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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 8 november 2020 Dnr BL 2020-371

Byggnadsnämnden

Jaguaren 8 - Bygglov tillbyggnad av enbostadshus

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus beviljas i enlighet med inlämnade 
och reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika befintlig 
golvhöjd i anslutande bostadsdel. Bygglovet beviljas med liten avvikelse 
från gällande detaljplan för överskriden byggnadsarea.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 b och 31 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 
Nicklas Pihl.

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, 968 kronor för avvikelse samt 1514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-10-08
Fasadritning              2020-10-08
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Förslag till kontrollplan 2020-10-08
Planritning rev.                2020-11-08
Teknisk sektion 2020-11-08

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. 

Tillbyggnaden om 25 kvm kommer utöka byggnadsarean vilket ger en 
total byggnadsarea på 215 kvm på fastigheten.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Hermelinen med flera (s 48) laga 
kraftvunnen 1963-05-21. Planen tillåter bostäder som uppförs i 1 våning. 
Högsta tillåtna byggnadsarea är ¼ av tomtens area, dvs 161 m2.

På fastigheten har tidigare ett bygglov prövats där nämnden godkänt en 
avvikelse för överskriden byggnadsarea om 32 m2 vilket gav en total 
byggnadsarea 189,5 m2, det vill säga ca 20% över tillåten area.

Bygglovet avser en tillbyggnad om ytterligare 25 kvm, det vill säga ca 
ytterligare 15% över tillåten area.

Förslaget strider mot detaljplanen då sammanlagd byggarea efter 
tillbyggnaden blir 215 kvm, det vill säga 34 % över tillåten area. 

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov 
med avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:
Jaguaren 29, BL 2020-276, carport tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 175m2 med ca 66m2 (ca 37%).
Jaguaren 30, BL 2020-108, tillåten byggnadsarea 212 m2 överskrids med 
40 m2 (ca 19 %). 
Jaguaren 4, L 10-0025, tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 152 m2 med ca 52 m2 (34 %).
Jaguaren 10, 1994110035 – 235, tillåten byggnadsarea 181 m2 överskrids 
med 61 kvm (ca 34 %).

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
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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 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
1. 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
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5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
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 skapar en avvikelse från detaljplanen då byggrätten 
överskrids med sammanlagt 34%. I samma kvarter har dock tidigare 
beviljats bygglov för åtgärder som inneburit liknande avvikelser från 
tillåten byggyta.

Då kvarteret även runt den nu aktuella fastigheten 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.
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Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-11-08.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

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

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. 

7



6 (6)

8



9



D
nr

 B
L 

20
20

-0
00

37
1 

– 
A

nk
om

 2
02

0-
10

-0
8

10



D
nr

 B
L 

20
20

-0
00

37
1 

– 
A

nk
om

 2
02

0-
11

-0
8

11



D
nr

 B
L 

20
20

-0
00

37
1 

– 
A

nk
om

 2
02

0-
10

-0
8

12



D
nr

 B
L 

20
20

-0
00

37
1 

– 
A

nk
om

 2
02

0-
11

-0
8

13



D
nr

 B
L 

20
20

-0
00

37
1 

– 
A

nk
om

 2
02

0-
10

-0
8

14



1 (6)

Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den datum_månad_år

nr BL 2020-397

Byggnadsnämnden

Plantskolan 5 - Bygglov för nybyggnad 
industrilokaler

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av industrilokaler, parkeringsplatser mm i 
enlighet med inlämnade handlingar. Liten avvikelse från gällande 
detaljplan medges för högre takfotshöjd för vissa delar av byggnaden. 
Bygglovet villkoras med att certifierad kontrollansvarig ska anmälas innan 
startbesked utfärdas.

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen kap 9 § 31 b 
punkten 1 och 2. Motivet till beslutet är:

1. att avvikelsen kan medges som liten
2. att den avvikande åtgärden är av begränsad omfattning och 

nödvändig för att bebygga området på ett ändamålsenligt sätt. 
3. att det inte finns några skäl till att neka bygglov enligt kap 9 31 e §.

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.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 13 034 kronor (9 
600 kronor för bygglov, 1 920 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 2, 3 och 6 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Projektbeskrivning       2020-10-22
Situationsplan            2020-10-22
Planritning entrédel         2020-10-22
Planritning                 2020-10-22
Sektionsritning           2020-10-22
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Sektionsritning           2020-10-22
Fasadritning              2020-10-22

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om för nya industrilokaler för 
industrismide, bearbetning av komponenter och montage av maskiner. 
Antalet anställda kommer att uppgå till mellan 35 och 60 personer. 
Transporterna beräknas till en eller två fullängds lastbilar per dag, och sker 
via Industrigatan som mynnar direkt i väg 1561.

Den föreslagna byggnaden omfattar ca 3 700 m2 industrilokaler, ca 600 
m2 lagerlokaler, drygt 850 m2 kontors- och omklädningsutrymmen samt 
drygt 500 m2 övriga personalutrymmen. Kontorsbyggnaden planeras i två 
våningar. Övriga personalutrymmen planeras i ett plan.

Förutsättningar
Gällande detaljplan vann laga kraft 1999-07-01. Stora delar av 
detaljplaneområdet omfattas av bestämmelsen J och m2 som medger 
användning för industri, men med begränsningen att betydande störningar 
för omgivningen inte tillåts. Den del av området där den aktuella 
byggnaden är belägen omfattas enbart av bestämmelsen J, men en 
höjdbegränsning om 9 meter.

Bygglov beviljades 2017-10-04 § 60 med godkännande av liten avvikelse 
för höjden. Bygglovet gällde samma utformning och utbredning som 
föreslås nu.

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, 
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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 e Bygglov enligt 31 b får inte ges om åtgärden kan antas 
medföra
1. betydande miljöpåverkan, eller
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.

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
Angränsande fastighetsägare, räddningstjänsten och miljöförbundet har 
fått möjlighet att yttra sig. Miljöförbundet har för avsikt att skicka in ett 
nytt yttrande.
Inga övriga synpunkter har kommit in. 

Bedömning och skäl till beslut
Inledningsvis konstateras att det finns ett uppdrag att ändra detaljplanen 
för området, då det finns ett behov av flexiblare detaljplaner för att medge 
en bredare användning av befintliga äldre lokaler i området, samt 
modernisera planen med bland annat högre tillåtna höjder.

Avvikelsen i höjd ser ut som följer:
62% (177 löpmeter) av den sammanlagda takfotslängden (285 löpmeter) 
ligger betydligt under tillåten höjd.
27 % (78 löpmeter) avviker med 13 % (+ 1,15 meter)
11 % (30 löpmeter) avviker med 20 % (+1,8 meter)
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Den föreslagna ökade höjden skapar ingen skuggverkan som kan ge 
betydande olägenhet för de bostäder som är belägna närmast den 
föreslagna industrilokalen. Angränsande verksamheter är inte heller 
beroende av solbelyst utemiljö, varför ökad skuggverkan inte kan inverka 
hindrande för pågående verksamheter inom området.

Bedömningen är därför att byggnadsnämnden, med hänvisning till att 
detaljplanen är av äldre modell, och att kraven på bärighet med avseende 
på snölaster och isolering för ökad energieffektivitet har gjort att 
byggnadshöjderna för stora hallar generellt sett har ökat betydligt sedan 
slutet på 1990-talet, kunna godta den föreslagna avvikelsen.

Föreslagen utformning för övrigt av personalutrymmen, kontor mm 
medger full bemanning av verksamheten. Kundmottagning, kontor och 
personalutrymmen är tillgänglighetsanpassade fullt ut och hiss finns för 
transporter till plan 2.

Kund- och personalparkering är dimensionerad för full bemanning, och 
två av fyra p-platser för rörelsehindrade är placerade tillräckligt nära 
entrén. Plats finns för att anordna P-plats i direkt anslutning till entrén.

Alla tunga transporter sker via Industrigatan ut till väg 1561. Bägge dessa 
är dimensionerade för denna typ av trafik. Mindre tillfarter med bostäder 
ska inte användas för transporterna till och från anläggningen. De 
bostäder som finns runt industriområdets bedöms därför inte påverkas så 
mycket att betydande olägenhet uppstår.

Miljöförbundets tidigare krav i ärendet på anmälningar och tillstånd 
kommer att hanteras i den fortsatta processen med samråd och 
startbesked. Eftersom åtgärden ligger inom industriområde, och den 
planerade verksamheten inte bedöms medföra olägenheter som buller eller 
emissioner utöver tillåtna värden, görs bedömningen att bygglov kan 
beviljas och att eventuella övriga krav som miljöförbundet kan komma att 
ställa kan hanteras i den kommande processen vid tekniskt samråd. 

Sammantaget gör förvaltningen därför bedömningen att den föreslagna 
nya industribyggnaden med kontors- och personalutrymmen uppfyller 
tillämpliga krav i plan och bygglagen, och att bygglov kan beviljas med 
liten avvikelse för höjd på takfot.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.
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Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-14.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet

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 beslut 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 tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

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

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. 
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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
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2020 Dnr BL 2020-406

Byggnadsnämnden

Lunnarp 1:11 - Bygglov tillbyggnad med lokaler 
för trädgårdsartiklar

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad med lokaler för trädgårdsartiklar. 
Bygglovet beviljas med liten avvikelse för placering på mark med 
byggförbud i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till lika golv i anslutande del. Bygglovet villkoras med att 
miljöförbundets villkor med beaktande av full tillgänglighet uppfylls innan 
startbesked kan beviljas. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1b och 31 d. Motivet 
är att avvikelse för handel har godtagits vid tidigare bygglovsprövning och 
att åtgärden 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.

Som kontrollansvarig utses Magnus Arvald, certifierad kontrollansvarig. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 13 774 kronor (10 
217 kronor för bygglov, 2 043 kr för avvikelse samt 1 514 kr kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Planritning och fotomontage   2020-10-27
Huvudritning            2020-10-27

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad med 
lokal för trädgårdsartiklar. 

Tillbyggnaden får en byggnadsarea på 75 kvm och är delvis placerad på 
mark med byggförbud. 

Tillbyggnaden planeras bli utökad butiksyta för lagerförsäljning av 
trädgårdsartiklar med kundingång från befintligt lager.

Infart, vatten, avlopp och avfallshantering är befintliga.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Lunnarp 85:6 M FL (S2) 
lagakraftvunnen 1989-08-29. Planen tillåter byggnader för industriändamål 
J3 med en byggnadshöjd om max 6 meter. Högsta tillåtna byggnadsarea är 
50 % av fastighetens totala areal.

Bygglov har beviljats för fastigheten 2011-09-07 med avvikelse från 
detaljplanen för ändrad användning av lagerlokal till affärslokaler.

Delar av byggnaden är sedan tidigare placerad 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 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.
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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
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Miljöförbundet har yttrat sig och har följande synpunkter på föreslagen 
åtgärd:

 Ska bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter lagras i 
tillbyggnaden ska förvaringen av dessa ske så att inget läckage 
riskerar att ske.

 Golvbrunn bör inte finnas i denna lokal om kemikalier kommer att 
lagras där, men om en sådan finns ska denna förses med skydd av 
något slag (t.ex. krage) så att eventuellt spill inte kan nå brunnen.

 Trösklar bör vara monterade på ett sådant sätt att de stoppar 
eventuellt spill från att ta sig vidare till intilliggande lokaler eller ut 
till omgivande miljö.

 Kemikalier stående på golvet ska förses med invallning som är 
beständig mot aktuell kemikalie samt rymmer hela den största 
behållarens volym samt 10 % av övrigas.

Inga övriga synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Avvikelse från detaljplanen för handelslokaler är sedan tidigare godtagen. 

