD 414 2020-000290 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Nybyggnad av garage/förråd och  2020-05-27 

rivning av befintligt förråd 

BL 2018-000107 TRANÅS 79:7  D  Beslut 2020-05-27 Får tas i bruk Delegat 

2018-04-04 DILIGENSVÄGEN 26 2020-000291 Slutbesked Seth Dahlqvist 

  

Utvändig ändring av tak och  2020-05-27 

takfönster 

BL 2020-000113 BENESTAD 11:19  D  Beslut 2020-04-27 Delegat 

2020-04-15 SÖDRA GRÄNSGATAN 7 2020-000246 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Installation av eldstad i  2020-04-27 

enbostadshus - i befintlig skorsten 

 

BL 2018-000319 ESKIL 3 D  Beslut 2020-05-04 Beviljas Delegat 

2018-10-15 2020-000247 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Tillbyggnad av förrådsbyggnad,  2020-05-04 

ändrad användning av förråd till  

bostadsändamål, utvändig ändring  

av fönster, dörr och fasad samt  

nybyggnad av tak över altan i  

efterhand. 

BL 2020-000168 BERTILSTORP 5:2  D  Beslut 2020-05-11 Beviljas Delegat 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

2020-05-06 BERTILSTORP 502 2020-000251 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Inst el ändr av eldstad i  2020-05-11 

Fritidshus - nya rökkanaler för 2  

kaminer i bef skorsten, installation  

av ny kamin samt flytt av befintlig 

BL 2020-000143 SÖDRA BJÖRSTORP 1:1  D  Beslut 2020-05-11 Beviljas Delegat 

2020-04-30 FÅGELVÄGEN 38 2020-000253 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Tomt 38 - Anmälan borttagning  2020-05-11 

och nyinstallation av eldstad i  

Enbostadshus 

BL 2020-000114 INGELSTAD 21:47  D  Beslut 2020-05-12 Beviljas Delegat 

2020-04-14 ÖSTRA INGELSTAD 2147 2020-000259 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Nybyggnad av  2020-05-12 

attefallshus 

BL 2020-000132 EVERÖD 45:3  D  Beslut 2020-05-13 Beviljas Delegat 

2020-04-22 EVERÖD BROGÅRD   2020-000262 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Inst av eldstad i Växthus 2020-05-13 

BL 2020-000166 STRUTSEN 1  D  Beslut 2020-05-14 Delegat 

2020-05-05 GUSTAFS TORG 16 2020-000265 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Kontorslokaler  - byte av  2020-05-14 

fasadapparater och ändrad  

luftriktning 

 

BL 2019-000200 TRILLAN 5 D  Beslut 2020-05-15 Beviljas Delegat 

2019-05-20 2020-000266 Startbesked Ingrid Järnefelt 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

  

Tillbyggnad garage 2020-05-15 

BL 2020-000015 NORRA KVÄRRESTAD 1:21  D  Beslut 2020-05-18 Beviljas Delegat 

2020-01-21 NORRA KVERRESTAD HOBJERSGÅRDEN   2020-000267 Startbesked Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Nybyggnad av  2020-05-18 

enbostadshus och rivning av  

befintligt bostadshus 

BL 2019-000372 TRANÅS 16:24  D  Beslut 2020-05-18 Beviljas Delegat 

2019-11-06 SKÅNE TRANÅS 1624 2020-000268 Startbesked Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Nybyggnad av  2020-05-18 

enbostadshus och garagebyggnad  

samt installation av kamin 

BL 2020-000068 LJUNGEN 14  D  Beslut 2020-05-19 Beviljas Delegat 

2020-03-09 ADELSBERGSVÄGEN 55 2020-000274 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Bygglov Tillbyggnad av  2020-05-19 

enbostadshus 

BL 2020-000102 LUNNARP 83:4  D  Beslut 2020-05-19 Beviljas Delegat 

2020-04-02 LUNNARP DALHEM 8304 2020-000277 Startbesked Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Ändrad användning av  2020-05-19 

maskinhall och ombyggnad till  

bostad 

BL 2020-000101 STENBY 30:7  D  Beslut 2020-05-19 Beviljas Delegat 

2020-03-25 STENBY 3007 2020-000278 Startbesked Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Tillbyggnad av  2020-05-19 

enbostadshus och uthus med  
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

garage och användning av taket  

som takterass 

 

BL 2020-000105 HINDEN 2  D  Beslut 2020-05-20 Beviljas Delegat 

2020-04-06 OSCARSGATAN 37 2020-000281 Startbesked Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Nybyggnad av  2020-05-20 

enbostadshus samt carport och  

förråd 

BL 2020-000106 RÅBOCKEN 7  D  Beslut 2020-05-20 Beviljas Delegat 

2020-04-06 JAKOBSGATAN 5 2020-000282 Startbesked Ingrid Järnefelt 

  

Bygglov Nybyggnad av  2020-05-20 

enbostadshus samt carport och  

förråd 

BL 2020-000110 ONSLUNDA 238:3  D  Beslut 2020-05-25 Beviljas Delegat 

2020-04-14 ONSLUNDA 2383 2020-000283 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan Inst el ändr av eldstad i  2020-05-25 

Enbostadshus 

BL 2020-000188 ESKIL 16  D  Beslut 2020-05-26 Beviljas Delegat 

2020-05-12 NORREGATAN 28 2020-000287 Startbesked Seth Dahlqvist 

  

Anmälan av eldstad i  2020-05-26 

enbostadshus 

 

VANV-Vanvårdade fastigheter 
BL 2019-000344 ILLSTORP 7:32 D  Beslut 2020-04-27 Beviljas Delegat 