Föreslagen tillbyggnad bedöms inte öka antalet kunder på ett sådant sätt 
att trafiken på befintlig infart ökar påtagligt.

Tillbyggnaden placeras höjd över den avböjande delen av gamla vägen 
som skiljer väg 11 från fastigheten. Tillbyggnaden kommer därför inte att 
utgöra ett trafikhinder vid eventuell avåkning från väg 11. Föreslagen 
placering skapar därför ingen trafikfara.

Åtgärden bedöms därför uppfylla kraven i PBL kap 30 1b och 31 d.
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För övrigt uppfyller föreslagen åtgärd utformningskraven i 2 och 8 kap. 
PBL.

Den samlade bedömningen är därför att bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-05.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet

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 beslut 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 tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.
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I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

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
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 5 november 2020 Dnr BN 2020-207

Byggnadsnämnden

Bertilstorp 4:6 - Förhandsbesked Nybyggnad av 
fritidshus

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av fritidshus i enlighet med 
inlämnade handlingar. 

Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet.

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

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. Anmälan om enskild 
vatten- och avloppsanläggning ska vara inlämnad innan startbesked 
utfärdas. 

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

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 7 000 kronor (4 730 
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            2020-09-29
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus om ca 77 m2 kvm på fastigheten. Fastigheten 
omfattar totalt ca 10 295 m2.

Fritidshuset planeras ansluta till enskild anläggning för vatten och 
dagvatten samt enskild anläggning för torrklosett. 

Uppvärmning sker genom vedeldning. 

En ny infart från samfälld väg anordnas.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inom riksintresset för 
rörligt friluftsliv, friluftsliv och naturvård. Fastigheten gränsar också till ett 
Natura-2000-område.

Fastigheten omfattar inga kända fornlämningar.

Området är inte utpekat för vindkraft eller som vattenskyddsområde, har 
inga utpekade risker och ligger inte inom område för risktransporter.

Gällande översiktsplanen anges att på landsbygd utan starka konflikter 
med allmänna intressen ska bebyggelse tillåtas och i första hand placeras 
där det är möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur…
Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom båtnadsområden och 
vattenskyddsområden, ska innan eventuell lovgivning en förenklad 
bedömning av effekter på dikningsföretag, flödesreglering
och andra relevanta ekosystemtjänster göras.

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet, men jordbruksmark 
tas inte i anspråk då byggnaden placeras i en trädbevuxen åkerholme.

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 
bygglov görs.
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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. 
Räddningstjänsten och Miljöförbundet har yttrat sig. Miljöförbundet 
påtalar att tillstånd till enskild avloppsanläggning ska sökas och att hänsyn 
ska tas till omgivande verksamheter.

Följande synpunkter har kommit in från grannfastigheten:
Det finns idag ett mindre fritidshus på 25 kvm utan el, vatten eller avlopp 
på angränsande fastighet. Ett nytt hus på 80 kvm upplevs som ett stort 
hus i den aktuella miljön. Undrar hur vatten och avlopp ska hanteras. Hur 
löses det praktiskt utan tillgång till el? Jag har inte något emot att det byggs 
ett mindre fritidshus.

Bedömning och skäl till beslutet
Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, 
då detta ska beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet 
sker prövningen mot PBL kap 9 § 31 som anger att bygglov ska ges för en 
åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
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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.

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

I området finns inga starka konflikter med allmänna intressen och den nya 
byggnaden placeras i direkt anslutning till befintlig infrastruktur i form av 
en markväg där det finns bebyggelse på angränsande fastighet.
Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka dikningsföretag, 
flödesreglering och eller andra relevanta ekosystemtjänster då den placeras 
uppe på en höjd och på ett sådant sätt att den inte avskräcker fotvandrare 
att passera förbi på markvägen.

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 
kap 2 § eller MB 3 kap 4 §. Den bedöms inte heller strida mot gällande 
Översiktsplan.

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

Utfart kan ordnas via befintlig enskild väg, och vatten och avlopp löses 
med enskilda anläggningar. 

Miljöförbundet har yttrat sig, och ställer krav på utförande för att uppfylla 
gällande krav ur miljösynpunkt så att hälsa och säkerhet uppnås, och så att 
vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar förebyggs. Den 
planerade enskilda avloppsanläggningen måste prövas av Miljöförbundet. 
Ett kommande bygglovet villkoras med att byggnationen inte får påbörjas 
innan godkänt tillstånd finns.

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

Den nya bebyggelsen skapar inte väsentlig risk för olyckor, översvämning 
och erosion. Då kraven från miljöförbundet ska uppfyllas under den 
kommande processen efter bygglov, medför den inte heller en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som skulle innebära 
fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat 
sätt. Bedömningen är därför att åtgärden uppfyller kraven i PBL 2 kap 5 §, 
6a § och 9 §. 
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Den planerade bebyggelsen ska utformas omsorgsfullt för att varsamt 
passa in i miljön och landskapet. Förvaltningen bedömer att den planerade 
bebyggelsen därför kommer att kunna uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 § 
samt MB 3 kap 2 § och 6 §. Bedömningen är också att den planerade 
byggnationen uppfyller kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att 
positivt förhandsbesked därför kan lämnas.

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

Sammantaget gör byggnadsnämnden bedömningen att den föreslagna 
nybyggnaden uppfyller kraven i plan och bygglagen, och att positivt 
förhandsbesked därför kan lämnas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-05.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Räddningstjänsten
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Protokollsutdrag+REK:
Sakägare som haft synpunkter

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut 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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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2020 Dnr BL 2020-386

Byggnadsnämnden

Månstorp 1:2 - Förhandsbesked nybyggnad av två 
enbostadshus

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked ges för nybyggnad av två enbostadshus om ca 
130 m2 och 80 kvm med tillhörande komplementbyggnader i enlighet 
med inlämnade handlingar. 

Byggnadsnämnden uttalar också upplysningsvis att föreslagen avstyckning 
bedöms som acceptabel. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 
och § 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked är att 
åtgärderna 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.

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. Anmälan om 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar ska vara inlämnade innan 
startbesked utfärdas. 

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

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 7 000 kronor (4 730 
kronor för förhandsbesked och 2 270 kronor för hörande av sakägare) 
enligt tabell 3 och 7 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
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Beskrivning                   2020-10-15
Situationsplan 2020-10-15

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Sökanden önskar stycka av befintlig fastighet för att skapa två fastigheter, 
en som omfattar totalt 20 000 kvm och om ca 3 500 kvm. 

På den större fastigheten önskas uppföra ett enbostadshus i ett plan om ca 
120–130 kvm samt två tillhörande paviljonger om vardera ca 50 kvm. En 
paviljong ska kunna inredas till gästhus, den andra till 
ekonomibyggnad/garage/verkstad

På den mindre fastigheten planeras ett enbostadshus om ca 80 kvm med 
en mindre tillbyggnad av typen friggebod.

Båda fastigheterna ska bebyggas med klassiska och för trakten traditionella 
hus och anpassas vid sin slutliga placering till omgivande natur. 
Byggmaterialen ska i möjligaste mån vara av ekologiska och av traditionell 
karaktär – putsade fasader, spröjsade träfönster, yttertak av 
pannplåt/bandtäckning. Det som byggs ska upplevas som att de funnits 
på platsen sedan länge – de ska inte uppfattas som nybyggen.    

Tillfart till den bakre bostaden planeras ske via befintlig markväg där det 
finns ett servitut för väg på angränsande Listarum 2:26.

Vatten- och avlopp ska anslutas till enskild anläggning. 

Tidigare befintliga kraftledningar har grävts ner och utgör inte ett hinder.

Byggnaderna planeras förses med solpaneler i den mån som kan ordnas på 
ett acceptabelt och estetiskt sätt.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom något 
riksintresse.

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten.

Gällande översiktsplanen anger att på landsbygd utan starka konflikter 
med allmänna intressen ska bebyggelse tillåts och i första hand placeras 
där det är möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.
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Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom båtnadsområden och 
vattenskyddsområden, ska innan eventuell lovgivning en förenklad 
bedömning av effekter på dikningsföretag, flödesreglering
och andra relevanta ekosystemtjänster göras.

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet. Fastigheten är dock 
kuperad och stenig, varför den endast kan brukas för bete. Enligt uppgift 
från före detta arrendator är betet dock så magert att fodret inte uppfyller 
kraven på näringsinnehåll för större djur.

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 
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. 
Räddningstjänsten har inga synpunkter. Miljöförbundet har inget att erinra 
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mot rubricerat förhandsbesked under förutsättning att följande uppfylls:
 Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät 

ska bostäderna ha enskild avloppsanläggning.
 Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd och en 

ansökan ska lämnas in till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i 
god tid före planerad åtgärd.

Inga övriga synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, 
då detta ska beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet 
sker prövningen mot PBL kap 9 § 31 som anger att bygglov ska ges för en 
åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser.

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

I området finns inga starka konflikter med allmänna intressen och de nya 
byggnaderna placeras så att de smälter väl in i kulturlandskapet.

Den aktuella fastigheten är kuperad och stenig, och alternativ placering 
längre norrut i skogsremsan eller österut i den glesa trädbevuxna 
åkerholmen skulle inkräkta på de uppvuxna ekarna i dessa två områden.

Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka dikningsföretag, 
flödesreglering och eller andra relevanta ekosystemtjänster då de placeras i 
linje med den befintliga bebyggelsestrukturen uppe på åskanten och i 
anslutning till den gamla enskilda vägen som passerar upp mot Månstorps 
gamla tomt och vidare upp mot St Olof.

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 
kap 2 § eller MB 3 kap 4 §. Den bedöms inte heller strida mot gällande 
Översiktsplan.

I marken för den planerade byggnationen finns inga kända föroreningar. 
Marken där den planerade byggnationen ska ske är inte på annat sätt 
olämplig för byggnation.
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Utfarter kan ordnas via befintlig enskild väg, och vatten och avlopp löses 
med enskilda anläggningar. 

Miljöförbundet har yttrat sig, och ställer krav på utförande för att uppfylla 
gällande krav ur miljösynpunkt så att hälsa och säkerhet uppnås, och så att 
vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar förebyggs. Den 
planerade enskilda avloppsanläggningen måste prövas av Miljöförbundet. 
Ett kommande bygglov villkoras med att byggnationen inte får påbörjas 
innan godkänt tillstånd finns.

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

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

Den planerade bebyggelsen ska utformas omsorgsfullt för att varsamt 
passa in i miljön och landskapet. Förvaltningen bedömer att den planerade 
bebyggelsen därför kommer att kunna uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 § 
samt MB 3 kap 2 § och 6 §. Bedömningen är också att den planerade 
byggnationen uppfyller kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att 
positivt förhandsbesked därför kan lämnas.

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

Sammantaget gör byggnadsnämnden därför bedömningen att de 
föreslagna nybyggnaderna kommer att kunna uppfylla kraven i plan och 
bygglagen, och att positivt förhandsbesked därför kan lämnas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
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Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-05.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

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

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

Separat anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion ska anmälas till 
Länsstyrelsen minst 8 månader i förväg, utom om åtgärden är av ringa 
betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och 
kulturmiljön. Det gäller både åkermark och betesmark.

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 
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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 9 november 2020 Dnr BL 2020–425

Byggnadsnämnden

Benestad 3:1 - Bygglov ljusskylt 

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsnämndens ordförande att fatta 
beslut om bygglov när samtliga sakägare har haft möjlighet att yttra sig och 
inga negativa synpunkter föreligger. Beslutet som då ska fattas är att:

Bygglov för skyltanordning beviljas vid väg 19 norr om korsningen till 
Allevadsvägen i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

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

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.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Ulrika Olsson.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 14 758 kronor (8 
514 kronor för bygglov, 1 703 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan samt 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 
och 17 i fastställd taxa.

Handlingar som ska ingå i beslutet
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Teknisk beskrivning    2020-10-30
Förslag till kontrollplan 2020-11-09
Sektionsritning                2020-11-09
Dimensioner           2020-11-12
Huvudritning                2020-11-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Teknik och Service har ansökt om bygglov för skyltanordning av digital 
informationsskylt om ca 7 kvm. Skylten föreslås placeras vid väg 19 norr 
om korsningen med Allevadsvägen.

Utformning och placering av skyltarna anpassas till trafiksäkerhet på så 
sätt att

 skyltställen görs av eftergivligt material.
 skyltarna placeras så att de inte skymmer sikt.
 information på skyltarna begränsas så att budskapet på skylten kan 

uppfattas på en sekund.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inom följande 
riksintressen:

 Vägnät
 Naturvård 
 Kulturvård
 Friluftsliv 

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet med total area om 
665 602 kvm.

Gällande lagstiftning
PBL kap 2 § 9 Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar
enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

PBL kap 8 § 1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
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3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

PBL kap 8 § 3 I den omfattning som framgår av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska det som enligt 1 § gäller för en 
byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar.

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 § 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.

PBF kap 1 § 7 b Med skylt avses i denna förordning en skylt, tavla, 
bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla 
reklam, information eller liknande.

PBF kap 6 § 3 I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov 
för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under
högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband
med folkomröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,

56



4 (6)

7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av
trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt
sjötrafikförordningen (1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan
placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Trafikverket har yttrat sig och begärt förlängd tid för yttrande fram till 
2020-11-26. Av 13 sakägare på 9 berörda fastigheter har 2 sakägare på 2 
fastigheter yttrat sig och lämnat följande synpunkter:

 Allevadsmölla 1:1: Placeringen? Syns skylten då som ju står bakom 
ett backkrön? Bättre placering vore vid Tomelillaskylten nere vid 
bron. Lång raksträcka med bra sikt före och efter skylten – uppe på 
backkrönet måste bilisterna ha koll på backkrön, utfartsväg och 
kommande kurva.

 Benestad 3:1 (fastighetsägare): Lunds stifts prästlönetillgångar 
(PLT) har beretts möjlighet att yttra sig med anledning av den 
ansökan som har inkommit avseende bygglov för skyltanordning 
på fastigheten Benestad 3:1. PLT är lagfaren ägare av Benestad 3:1 
och har inte tidigare kännedom om den nu planerade 
åtgärden/ansökan och kan därför inte förbehållslöst 
godkänna/acceptera den ansökta åtgärden. Vidare måste det i detta 
sammanhang påpekas att fastigheten är upplåten genom avtal om 
jordbruksarrende till en arrendator som också måste rådgöras kring 
huruvida den tilltänkta placeringen av skylten är acceptabel ur 
brukningssynpunkt.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi framför PLT erinran mot det 
ansökta bygglovet och föreslår att företrädare från sökande 
kontaktar PLT för att samråda kring den planerade skylten.

Bedömning och skäl till beslut
Miljön norr om korsningen Allevadsvägen präglas av åkermark. Sikten är 
god och trafikmiljön har låg komplexitetsgrad, men hastigheterna är höga. 
Omgivande landskap har lägre komplexitet än miljön där nuvarande skylt 
är uppsatt längre ner mot gränsen till Ystad kommun.

Förvaltningens bedömning är att den lugna miljön gör att den föreslagna 
skylten borde kunna tillåtas med föreslagen placering utan att skapa stora 
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olägenheter och trafikfara. Bygglovet är dock beroende av att berörda 
fastighetsägare har hunnit höra berörda arrendatorer, och att trafikverket 
har godkänt utformning och placering. Om inga synpunkter från 
angränsande fastigheter som visar på risk för betydande olägenheter för 
dessa, och trafikverket kan godkänna skyltens placering med hänvisning 
till trafiksäkerhet kan bygglov beviljas för den föreslagna skylten vid 
korsningen Allevadsvägen. Dock ska placeringen vid behov justeras i 
samråd med trafikverket vid uppsättning så att sikt och säkerhet för 
trafikanter på Väg 19 säkerställs.

Trafikverket har begärt kompletterande underlag samt förlängt tid för 
yttrande fram till 26 november 2020, dagen efter nämndens sammanträde, 
Eftersom även kommunens förhandlingar med markägarna har inletts 
men inte slutförts, föreslår förvaltningen att byggnadsnämnden delegerar 
till nämndens ordförande att fatta beslut om bygglov när Trafikverket och 
fastighetsägarna/arrendatorerna har godkänt utformning och placering.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-05.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokoll+REK:
Sakägare som haft synpunkter

Övriga upplysningar
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Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

Slutbesked krävs men åtgärden får tas i bruk för driftsättning och 
injustering 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 stora fristående skyltar 

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

Byggherre………………………………………………………   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

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

och utförande.  

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

Datum: ………………………………. 

 

  

 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Dimensionering av grund och 
stomme 

    

Dimensioneringskontroll     

Utstakning/placering av skylt     

Schaktbottenbesiktning     

Återfyllning/packning     

Infästningar     

Vindstabilitet     

Elsäkerhet     

Driftsättningsprotokoll     
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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 5 november 2020 Dnr BL 2020-424

Byggnadsnämnden

Bertilstorp 19:2 - Bygglov ljusskylt

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsnämndens ordförande att fatta 
beslut om bygglov när samtliga sakägare har haft möjlighet att yttra sig och 
inga negativa synpunkter föreligger. Beslutet som då ska fattas är att:

Bygglov för skyltanordning beviljas vid väg 19, vid rastplats Piraten, i 
enlighet med och reviderade handlingar.

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

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.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Ulrika Olsson.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 12 487 kronor (8 
514 kronor för bygglov, 1 703 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 
och 17 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
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Teknisk beskrivning    2020-11-05
Förslag till kontrollplan 2020-11-09
Sektionsritning            2020-11-12
Dimensioner             2020-11-12
Huvudritning rev.             2020-11-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Teknik och Service har ansökt om bygglov för skyltanordning av digital 
informationsskylt om ca 7 kvm. Skylten föreslås placeras vid väg 19, vid 
rastplats Piraten.

Utformning och placering av skyltarna anpassas till trafiksäkerhet på så 
sätt att

 skyltställen görs av eftergivligt material.
 skyltarna placeras så att de inte skymmer sikt.
 information på skyltarna begränsas så att budskapet på skylten kan 

uppfattas på en sekund.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inom följande 
riksintressen:

 Vägnät
 Rörligt friluftsliv
 Naturvård 
 Försvarsmakten hindersfrihet
 Friluftsliv 

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet med total area om 6 
885 463 kvm

Hela området ligger utanför de delar som klassas som brukningsvärd. 
Strax söder om området är marken klassad som lägsta klass (graderad till 
1–4 på en skala från 1-10).

Gällande lagstiftning
PBL kap 2 § 9 Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar
enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för
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människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

PBL kap 8 § 1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

PBL kap 8 § 3 I den omfattning som framgår av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska det som enligt 1 § gäller för en 
byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar.

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 § 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.

PBF kap 1 § 7 b Med skylt avses i denna förordning en skylt, tavla, 
bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla 
reklam, information eller liknande.

PBF kap 6 § 3 I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov 
för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under
högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
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4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband
med folkomröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av
trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt
sjötrafikförordningen (1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan
placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Trafikverket 
har yttrat sig och begärt förlängd tid för yttrande fram till 2020-11-26. Av 
5 sakägare på 4 fastigheter har 2 sakägare på 1 fastigheter yttrat sig.

 Bosarp 28:1: Varför är vi berörda? Var skall skylten finnas? Mycket 
dåligt underlag! Obegripliga bilder & karta!

Angående er förfrågan om grannyttrande avseende skyltanordning 
Bertilstorp 19:2. Vi vill gärna ta ställning till detta och yttrar oss i 
frågan, men med hänvisning till de fullständigt undermåliga 
uppgifterna är det inte möjligt i nuläget. Saknas: Exakt angivelse av 
platsen för skyltens placering (detta har vi nu fått besked av Hans 
Arland) Hur kommer skylten att se ut? Storlek, färg m.fl. uppgifter. 
T.ex om texten kommer vara elektronisk och blinkande. De dåliga 
”svarta” bilderna säger absolut ingenting! Vi emotser 
kompletterande handlingar – och sedan tar vi ställning till om vi 
har något att erinra eller inte!

Bedömning och skäl till beslut
Miljön längs väg 11 präglas av åkermark. Sikten är god men hastigheterna 
är höga. Skylten placeras ca 30 meter närmare Brösarp räknat från den 
plats där befintlig informationsskylt för Tomelilla är placerad.

Förvaltningens bedömning är att eftersom den tidigare skylten godkänts 
på denna plats, och trafikmiljön inte har försämrats dramatiskt sedan den 
äldre skylten sattes upp, bör även den nya skylten kunna tillåtas med 
föreslagen placering utan att skapa stora olägenheter och trafikfara. 
Bygglovets genomförande är dock beroende av att berörda fastighetsägare 
är villiga att upplåta marken, och att trafikverket har godkänt utformning 
och placering. Om trafikverket kan godkänna skyltens placering med 

69



5 (6)

hänvisning till trafiksäkerhet kan bygglov beviljas för den föreslagna 
skylten. Dock ska placeringen vid behov justeras i samråd med trafikverket 
vid uppsättning så att sikt och säkerhet för trafikanter på Väg 19 
säkerställs.

Trafikverket har begärt kompletterande underlag samt förlängt tid för 
yttrande fram till 26 november 2020, dagen efter nämndens sammanträde, 
Eftersom även kommunens förhandlingar med markägarna har inletts 
men inte slutförts, föreslår förvaltningen att byggnadsnämnden delegerar 
till nämndens ordförande att fatta beslut om bygglov när Trafikverket och 
fastighetsägarna/arrendatorerna har godkänt utformning och placering.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-05.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokoll+REK:
Sakägare som haft synpunkter

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

Slutbesked krävs men åtgärden får tas i bruk för driftsättning och 
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injustering 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 stora fristående skyltar 

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

Byggherre………………………………………………………   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

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

och utförande.  

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

Datum: ………………………………. 

 

  

 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Dimensionering av grund och 
stomme 

    

Dimensioneringskontroll     

Utstakning/placering av skylt     

Schaktbottenbesiktning     

Återfyllning/packning     

Infästningar     

Vindstabilitet     

Elsäkerhet     

Driftsättningsprotokoll     
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2020 Dnr BL 2020-412

Byggnadsnämnden

Gårdlösa 2:4 - Bygglov ljusskylt

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsnämndens ordförande att fatta 
beslut om bygglov när samtliga sakägare har haft möjlighet att yttra sig och 
inga negativa synpunkter föreligger. Beslutet som då ska fattas är att:

Bygglov för skyltanordning beviljas vid väg 11, mellan byarna Gårdlösa 
och Gärsnäs i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 

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

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.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Ulrica Olsson.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 14 758 kronor (8 
514 kronor för bygglov, 1 703 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan samt 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 
och 17 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
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Teknisk beskrivning    2020-10-30
Förslag till kontrollplan 2020-11-09
Sektionsritning 2020-11-09
Huvudritning rev.            2020-11-12
Dimensioner                2020-11-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Teknik och Service har ansökt om bygglov för skyltanordning av digital 
informationsskylt om ca 7 m2. Skylten föreslås placeras vid väg 11, mellan 
byarna Gårdlösa och Gärsnäs.