2019-10-16 2020-000245 Avskrivning Seth Dahlqvist 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-06-04 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-04-25 

 tom:  2020-05-31 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

  

Klagomål-Bedriver B&B utan  2020-04-27 

bygglov 

BL 2019-000345 ILLSTORP 1:26 D  Beslut 2020-05-13 Delegat 

2019-10-16 2020-000263 Avskrivning Seth Dahlqvist 

  

Klagomål-Bedriver B&B utan  2020-05-13 

bygglov 

 

BL 2019-000322 FJOLNER 21  D  Beslut 2020-05-18 Avskrives Delegat 

2019-10-03 NYBOGATAN 9 2020-000188 Avskrivning Ingrid Järnefelt 

  

Klagomål - ändrad användning av  2020-05-18 

läkarmottagning till bostad och  

uppförande av plank och  

tillbyggnad av garage med två  

uterum utan bygglov 

BL 2018-000378 TRANÅS 16:24  D  Beslut 2020-05-18 Avskrives Delegat 

2018-11-21 SKÅNE TRANÅS 1624 2020-000269 Avskrivning Ingrid Järnefelt 

  

Klagomål - rivit byggnaden, fällt  2020-05-18 

träd och plöjer tomten 
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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 4 juni 2020                           Dnr BN 2020/3

Byggnadsnämnden

Delegering till nämndens ordförande under 
sommaren

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar ge nämndens ordförande Anette Thoresson 
(C) full delegation att efter samråd med presidiet fatta beslut å nämndens 
vägnar under tiden 20 juni till 31 augusti.

Ärendebeskrivning
Den 17 juni har nämnden sitt sista sammanträde före sommaren och den 
2 september har nämnden sitt första sammanträde efter sommaren. 
Erfarenheten visar att det ofta uppkommer någon situation under 
sommaren där nämnden skulle behöva fatta beslut eftersom ärendet inte 
är delegerat till någon tjänsteman. 

Som nämndsordförande finns redan möjlighet att fatta beslut i brådskande 
ärenden i enlighet med Kommunallagen 6:39, men i fall som inte är så 
brådskande att det inte skulle gå att sammankalla nämnden så gäller inte 
den delegeringen. 

För att slippa sammankalla nämnden under sommaren föreslås därför 
nämnden besluta ge Anette Thoresson (C) full delegation att efter samråd 
med presidiet fatta beslut å nämndens vägnar under tiden 20 juni till den 
31 augusti 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en besparing om nämndens ordförande kan fatta beslut 
istället för att hela nämnden sammankallas till ett sammanträde.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn.

Miljöperspektivet
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Det är positivt för miljön om enbart nämndens ordförande behöver köra 
till kommunhuset istället för att hela nämnden ska sammankallas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 juni 2020.

Bygglovsenheten

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Anette Thoresson (C)
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
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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:

Matilda Dufvander
Administratör
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Matilda.Dufvander@tomelilla.se

Tomelilla den 1 juni 2020 Dnr BN 2020/2

Byggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden 25 april till och 
med 31 maj 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-05-31 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-05-31
redovisas.

1. Länsstyrelsens beslut 2020-03-24 Dnr 432-6737-2020 att godkänna 
ansökan om tillstånd till restaureringsåtgärder och byggande av 
spång inom byggnadsminnet Sillaröds skvaltkvarn, Sillaröd 1:38.

2. Länsstyrelsens beslut 2020-03-27 Dnr 434-32575-2019 att lämna 
bidrag till omläggning av halmtäckning och ryggning bostadsdelen 
södra takfall mot öster och ryggning av mittpartiet västra längan 
med lagning av skador på byggnadsminnet Tomelilla byagård, 
Byagården 1 i Tomelilla kommun.

3. Länsstyrelsens beslut 2020-04-28 Dnr 526-12828-2020 att inte 
överpröva Byggnadsnämndens beslut 2020-04-08 D 2020-000184 
att bevilja strandskyddsdispens för förstärkning av elnät inom 
strandskyddsområde på fastigheten Sälshög 13:2 i Tomelilla 
kommun.

4. Länsstyrelsens beslut 2020-04-28 Dnr 526-12801-2020 att 
överpröva Byggnadsnämndens beslut 2020-04-08 D 2020-000191 
avseende strandskyddsdispens för förstärkning av elnätet på 
fastigheten Ullstorp 11:16 i Tomelilla kommun.

5. Länsstyrelsens beslut 2020-04-29 Dnr 526-12951-2020 att 
överpröva byggnadsnämndens beslut 2020-04-09 BL 2020-
000084/D 2020-000194 avseende strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av förråd med växthus på fastigheten Gårdlösa 11:2 i 
Tomelilla kommun.

6. Länsstyrelsens beslut 2020-05-12 dnr 525-12732-2020 att inte vidta 
åtgärder med anledning av anmälan för samråd för planerade 
arbeten med markkabel och rasering av luftledning mellan Hörröd 
och Agusa.

7. Mark- och miljödomstolens dom 2020-05-15 Mål nr P 1222-20 att 
avslå överklagande av Länsstyrelsens beslut 2020-02-03 Dnr 403-
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32765-2019 avseende åtgärdsföreläggande på fastigheten Gärarp 
11:19 i Tomelilla kommun. Byggnadsnämndens beslut 2019-09-04 
§ 65 BL 2017-000167.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matilda Dufvander 2020-06-01.
Bygglovsenheten

Beslutet skickas till:
-
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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 4 juni 2020                            Dnr BN 2020/16

Byggnadsnämnden

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
1. Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt

- Rutiner för tillsyn
- Statistik över tillsynsbesök

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 juni 2020.

Bygglovsenheten

Johan Linander
Kanslichef
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