Utformning och placering av skyltarna anpassas till trafiksäkerhet på så 
sätt att

 skyltställen görs av eftergivligt material.
 skyltarna placeras så att de inte skymmer sikt.
 information på skyltarna begränsas så att budskapet på skylten kan 

uppfattas på en sekund.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inom följande 
riksintresse:

 Vägnät

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet med total area om 
429 597 kvm.

Hela området ligger utanför de delar som klassas som brukningsvärd. 
Strax söder om området är marken klassad som lägsta klass (graderad till 
1–4 på en skala från 1-10).

Gällande lagstiftning
PBL kap 2 § 9 Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar
enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

PBL kap 8 § 1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
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3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

PBL kap 8 § 3 I den omfattning som framgår av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska det som enligt 1 § gäller för en 
byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar.

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 § 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.

PBF kap 1 § 7 b Med skylt avses i denna förordning en skylt, tavla, 
bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla 
reklam, information eller liknande.

PBF kap 6 § 3 I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov 
för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under
högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband
med folkomröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
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7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av
trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt
sjötrafikförordningen (1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan
placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Yttrande
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Trafikverket 
har yttrat sig och begärt förlängd tid för yttrande fram till 2020-11-26. Av 
12 sakägare på 20 fastigheter har 5 sakägare på 5 fastigheter yttrat sig.

 Gårdlösa 2:4 (fastighetsägarna): Det blir en försämring av 
fältkanten vid brukning av åkermarken. Det finns ingen ersättning 
angiven. Ersättning förhandlas fram innan bygglov beviljas.

 Gårdlösa 7:20: Den invändning jag har, är att skylten skall vara två 
meter från marknivån istället för 1,5m. Då det finns bakkrön mot 
S-hamnshållet, bilarna kör väldigt fort här och då kan man lättare 
se under skylten att vägen är fri att köra ut på.

 Komstad 14:10: I gränsen går ett öppet dike, inverkar negativt på 
skötseln.

Bedömning och skäl till beslut
Miljön längs väg 11 präglas av åkermark. Sikten är god och trafikmiljön 
har låg komplexitetsgrad, men hastigheterna är höga. Skylten placeras på 
ungefär samma ställe som nuvarande informationsskylt för Tomelilla är 
placerad.

Förvaltningens bedömning är att eftersom den tidigare skylten godkänts 
på denna plats, och trafikmiljön inte har försämrats dramatiskt sedan den 
äldre skylten sattes upp, bör även den nya skylten kunna tillåtas med 
föreslagen placering utan att skapa stora olägenheter och trafikfara. 
Bygglovet är dock beroende av att berörda fastighetsägare har hunnit höra 
eventuella berörda arrendatorer och att trafikverket har godkänt 
utformning och placering. Bygglovets genomförande är också beroende av 
att markägarna har lämnat sitt medgivande. Om trafikverket kan godkänna 
skyltens placering med hänvisning till trafiksäkerhet kan bygglov beviljas 
för den föreslagna skylten. Dock ska placeringen vid behov justeras i 
samråd med trafikverket vid uppsättning så att sikt och säkerhet för 
trafikanter på Väg 11 säkerställs.
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Trafikverket har begärt kompletterande underlag samt förlängt tid för 
yttrande fram till 26 november 2020, dagen efter nämndens sammanträde, 
Eftersom även kommunens förhandlingar med markägarna har inletts 
men inte slutförts, föreslår förvaltningen att byggnadsnämnden delegerar 
till nämndens ordförande att fatta beslut om bygglov när Trafikverket och 
fastighetsägarna/arrendatorerna har godkänt utformning och placering.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-05.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokoll+REK:
Sakägare som haft synpunkter

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

Slutbesked krävs men åtgärden får tas i bruk för driftsättning och 
injustering 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.
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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 stora fristående skyltar 

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

Byggherre………………………………………………………   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

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

och utförande.  

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

Datum: ………………………………. 

 

  

 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Dimensionering av grund och 
stomme 

    

Dimensioneringskontroll     

Utstakning/placering av skylt     

Schaktbottenbesiktning     

Återfyllning/packning     

Infästningar     

Vindstabilitet     

Elsäkerhet     

Driftsättningsprotokoll     
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 6 november 2020 Dnr BL 2020-411

Byggnadsnämnden

Ramsåsa 14:4 - Bygglov ljusskylt

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsnämndens ordförande att fatta 
beslut om bygglov när samtliga sakägare har haft möjlighet att yttra sig och 
inga negativa synpunkter föreligger. Beslutet som då ska fattas är att:

Bygglov för skyltanordning beviljas vid väg 11, invid nuvarande 
kommunskylt nära kommungränsen mellan byarna Röddinge och Ramsåsa 
i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 

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

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.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Ulrika Olsson

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 14 758 kronor (8 
514 kronor för bygglov, 1 703 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan samt 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 
och 17 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Teknisk beskrivning    2020-10-30
Förslag till kontrollplan 2020-11-09
Sektionsritning    2020-11-09
Huvudritning rev.    2020-11-12
Dimensioner    2020-11-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Gatukontoret har ansökt om bygglov för skyltanordning av digital 
informationsskylt om ca 7 kvm. Skylten föreslås placeras vid väg 11, 
mellan byarna Röddinge och Ramsåsa.

Utformning och placering av skyltarna anpassas till trafiksäkerhet på så 
sätt att:

 skyltställen görs av eftergivligt material.
 skyltarna placeras så att de inte skymmer sikt.
 information på skyltarna begränsas så att budskapet på skylten kan 

uppfattas på en sekund.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inom följande 
riksintressen:

 Vägnät

Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet med total area om 21 
295 kvm

Gällande lagstiftning
PBL kap 2 § 9 Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar
enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

PBL kap 8 § 1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
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PBL kap 8 § 3 I den omfattning som framgår av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska det som enligt 1 § gäller för en 
byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar.

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 § 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.

PBF kap 1 § 7 b Med skylt avses i denna förordning en skylt, tavla, 
bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla 
reklam, information eller liknande.

PBF kap 6 § 3 I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov 
för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under
högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband
med folkomröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av
trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt
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sjötrafikförordningen (1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan
placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Trafikverket 
har yttrat sig och begärt förlängd tid för yttrande fram till 2020-11-26. Av 
5 sakägare på 5 fastigheter har 2 sakägare på 2 fastigheter yttrat sig. 

 Ramsåsa 14:4: Om skylten placeras på min mark vill jag ha 
ersättning om det är i vägkanten är det OK för mig.

 Ramsåsa 4:1 (fastighetsägare): Jag är emot detta då det kommer att 
störa naturlivet samt mig då skylt kommer stå på min mark/tomt. 
Och jag ville tidigare sätta upp skyltar på min mark, men fick ej på 
grund av fara för trafiken. Så varför skulle de vara okej för er? Inte 
nog med det. Det kommer störa grodor, ugglor, fladdermöss och 
andra djur. Sen befinner sig hästar och kor på min mark med jämna 
mellanrum.

Bedömning och skäl till beslut
Miljön längs väg 11 präglas av åkermark. Sikten är god och trafikmiljön 
har låg komplexitetsgrad, men hastigheterna är höga. Skylten placeras i 
början på en raksträcka med god sikt åt alla håll.

Förvaltningens bedömning är att den lugna miljön gör att skylten borde 
kunna tillåtas med föreslagen placering utan att skapa stora olägenheter 
och trafikfara. Bygglovets genomförande är dock beroende av att berörda 
fastighetsägare kan tänka sig att upplåta marken, att föreslagen placeringen 
inte kolliderar med den planerade utbyggnaden av 2+1 mellan Anklam 
och Tomelilla, samt att trafikverket har godkänt utformning och placering. 
Om inga synpunkter från angränsande fastigheter som visar på risk för 
betydande olägenheter för dessa, och trafikverket kan godkänna skyltens 
placering med hänvisning till trafiksäkerhet kan bygglov beviljas för den 
föreslagna skylten. Dock ska placeringen vid behov justeras i samråd med 
trafikverket vid uppsättning så att sikt och säkerhet för trafikanter på Väg 
19 säkerställs.

Trafikverket har begärt kompletterande underlag samt förlängt tid för 
yttrande fram till 26 november 2020, dagen efter nämndens sammanträde, 
Eftersom även kommunens förhandlingar med markägarna har inletts 
men inte slutförts, föreslår förvaltningen att byggnadsnämnden delegerar 
till nämndens ordförande att fatta beslut om bygglov när Trafikverket och 
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fastighetsägarna/arrendatorerna har godkänt utformning och placering.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-05.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokoll+REK:
Sakägare som haft synpunkter

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

Slutbesked krävs men åtgärden får tas i bruk för driftsättning och 
injustering 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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Kontrollplan för stora fristående skyltar 

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

Byggherre………………………………………………………   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

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

och utförande.  

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

Datum: ………………………………. 

 

  

 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Dimensionering av grund och 
stomme 

    

Dimensioneringskontroll     

Utstakning/placering av skylt     

Schaktbottenbesiktning     

Återfyllning/packning     

Infästningar     

Vindstabilitet     

Elsäkerhet     

Driftsättningsprotokoll     
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 3 november 2020 Dnr BL 2019-409
Dnr BN 2020/81

Byggnadsnämnden

Activ 1 - Bygglov för nybyggnad av biltvätt

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

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

Som kontrollansvarig utses Omar Malla, certifierad KA, KIWA. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 17 255 kronor (15 741 
kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 
3 och 11 i fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            rev 2020-11-10
Plan och fasadritning rev 2020-11-10

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av bilverkstad 
och biltvätt.

Fastigheten omfattar 1483 m2.
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Den nya byggnaden som planeras är en biltvätt om 131 m2. Infart sker 
från Carl Millesgatan och uppställningsplatser ordnas norr om byggnaden.

Byggnadens fasader kläs in med plåt (zinkgrå), dörrar, fönster och portar 
blir silverfärgade/naturlig aluminium. 

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

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

Fastigheten omfattas av riksintresse för kommunikationer (järnväg 
Ystadbanan).

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

Byggnadsnämnden avslog 2020-02-05 § 7 bygglov. 2020-03-06 avslog 
Länsstyrelsen överklagande av byggnadsnämndens beslut. 2020-08-06 
upphävde Mark- och miljödomstolen byggnadsnämndens beslut om 
avslag och återvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 2020-
10-07 § 102 återremitterade byggnadsnämnden ärendet för 
kompletteringar.

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 
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5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden 
inte uppfyller kraven i första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4–4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om 
ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

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
Miljöförbundet, Trafikverket (TV) och Räddningstjänsten har remitterats. 
Miljöförbundet framför följande synpunkter: 

 Anmälan ska göras till miljöförbundet senast 6 veckor innan 
verksamheten påbörjas, om tvätt medför anmälningsplikt C.

 Information om verksamheten ska lämnas in till miljöförbundet 
med uppgift om gällande startdatum, omfattning mm.

 Oljeavskiljare ska finnas vid omhändertagande av tvättvatten. 
 Avfall ska hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet 

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
 Den som ska installera en cistern ska senast 4 veckor innan 

installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera 
tillsynsmyndigheten. 

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

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

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

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

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

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

Räddningstjänsten framför följande synpunkter: 
 Brandskyddsdokumentation ska upprättas. 

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

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

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

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-03.
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Bygglovshandlingar.
LST beslut 2020-03-26 om avslag på överklagande. 
MOD beslut 2020-08-06 att upphäva byggnadsnämndens beslut om avslag 
och återvisa ärendet till nämnden för handläggning.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
SÖRF
Trafikverket

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

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

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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 11 november 2020 Dnr BL 2020-391

Byggnadsnämnden

Tryde 67:27 - Rivningslov Tingvalla

Förvaltningens förslag till beslut
Rivningslov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 34 och motivet till beslutet 
är att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, och inte bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde.

Som kontrollansvarig utses Per Nilsson, certifierad KA, RISE.

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

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 650 kronor (15 
136 kronor för rivningslov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) 
enligt tabell 3 och 16 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan 2020-11-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om att riva byggnaderna som 
ingår i dansetablissemanget Tingvalla.
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Byggnaderna omfattar ca 2 260 m2.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 

Arbete med att ta fram en ny detaljplan för området är påbörjat. Syftet 
med den nya planen är att skapa möjligheter för nya bostäder och lokaler. 

Gällande lagstiftning
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.

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 eller förhandsbesked, ska nämnden i 
sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136).

Yttrande
Lagfaren ägare har haft möjlighet att yttra sig och har inget att invända 
mot rivningen.

Bedömning och skäl till beslut
Den nuvarande bebyggelsen på fastigheten är skräddarsydd för dans- och 
festverksamhet som det inte längre finns behov av i Tomelilla. 

Byggnaderna är hårt slitna, och den föreslagna rivningen är ett led i att 
förbereda för byggnation av bostäder och andra typer av lokaler.

Byggnaden är inte skyddad i områdesbestämmelser eller 
kulturmiljöprogram.

Den sammanlagda bedömningen är därför att rivningslov ska beviljas.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-11.
Handlingar.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet
Lagfaren fastighetsägare

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

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

Faktura för avgifter kommer att skickas separat.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
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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
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 9 november 2020 Dnr BL 2020–410

Byggnadsnämnden

Information om ordförandebeslut Conrad 13 - 
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-04 

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av provtagningsbod för Covid 19.

Boden ställs upp på parkeringen på baksidan av vårdcentralen som är 
belägen vid korsningen Malmövägen och Gladanleden. Boden innehåller 
endast provtagningsrum. För toalettbesök, dusch och annat nyttjas 
personalutrymmen i den angränsande vårdcentralens lokaler. Boden är en 
vanlig bygg-/manskapsbod och läggs upp på betongfundament som ställs 
direkt på asfalten och vägs in.

För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1989-01-16. Enligt 
gällande detaljplan får området, som har beteckningen HKBII, endast 
användas för handels-, kontors- och hantverksändamål, för utställningar 
samt för bostadsändamål. Bygglov för vård har tidigare beviljats på 
fastigheten för öppenvård och specialistmottagning (BN 1994-06-21 § 91), 
läkarmottagning (BN 1993-10-19 § 148) samt tandläkarmottagning (BN 
2019-05-15 § 30). I samband med dessa har bedömningen gjorts att 
användningen överensstämmer med detaljplanen.

Boden kommer att uppta 3 parkeringsplatser, men ändamålet med boden 
bedöms vara viktigare än dessa platser. P-behovet får anses vara uppfyllt 
då en ny P-plats nyligen anlagts på andra sidan av angränsande gata.

Eftersom boden bör vara fullt tillgänglig och står nära befintlig byggnad 
har bygglovet villkorats med att erforderliga brandskyddsåtgärder utförs 
och att tillgängligheten säkras med en ramp innan boden får tas i anspråk.

Eftersom ärendet var mycket brådskande har byggnadsnämndens 
ordförande med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § fattat ett 
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ordförandebeslut om tidsbegränsat bygglov för två år enligt bifogade 
handlingar.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta miljökonsekvenser.

Uppföljning
Ordförandebeslutet är expedierat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-09.
Ordförandebeslutet.
Bygglovshandlingar

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
-

118



119
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 BL 2020-000410 

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 

2020-11-05 
 
 

 Conrad 13 Kommanditbolag 
Gamla Torg 5 
275 30 SJÖBO 
 

 

Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-04 Ordförandebeslut 
Ärendet avser: Tidsbegränsat bygglov - uppförande av byggbod för covid-19 tester 

Fastighet: CONRAD 13 

Avgift:  3 633 kronor enligt tabell 6 och 13 i fastställd taxa. 

 
Beslut 
Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2022-11-04 i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +30 cm ovan mark. Bygglovet villkoras med att entrén ska utföras fullt tillgänglig ramp. 
Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden Peter Hansson. 
Startbesked: Åtgärden får påbörjas. Startbeskedet villkoras med att brandskyddsdokumentation ska tas fram och 
erforderliga brand- samt tillgänglighetsåtgärder vidtas innan slutbesked kan utfärdas. 
I detta ärende krävs ingen utstakning. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan                      2020-10-30 
Huvudritning             2020-11-04 
Situationsplan             2020-11-04 
Teknisk beskrivning     2020-11-04 
Förslag till kontrollplan 2020-11-05 
 
Denna handling är beslutstämplad digitalt. 
 
Upplysningar 
På grund av ärendets brådskande karaktär fattas beslutet av byggnadsnämndens ordförande med hänvisning till 
kommunallagen 6 kap 39 §. 
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. 
Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande ändring av VA-installation. 
Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som underlag för slutbesked ska verifierad 
kontrollplan med verifikat i original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När åtgärden är 
utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked. 
Bygglovet och startbeskedet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
Hur man överklagar: 
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt: 
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till; 
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla 
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan 
överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att 
överklaga från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till exempel genom att anteckna ärendets 
diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och 
vilken ändring du vill ha. 
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du 
ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Enkel teknisk beskrivning provtagningsbod 

  

L=8650 mm,  B=2950mm,  Inv. takhöjd=2.700mm   

Underrede:   Underrede av stålbalk UNP-100, svart.   

Golvbjälklag:   9mm rötbehandlad plywood, 45x145mm reglar, 145mm min.ull, 22mm spånskiva, 
1,5mm plastmatta typ Tarkett optima.   

Ytterväggar:    17x120mm stående panel, 17x70mm spikreglar, vindpapp, 45x95mm stående reglar, 
95mm min.ull, 6,5mm folierad granplywood   

Innerväggar:  6,5 folierad granplywood på båda sidor om  34x70mm stående reglar.   

Innedörrar:  Karm av vitmålad furu, dörrblad vitmålad.       

Fönster:  Utåtgående kopplat 2-glas isolerfönster.   

Ytterdörrar:  Dörrblad av aluzinkplåt med mellanliggande isolering, dubbelfalsad karm av trä.   

Takbjälklag:  12mm Vinyltapetserad spånskiva, 45x120mm reglar, 120mm min.ull, 34x70 vent.regel, 
12mm granplywood, papp typ sap 5500.  

Plåtarbeten:  Dörrbleck och fönsterbleck av 0,7mm plastbelagd svart plåt. Hängrännor, takbleck och 
hörnplåtar av 0,7mm plastbelagd svart plåt.  

Elinstallationer:  Samtliga enheter är fullständigt elektriskt utrustade. Installationer 
utföres med ledningar i kanaler. Direktverkande elradiatorer som är 
termostatstyrda.   

Ventilation:  Ventilation utföres med självdrag via skruvventiler. Paxfläkt i våtdel.   

 Utvändig målning:  1 varv grundfärg samt 1 varv målning i önskad standard kulör enl. Ncs.  
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Kontrollplan för enkla anmälningsärenden 

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

Byggherre………………………………………………………   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begäran om Slutbesked 

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

placering och utförande.  

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

Datum: ………………………………. 

Kontrollpunkter Datum för 
kontroll 

Kontrollant Kontrolleras mot 
(föreskrift, ritning) 

Signatur/Kontroll 
utförd 

Konstruktioner     

Anmälan till VA-enheten 
alt Miljöförbundet 

    

Våtrumsintyg     

Elsäkerhetsintyg     

Ventilation OVK     

Imkanal brand     

Brandvarnare     

Egna punkter…     
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 16 oktober 2020 Dnr BN 2020/83

Byggnadsnämnden

Sammanträdesplan för byggnadsnämnden 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2021 enligt 
följande: 27 januari, 10 februari (måldag), 17 mars, 12 maj, 16 juni, 11 
augusti, 22 september, 27 oktober, 8 december.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag är att nämnden planerar för åtta sammanträden och 
en planeringsdag. Det betyder att ett sammanträdestillfälle har tillkommit 
jämfört med 2020. Det är ett resultat av flertalet hållpunkter under våren.

I planerandet av sammanträden för 2021 har följande punkter tagits i 
beaktning:

- Nämnderna ska besluta om budgetförutsättningar för 2022 samt 
investeringsbehov senast den 9 april.

- Nämnderna ska beslut om mål samt taxor och avgifter för 2022 
senast den 9 april 2021. 

- Nämnderna ska besluta om internbudget för 2022 den 30 
september 2021.

I övrigt har tiderna för beslut om delårsrapporter och årsbokslut beaktats 
vid planeringen

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer genomföra 17 sammanträden 
under 2021. Det betyder i stort sett två sammanträden per månad bortsett 
från under sommaren. Nämndsekreteraren har blivit förfrågad att ta detta i 
beaktning. Nämndsekreteraren har därför schemalagt sammanträdena för 
2021 på de veckor som KSAU inte har sammanträde med undantag för 
september månad. 

Förvaltningen föreslår att nämnden precis som 2020 håller sina 

125



2 (2)

sammanträden på onsdagar kl. 08.30 i kommunhuset. Då pågående covid-
19 pandemi sannolikt kommer ha påverkan även under 2021 bokas i första 
hand lokal Äppelkriget för att trängsel aldrig ska behöva uppstå.

Förslag på datum:

Onsdagen 27 januari
Onsdagen den 10 februari (måldag) 
Onsdagen den 17 mars
Onsdagen den 12 maj
Onsdagen den 16 juni
Onsdagen den 11 augusti
Onsdagen den 22 september
Onsdagen den 27 oktober
Onsdagen den 8 december

Ordförandeberedningar äger rum cirka en vecka innan utskicket av kallelse 
och handlingar. Tider för dessa bokas när sammanträdesplanen för 
nämnden fastställts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-10-16

Bygglovsenheten

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
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 3 augusti 2020                          Dnr KS 2020/119

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesplan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 
21 april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 
september, 13 oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och 
helgdagar undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och 
helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-
26 februari, påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi 
Himmelsfärdslov 13-14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-
29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 
oktober, 17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med 
minst två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med 
föreslagen tidsplan.
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Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende 
ska bli akut på grund av dålig planering.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under  
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 3 augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 11 november 2020 Dnr BN 2019/4

Byggnadsnämnden

Uppföljning byggnadsnämndens mål Utveckling E-
tjänster 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-28 § 52 anta målet Utveckla e-tjänster 
som nämndens mål 2020 inom målområde 1 Hållbar utveckling. 

Förvaltningen har nu beställt två tilläggsmoduler till diarie- och 
ärendehanteringssystemet.

Den ena modulen gör det möjligt att ansöka om bygglov 24 om dygnet 
alla dagar i veckan, och underteckna ansökan digitalt via E-legitimation. 
Den tillåter även sökanden att logga in i pågående myndighetsärenden på 
byggnadsnämnden och se vilka handlingar som har kommit in i ärendet 
och ta del av utskickade begäran om kompletteringar, remisser med mera. 

Den andra modulen kommer att underlätta för såväl administrationen som 
för sökanden, då den hjälper till att sortera inkommande handlingar i rätt 
ärenden, och kan ställas in så att den skickar ut automatiska påminnelser 
med mera.

Installationen av modulerna innebär att delar av den information som nu 
ligger under rubriken ”Bygga och Bo/Bygga och Riva” kommer att flytta 
in i texterna i modulen. Förvaltningen föreslår därför att pågående 
uppföljning av målet Utveckla e-tjänster, som omfattar komplettering av 
nuvarande information på hemsidan, omgående styrs om till förberedelser 
för den beställda nya E-tjänsten.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en etableringskostnad under 2020 men denna ligger inom 

129



2 (2)

beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av 
driftkostnaden kommande budgetår, men även denna ökning bedöms 
ligga inom kommande budgetramar.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på miljöperspektivet, men installationen 
av modulerna kan medföra mindre persontransporter för sökanden som 
kan lämna in ansökningar digitalt istället för att köra till kommunhuset och 
lämna in dem personligen eller skicka in via post. Detta leder i sin tur till 
minskade utsläpp av växthusgaser.

Uppföljning
Modulerna installeras 2020 och driftsätts första halvåret 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-11.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

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:

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

Tomelilla den 11 november 2020 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens internbudget och 
verksamhetsplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om internbudget och verksamhetsplan enligt 
bifogade förslag daterade 2020-11-16.

Ärendebeskrivning
Enligt beslutad process för Mål och Budget 2021 ska nämnden besluta om 
internbudget och verksamhetsplan 2021 innan januari månads utgång 
2021.

Beslut om mål och budget 2021 med plan 2022–2023 för Tomelilla 
kommun fattades i kommunfullmäktige 2020-11-09. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till internbudget och verksamhetsplan 
baserade på den internbudget som fullmäktige fastställde 2020-11-09. 
Protokollet var dock inte justerat när denna kallelse skickades ut, men 
beloppet i bifogad budget stämmer överens med föreslagen budget för 
2021. I budgeten för 2021 anges att man arbetar med ny vision som skulle 
antas av fullmäktige den 9 november. I så fall kommer den nya visionen 
att finnas tillgänglig senast vid byggnadsnämndens sammanträde den 25 
november 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet styr de ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2021.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.
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Uppföljning
Beslutet expedieras till KS.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-11.
Förslag till byggnadsnämndens internbudget 2021 daterat 2020-11-16.
Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsplan 2020-11-16.
Ksau 2020-01-29 § 23 Beslut om Planeringsförutsättningar för budget 
2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun.
KS förslag till Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla 
kommun.
KFs beslut 2020-11-09 om Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 för 
Tomelilla kommun tillsammans med eventuella revideringar av 
budgetbilagan skickas ut så fort protokollet är justerat och publicerat.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
KS
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Internbudget 2021
Byggnadsnämnden

Ekonomi Utfall 2020 tom okt Budget 2020 Budget 2021

Nettokostnadsram (tkr) 309 2803 2873

1.Omvärldsanalys

Det kommer ställas allt högre krav på digitalisering, byggnadsnämndens verksamhet kommer att jobba med 
ansökningsprocessen. Den sökande ska exempelvis kunna följa sin ansökan/process via inloggning. De största 
utmaningarna är att behålla den kompetens som rekryterats de senaste åren, att upprätthålla efterfrågad 
service under den pågående pandemin samt att fortsätta hålla korta handläggningstider med bibehållen 
rättssäkerhet om högkonjunkturen för byggande håller i sig även under 2021.

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven.   

Om ny vision antogs den 9 november 2020 kommer denna del att ändras.

2.Verksamhetsidé

Att fortsätta förmedla ut samt tolka och tillämpa PBL-regelverket i samklang
med den politiska ambitionen i samhällsbyggandet.
Prioritera utvecklingen inom teknikområdet och serviceandan så att nämnden ligger i
framkant vad gäller hjälp och råd till medborgarna med bibehållen rättstrygghet. Det innebär att vi under 2021 
driftsätter systemmodul för ansökan med E-leg som hålls öppen dygnet runt. 

Byggnadsnämnden ska, med överenskommen kvalitet utföra sina uppdrag rörande byggnadskultur- och teknik, 
samt kulturmiljö. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om 
kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

3. Nämndens uppdrag

Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt uppgiftsskyldighet enligt 
nedan angiven lagstiftning och andra närliggande författningar till Plan- och bygglagen (kommunstyrelsen 
fullgör uppgifterna vad avser översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser)

Utöver de uppgifter nämnden har enligt övriga föreskrifter i PBL skall nämnden vid handläggning av nämndens 
ärenden arbeta med:

• Fastighetsbildningslag
• Annläggningslag
• Ledningsrättslag
• Offentlighets- och sekretesslag och Offentlighets- och sekretessförordningen
• Lag om viten
• Förvaltningslag
• Konsumenttjänstlagen vid småhusbyggande
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• Miljöbalkens 7 kapitel. Skydd av områden rörande strandskyddsområden
• Lag om lägenhetsregister

4.Större budgetförändringar jämfört med föregående år

Byggnadsnämndens ram bryts ut från Samhällsbyggnadsnämndens budget.

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor

Driftsbudget Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Byggenheten 2503 2599 2683
Intäkter 2246 2899 3150

- Intäkter från 
Bygglovstaxor

1500 1700 2000

- Intäkter från mät- 
avgifter

746 1199 1150

Personalkostnader -3496 -4021 -4265
Övriga kostnader -1253 -1477 -1568

Byggnadsnämndens budget 
består av arvoden samt 
15000 kr som avser 
kostnader för Kurser 

-204 -204 -210

Summa Nettokostnad 2707 2803 2893

Fördelning av driftsbudget år 2021 på Byggenheten i tkr

Miljö och byggnadsadministration 0
Bygganmälan och tillsyn 344
Bygglov, Planer och utredningar 1490
Mätnings-Teknik verksamhet 800
Leasingbilar 49

Summa 2683
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Förslag 2020-11-16

1

Verksamhetsplan 2021
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Byggnadsnämnden    

Vad är vårt uppdrag?
Byggnadsnämnden ska, med överenskommen kvalitet utföra sina uppdrag byggnadskultur- och 
teknik samt kulturmiljö. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet 
sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.

Omvärldsbevakning
Omvärldshändelse Effekt för oss
Corona-pandemi Fler ärenden då folk är hemma och bygger, 

ändrade rutiner för kundmottagning
Valet USA Kan ge mer arbete om konjunkturen i 

Europa/Sverige påverkas positivt
Ny vägledning 2020 om krav på 
kontrollplaner

Ökad arbetsinsats från 2021 med granskning 
av riskanalyser, mer arbete med stöd till 
sökanden, mer arbete med kontroll av 
tekniska egenskaper

Haverikommissionens rapport om takras 
idrottshall i Kiruna

Mer arbete 2021 med kontroll av äldre 
konstruktioner

Nytt direktiv 2020 om hantering och kontroll 
rivningsavfall 

Mer arbete 2021 med granskning vid tekniska 
samråd och inför slutbesked

Nya krav 2021 på individuell mätning och 
debitering för värme och tappvarmvatten i 
flerbostadshus.

Mer arbete med kontroller av byggnader som 
omfattas av kraven. Utbildning krävs om 
alternativa energieffektiviseringsåtgärder och 
om de undantag som finns.

Nulägesanalys
Styrkor Möjligheter
Korta handläggningstider Utveckling av digitala hjälpmedel
Väl fungerande rutiner Utveckling av samarbete med Tomelilla direkt
Gott kundbemötande Utveckla bättre information/stöd för 

ansökningar
Välutbildad och engagerad personal Utveckla bättre information/stöd under 

byggtiden för den som bygger
Positiv inställning bland kunderna till 
verksamheten 
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Förslag 2020-11-16

2

Svagheter Hot (risk)
Liten personalstyrka Sjukdom, exempelvis Coovid-19, som slår ut 

hela eller delar av personalstyrkan
Hot och trakasserier
Växande byråkrati
Undermåliga ansökningshandlingar

Vad vill vi uppnå?
Eftersom kraven på den som vill bygga, byggherren, ökar bland annat med nya direktiv om 
energihushållning och kontroller av tekniska egenskaper i det som byggs behöver vi utveckla 
verksamheten så att kunden

 får ökad kunskap om och förståelse för olika myndighetskrav, och 
 får ökad kunskap om och förståelse för att kraven ställs på byggherrar, och 
 får ökad kunskap om hur kraven kan tillgodoses när man ansöker om tillstånd och sedan 

bygger, och därmed
 upplever ökat inflytande över sin egen situation

För att åstadkomma detta behöver vi utbilda personalen ytterligare, utveckla hur information 
förmedlas på hemsidan och utveckla olika digitala verktyg.

Vad behöver vi göra?
Aktivitet Ansvarig När ska det 

vara klart?
Status

Installera stödmoduler i diarie- 
och ärendehanteringssystemet

IT/Bygglovschef/medarbetare Januari 2021 Påbörjat

Driftsätta stödmoduler IT/Bygglovschef/medarbetare Juni 2021
Identifiera tidstjuvar i 
administration och handläggning

Samtliga medarbetare Löpande Påbörjat

Åtgärda tidstjuvar genom 
utrensning av onödig byråkrati 
och utveckling av effektivare 
rutiner

Samtliga medarbetare Löpande Påbörjat

Förbättra information på 
hemsidan

Bygglovschef/medarbetare 
tillsammans med 
Kommunikation

Löpande Påbörjat

Vad planerar vi för på längre sikt?

 Utveckling av samarbetet mellan kommunerna för att minska sårbarheten vid 
myndighetsutövning.

 Utveckling av fler E-tjänster.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 23 Dnr KS 2019/199

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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

För närvarande är visionen:

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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

Finansiella målen för 2020 
Resultatmål

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

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå 

till max 12 % av totala skatteintäkter

Skuldmål
 Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska 

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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

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

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

Cirkulär 19:59 
(mnkr)

2019 2020 2021 2022 2023

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

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

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

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla 
kommun

Sammanfattning

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 7 oktober och i kommunfullmäktige den 9 november 2020. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning. 
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut:

Fastställande av skattesats 2021. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2021 i 
separat beslut.
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2021

o Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2021 

 Fastställande av resultat-och balansbudget för 2021-2023
o Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-

2023 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2021
o Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2021 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av låneram
o Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2021 på 320 

mnkr. 

 Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag
o Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

o Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.

 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
o Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Budgetprocessen 

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades. 
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2021. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget.

Kommunstyrelsens beslutade i februari att skicka budgetremissen för åren 2021-2023 till 
nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive.

Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos och 
statsbidragsberäkningar.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar samt 
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2021.

Planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2021, 
Ks au §23. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för planperioden i juni men på grund av de kraftigt förändrade förutsättningar 
som Corona-pandemin orsakade beslutades att göra avsteg från tidplanen. Nämnderna 
lämnade sina remissyttrande under första kvartalet 2020 och investeringsberedningen 
hade sitt första sammanträde i juni men därefter blev det ett uppehåll under sommaren. 
SKR:s prognos i april och den befarade trenden som lämnades i juni pekade på en mycket 
svagare skatteintäktsutveckling än vad det fanns ekonomisk beredskap för. Första 
tertialuppföljningen efter 30 april prognostiserades ett positivt balanskravsresultat men i 
jämförelse med budgeterade 16,6 mnkr var prognostiserat resultatet 6,1 mnkr, dvs 10,5 
mnkr lägre än budget. Augustiprognosen från SKR visade dock på en förbättrad 
utveckling av de generella statsbidragen samt att skatteavräkningarna inte var så negativa 
som tidigare hade prognostiserats.
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 enligt Ks au § 23
förutsättningar enligt detta 
förslag

Skattesats 20,61 kr 20,61 kr
Antal invånare 13 640st 13 640st
Resultatmål 2,0% 2,0%
Internränta 1,50% 1,50%
Pris- o lönekompensation 2,5% 2,5%
Reserv 8,0 mnkr 8,0 mnkr

En generell uppräkning av kostnaderna har gjorts motsvarande 2,5 %. En stor 
osäkerhetsfaktor är att många av de kommunala löneavtalen fortfarande inte har fastställts 
med anledning av att lönerörelsen pausade i mars/april 2020. Överläggningar ska tas upp 
igen under hösten.

Styr- och målmodell
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. 

Tomelilla kommuns nuvarande vision*

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling.
Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer

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

*En ny vision är under beredning för att fastställas av kommunfullmäktige 9 november 2020. 

Målmodell
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige . 

145



4

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Befolkningsutveckling
Befolkningen den 29 september 2020 var preliminärt totalt 13 691 invånare vilket är 75 
personer fler än vid årets början. Ökningen har genererats av ett positivt flyttnetto på 82 
invånare. Födelsenettot hittills under året är negativt, minus 7 invånare.

Skatteprognosen för 2021-2023 bygger på 13 640 invånare för 2021 och kommande åren 
13 705 invånare 2021 och 13 770 invånare 2022. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. 

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2020:32 med tillägg för de statsbidrag som höständringsbudgeten innebar.I 
utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften Intäkterna enligt 
tabellen nedan förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår 
till 20,61 kr
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RUR, resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna.
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2021-2022 En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2021. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2021 enligt detta förslag

Balanskrav

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år.
De budgeterade resultaten för åren 2021 till 2023 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa.

Investeringar
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2021 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor. 

Exploateringsverksamhet

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr. 
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Prioriterade investeringsobjekt
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2021 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen 63,5 mnkr och för den 
taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 27,8 mnkr exklusive intäkter, total 
investeringsram för 2021 är 91,5 mnkr.

Förslag till investeringsbudget 2021
Verksamhet Investering 

2021
tkr

Investeringsobjekt/projekt

Fastighet 22 550
- varav skolor/förskolor 9 100 Västervångsskolan, Byavångsskolan
- övriga lokaler 10 000 Sport- o simhall, utebad, 

brandstationen
- inventarier/programvaror 450 Bil, underhållsprogram
- oförutsett 3 000

Gata/Park 23 200
- Asfalt 1 000 Enl plan
- GC-väg 2 500
- Gatubelysning 1 500
- Parker/lekparker 2 000 Lekparker enl plan, Stadsparken
- Gatuinvesteringar 7 500
- Välabäcken 1 000
- Förskönings-

/trygghetsskapande åtgärder
3 000 Enl samhällsbyggnadsnämndens 

förslag
- Namnbyte enskilda vägar 700
- Inventarier, julbelysning 800
- Belysningsstolpar 1 200
- tillgänglighet inkl oförutsett 2 000

Infrastruktur 6 000
- Fiberutbyggnad 6 000

Bygg och plan 500
Mätinstrument 500

Barn och utbildning 6 000
- Ny o ombyggnation 

skollokaler
3 000

- Digitala enheter till 
elever/personal

1 500

- inventarieutbyten 1 500
Kommunledningskontor 3 000

- It, verksamhetssystem, 
inventarier

3 000

Vård och omsorg/stöd o service 2 500 Inventarier, sängbyten mm
- Verksamhetssystem 1 000
- Inventarier 1 500 Inventarier, sängar

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 63 750

Va-verksamhet nettoinvesteringar 27 760 Vattenverk, Ledningsnät mm
TOTAL INVESTERINGSRAM 2021 91 510
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Låneskuld 
Kommunens nuvarande låneskuld  (2020-09-30) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2021 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 320 mnkr bedöms därmed vara tillräcklig. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 2019 till 400 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med 
kommunal borgen kommer att rymmas inom befintlig borgensram för Österlenhem och 
Tomelilla Industri AB under 2021. 
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente. 

Känslighetsanalys
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande:

 Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 26,0 mnkr
 100 invånare motsvarar cirka 5,5 mnkr
 Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO

Arbetsgivaravgifter
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40, 15%, i enlighet 
med SKRs bedömning. En uppjustering med 1 % skedde redan inför budget 2020 för att 
täcka de ökade pensionskostnaderna.  Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler 
medarbetar kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension 
Internränta
Internräntan för 2021 är 1,5 % enligt SKR, samma nivå som för 2019. Internräntan syftar 
till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under 
hela deras ekonomiska livslängd.

Resultat
Resultat för 2021 uppgår till 16,7 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2022 är 16,5 mnkr 
och 2023 17 mnkr. Dessa resultatnivåer uppfyller mål för god ekonomisk hushållning 
2021-2023.
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter

Driftsramarna för 2021 utgår från budget 2020 med kompletteringar av särskilda 
satsningar. Medlemsavgifterna för 2021 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-
Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion 
i samband med ägarsamråd.

Förslag till driftsramar 2021

Underlag budgetremiss 2021
 

Ingångsvärde
budget 2021

 Uppräkning 
+ satsningar

 
Budgetförslag

2021
Kommentarer till kompletteringsförslag

Kommunfullmäktige 923 23 946

Valnämnd - 15 15 Uppstart inför 2022 års riksdags-, region- och kommunval

Revision 1 075 27 1 102 KF:s preside bereder

Kommunstyrelsen 55 507 2 268 57 775 Trygghets- o försköningsinsatser+ stöd till ungdomsrådet
Räddningstjänst 10 627 173 10 800 Enligt överenskommelse inom SÖSK
Miljöverksamhet 1 700 50 1 750 Alkoholtillsynen omfördelas från k&F
Överförmyndarnämnden inkl arvode 2 473 62 2 535

Samhällsbyggnadsnämnden 46 556 1 158 47 714 Försköningsprogram för kommunens mindre tätorter

VA - - - Avgiftsfinansieras i sin helhet

Byggnadsnämnden 2 803 70 2 873

Kultur- och fritidsnämnden 22 249 650 22 899 Fritidscheck+ föreningsstödsystemet

Vård och omsorgsnämnden 230 778 12 270 243 048 Äldreomsorgssatsning

Familjenämnden 400 907 8 971 409 878 Fortsatt satsning förskola/grundskola + OB förskola

Kommunens kostnader 775 598 25 737 801 335  
Finansiering (skatter,statsbidrag,pensioner) 792 159 25 876 818 035 Äldreomsorgssatsning

  

Resultat 16 561 139 16 700  

% av skatteintäkter 2,1% 2,0%  

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera trygghets- 
och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, uppdraget rapporteras 
TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka 
medel i linje med att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att 
finansieras inom kommunens buffertmedel.
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Kultur- och fritidsnämnden

Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas med fokus 
på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga förlängs, med 
hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 mnkr.

Familjenämnden

Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 mnkr till 
grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till som ramförstärkningar. 
OB förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten hos 
eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i timmar per 
individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME 
utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv 
målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för äldreomsorgslyftet under 
2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, undersköterskeutbildningar för de 
anställda inom området som inte har en sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag att arbeta 
med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och 
fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård både för 
undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Digitalisering med 
inriktning på såväl särskilda boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala 
testmiljöer och införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av måltidsvän samt 
unga i omsorgen kvarstår och finns med som ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre tätorter finns 
med som ramförstärkning med 0,25 mnkr. 
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Resultat- och balansbudget
Med föreslagna driftramar 2021 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget 

Resultatbudget ( mnkr )

Budget 2020
Prognos 

20201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter 147,0 165,0 185,0 194,0 202,0

Verksamhetens kostnader -894,0 -900,8 -942,3 -972,8 -1000,1

Av- och nedskrivningar -41,4 -44,0 -48,0 -50,0 -55,0

Verksamhetens nettokostnader -788,4 -779,8 -805,3 -828,8 -853,1

Skatteintäkter 543,0 531,0 535,1 556,0 578,0

Generella statsbidrag och utjämning 262,0 284,0 286,9 290,3 293,1

Skatteintäkter totalt 805,0 815,0 822,0 846,3 871,1

Finansiella intäkter 4,0 3,3 4,0 4,0 4,0

Finansiella kostnader -4,0 -3,5 -4,0 -5,0 -5,0

Resultat före extraordinära poster 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0
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Balansbudget ( mnkr)

TILLGÅNGAR

Bokslut 
191231

Prognos 
201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 621,9 665,1 678,2 715,2 738,2

Maskiner och inventarier 39,4 41,4 36,5 37,5 37,5

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 25,5 28,0 28,0 28,0 28,0

Summa anläggningstillgångar 686,8 734,5 742,7 780,7 803,7

Förråd med mera 9,1 7,0 9,0 9,0 9,0

Kortfristiga fordringar 68,3 40,0 40,0 40,0 40,0

Kortfristiga placeringar 55,5 50,0 34,3 28,3 28,3

Kassa och bank 25,0 85,0 75,0 50,0 50,0

Summa omsättningstillgångar 157,9 182,0 158,3 127,3 127,3

SUMMA TILLGÅNGAR 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 395,6 430,6 447,3 463,8 480,8

därav årets resultat * 12,1 35,0 16,7 16,5 17,0

Avsatt till pensioner 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Långfristiga skulder 287,1 300,0 320,0 320,0 330,0

Kortfristiga skulder 153,6 176,4 124,2 114,7 110,7

Summa skulder 440,7 476,4 444,2 434,7 440,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0
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Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan. 

Måluppfyllnad
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. 
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen.
Jämfört med Skånes kommuner totalt har Tomelilla kommuns resultattrend varit 
nedåtgående och nettokostnadsutvecklingen behöver dämpas och stå i relation till 
skatteintäkterna.

Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag.

Resultatmål
 Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt i perioden 2021-2023

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2021-2023 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna.

Skuldmål

 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2021-2023.
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras.
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Nämndsmål 2021
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen.

Beslutsunderlag till nämndmål 2021 
KFN: KS 2020.1446
BN: KS 2020.1418
VON: KS 2020.1449

155



1 (2)

Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 16 november 2020 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2021 omfattande 
de tre punkter som nämnden pekar ut från bifogad bruttolista för 
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021 daterad 2020-11-16. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden ska enligt gällande reglemente fatta beslut om 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2021. Reglemente och mallar är 
under omarbetning.  Bifogade riskanalys och bruttolista för 
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021 bygger därför på de nya 
mallar som tagits fram. Det nya reglementet behandlas på Ksau 2020-11-
18 och kommer att finnas tillgängligt till nämndens möte.

Byggnadsnämndens verksamhet går i huvudsak ut på att leverera 
myndighetsbeslut. Gällande lagar och regler har inte ändrats dramatiskt 
under året, och kommer inte heller att genomgå stora förändringar under 
2021. De risker 2021 som skiljer sig från de risker som tidigare 
identifierats är därför främst relaterade till pandemin och till de större 
förändringar i IT-stödet som kommer att genomföras under 2021.

Risken för att personalen insjuknar och verksamheten bromsas in är alltid 
en påtaglig risk i en liten organisation som Tomelilla, men risken har ökat 
något i och med att flera i personalen eventuellt måste isoleras om någon 
drabbas av COVID-19.

Risken för att verksamheten bromsas på grund av IT-haveri är också 
redan identifierad, men även den ökar något när nya moduler för ansökan 
med E-leg med mera driftsätts och IT-beroendet därmed ökar.

Dessa bägge punkter är integrerade i bifogade riskanalys och bruttolista 
med förslag till punkter för Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021.
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Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden väljer ut tre punkter ur 
bruttolistan och beslutar att internkontrollplanen 2021 ska omfatta dessa.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, 2020-11-16.
Riskanalys för byggnadsnämndens verksamhet 2021 daterad 2020-11-16.
Bruttolista Byggnadsnämndens Internkontrollplan 2021 daterad 2020-11-
16.
Gällande Reglemente för interkontroll B 17.1.
Nytt reglemente bifogas senast vid sammanträdet.

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
KS
Ekonomienheten
Controller
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Plan och Bygg/Byggnadsnämnden Bruttolista 2020-11-16/IJ

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de

Kontrollmoment
Vad ska granskas?

(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.)

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

Bygg
1.

Delegeringsordning 
följs inte

6 Kontroll av om den 
som undertecknat 
beslutet är behörig

Kontrollera delegat mot 
delegeringsregler

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
2.

Felaktiga avgifter. 
Irriterade kunder, 
för små intäkter

6 Kontroll att avgiften är 
korrekt

Göra ny beräkning av 
avgiften

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
3.

Brand i arkivet. 
Förlust av juridiskt 
bindande 
information/dokum
entation

1 Kontroll av att 
handlingar läggs in i 
arkivet och att dörren 
låses varje kväll

Kolla om det ligger kvar 
akter på skrivbord och 
kontrollera om dörren är 
låst vid arbetsdagens slut

Stickprov 5 ggr Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
4.

Expediering av 
beslut. Beslut 
försenas eller når 
inte alls 
sökande/anmälare

3 Kontroll av att beslut är 
expedierade

Kontrollera att mail har 
gått ut med beslut

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
5.

Missade sakägare. 
Förseningar av 
beslut och risk för 
överklaganden/upp
hävda beslut.

8 Kontroll av att 
grannhörande gått ut

Jämförelse mellan 
utskickade 
grannhöranden och 
sakägarkretsen

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
6.

Diarieföring. 
Ärendet registreras 
fel/handlingar 

4 Kontroll av att 
handlingar är 
registrerade i rätt 
ärende

Granska 
överensstämmelsen 
mellan olika handlingar i 
ett och samma ärende

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021
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registreras i fel 
ärende.

Bygg
7.

Utlämnande av 
handlingar
1. Sekretessbelagda 
eller annars känsliga 
handlingar lämnas 
ut utan föregående 
granskning och 
sortering/maskning                    
2. Utlämning av 
handling försenas.

4 Kontrollera tiden för 
utlämning

Granska tidsåtgången 
mellan begäran och 
utlämning

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
8.

Erfarenhet samt 
kunskap om lagar 
och regler. Ärenden 
handläggs felaktigt, 
felaktiga beslut 
fattas.

6 Kontrollera att rätt 
beslut fattats

Granska ansökan och 
beslut mot lagstiftning

Stickprov 2 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
9.

Lagstadgade 
handläggningstider 
följs inte

4 Kontrollera 
handläggningstiden

Granska beslutsdatum 
mot ankomstdatum

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
10.

Hemmabyggda IT-
moduler fungerar 
inte, beställningar 
försvinner i 
kommunens IT-
system

9 Kontrollera att 
beställningar kommit 
fram

Granska hur många 
beställningar som fastnar i 
kommunens IT-system

Granskning IT Byggnadsnämn
den

Januari/februari 
2021

Bygg/P
lan
1.

It-system fungerar 
inte. Kan inte fatta 
beslut/ta fram 
handlingar.

6 Kontrollera antal, 
längd på stopp samt 
konsekvenser i form 
av merarbete, felaktiga 
beslut, mm

Granska tidsåtgången för 
IT-stopp

Stickprov 2 stopp Plan- och 
byggchef

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021

Bygg / 
Plan
2.

Mutor och jäv. 
Olagligt gynnande 
av företag eller 
privatperson

4 Kontrollera om 
personalen får 
förfrågningar eller 
erbjudanden

Intervjuer med all 
personal

1 intervjurunda per år Plan- och 
byggchef

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021
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Bygg / 
Plan
3.

Hot och våld mot 
tjänsteman. 
Arbetsmiljö, svårt 
att rekrytera

9 Kontroll av om 
personalen upplever 
hot

Intervjuer med all 
personal

1 intervjurunda per år Plan- och 
byggchef

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021

Bygg / 
Plan
4.

Corona/smittrisk på 
arbetsplatsen samt 
under resa till och från 
jobbet.

8 Separat riskanalys Separat riskanalys Separat riskanalys Separat 
riskanalys

Byggnadsnämn
den/Kommunsty
relsen

Juni 2021

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

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

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

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

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

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

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

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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Riskanalys 2021
Verksamhet: Bygg och plan/Byggnadsnämnden Rev 2020-11-16/IJ

Risk
-id

Risk-
kategori

Risk
Att en negativ händelse inträffar.

Formulera risken enligt följande:

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens). Sa

nn
ol

ik
he

t

K
on

se
kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken?
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   byggda 
kontroller bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Ansvarig Kommentar
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder.

Till 
intern 
kontroll-
plan

Bygg
1.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Legala 
risker

Delegeringsordning följs inte på 
grund av okunskap eller slarv, vilket 
leder till att fel person fattar 
felaktiga beslut, som i sin tur kan 
leda till sanktionsavgifter eller 
skadestånd.

3 2 6 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner för 
kontroll av delegation.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Inga beslut 
fattas 
självständigt 
av nya 
medarbetare

Bygg
2.

Finansiella 
risker
Risker för 
förtroendes
kada

Beslut om felaktiga avgifter fattas 
på grund av okunskap eller slarv, 
vilket leder till irriterade kunder 
och/eller för små intäkter.

3 2 6 Rätt kunskap och 
noggrannhet vid 
beräkningar, väl 
organiserad internkontroll
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för 
omprövning av 
felaktiga 
avgifter

Bygg
3.

Legala 
risker

Brand uppstår i arkivet på grund av 
brand i angränsande lokaler inte 
skärmats av korrekt, vilket leder till 
förlust av juridiskt bindande 
information/dokumentation.

1 1 1 Fungerande rutiner för 
hantering av akter och 
låsning av arkiv vid 
arbetstidens slut.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för brandsäker 
hantering av 
akter och 
låsning av 
arkiv.

Bygg
4.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk

Expediering av beslut sker inte på 
grund av okunskap, tidsbrist eller 
slarv, vilket leder till att beslut 
försenas eller inte alls når fram till 
sökande/anmälare.

1 3 3 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner för 
kontroll att beslut 
mailas/skickas.

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för expediering 
och 
efterkontroll av 
expediering.
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Legala 
risker

Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Bygg
5.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Legala 
risker

Sakägare missas på grund av 
okunskap eller slarv, vilket leder till 
förseningar av beslut och risk för 
överklaganden/upphävda beslut.

4 2 8 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner vid 
framtagande av 
sakägarförteckningar.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för begäran 
om yttrande.

Bygg
6.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Legala 
risker

Diarieföring blir fel på grund av 
okunskap eller slarv, vilket leder till 
att ärende registreras fel/handlingar 
registreras i fel ärende.

4 1 4 Rätt kunskap och 
fungerande rutiner för 
postmottagning, sortering 
och diarieföring.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Administrat
örer och 
handläggar
e

Finns rutiner 
och kunskap 
hos personal 
för korrekt 
diarieföring av 
handlingar.

Bygg
7.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk
Risker för 
förtroendes
kada

Utlämnande av sekretessbelagda 
eller annars känsliga handlingar 
lämnas ut utan föregående 
granskning och sortering/maskning 
på grund av okunskap eller slarv, 
vilket leder till att personuppgifter 
kan hamna i fel händer.  Utlämning 
av handling försenas på grund av 
okunskap eller slarv, vilket leder till 
att fastighetsköp eller projekt 
försenas.

1 4 4 Rätt kunskap om 
sekretessbestämmelser 
och GDPR samt fungerande 
rutiner för kontroll av 
handlingar som begärs ut.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Administrat
örer

Finns rutiner 
för utlämning 
av handlingar.

Bygg
8.

Legala 
risker
Risker för 
förtroendes
kada

Ärenden handläggs felaktigt, 
felaktiga beslut fattas på grund av 
okunskap eller bristande erfarenhet 
om lagar och regler eller slarv, vilket 
leder till felaktigt utförda byggnader 
med risk för olyckor eller 
sanktionsavgifter.

2 3 6 Rätt kunskap om regelverk 
och fungerande rutiner för 
handläggning av olika typer 
av ärenden.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e

Finns rutiner 
för 
handläggning 
och 
kvalitetssäkrin
g av beslut 
samt rätt 
kompetens 
hos 
personalen.
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Bygg
9.

Bristande 
efterlevnad 
av 
regelverk

Lagstadgade handläggningstider 
följs inte på grund av tidsbrist eller 
slarv vilket leder till irriterade 
kunder och uteblivna intäkter.

2 2 4 Rutiner för granskning följs.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Finns rutiner 
och checklistor 
för granskning

Bygg
10.

IT-baserade 
risker

Beställningar av kartor försvinner i 
kommunens IT-system på grund av 
att hemmabyggda IT-moduler inte 
fungerar, vilket leder till irriterade 
kunder och försenade byggen.

3 3 9 Ställa krav på driftsäkerhet
Granskning

Kommunen
s IT-
avdelning

Det verkar inte 
finnas 
tillräckliga 
rutiner för att 
garantera att 
hembyggda 
moduler 
fungerar.

Bygg/
Plan
1.

IT-baserade 
risker

Handläggningen, beslutsfattandet 
och utlämning av efterfrågade 
handlingar stannar upp på grund av 
att IT-system inte fungerar, vilket 
leder till förseningar, irriterade 
kunder och uteblivna intäkter.

3 2 6 Ställa krav på driftsäkerhet 
vid upphandling av 
kommunens serverpark, 
krav på god kompetens hos 
kommunens IT-avdelning.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Extern 
aktör

Finns rutiner 
för felanmälan 
och 
avhjälpning av 
fel.

Bygg / 
Plan
2.

Legala 
risker
Risker för 
förtroendes
kada

Företag eller privatperson gynnas 
olagligt på grund av påverkan 
genom mutor eller jäv vilket leder 
till att rättssäkerheten försämras 
och förtroendet för myndigheten 
raseras.  

1 4 4 Rätt kunskap, information 
och utbildning till berörda 
tjänstepersoner och 
politiker
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
handläggar
e/administr
atörer

Finns 
kommunöverg
ripande 
rutiner.

Bygg / 
Plan
3.

Omvärldsri
sker
Verksamhe
tsrisker

Arbetsmiljön och försämras och det 
blir svårt att behålla och rekrytera 
personal på grund av hot och våld 
mot tjänsteperson. 

3 3 9 Arbeta med bemötande 
och konflikthantering

Bygg / 
Plan
4.

Omvärldsri
sker
Verksamhe
tsrisker

Personal smittas av Covid-19 och 
måste frånvara på grund av 
Corona/smittrisk på arbetsplatsen 
samt under resa till och från jobbet.

4 2 8 Särskild riskanalys med 
åtgärder.
Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
medarebet
are

Finns nya 
rutiner för 
begränsning 
av 
smittspridning.
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Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar.

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. 
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.

166



Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan. 

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd 
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 17:1
 

Kf § 6/2017 Dnr Ks 2016/319

Reglemente för intern kontroll

Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf § 6/2017
Gäller från 1 mars 2017

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov

Ersätter Nr B 96:1, Ks 2012/126 K 1996.044-040
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Syfte och mål med intern kontroll 

Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och 
rutiner som bidrar till tydlighet, ordning och reda i syfte att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet.
Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i kommunen. 

Processen för intern kontroll innebär att kommunens styrelse, nämnder, ledning och personal 
samverkar och den är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå målen inom 
följande områden:

- Effektiv och ändamålsenlig verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler
- Minimera risker
- Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar

Organisation av intern kontroll

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i 
kommunförvaltningens verksamheter. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 
intern kontroll finns inom kommunen samt att kommunövergripande regler och anvisningar 
upprättas.
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga nämnders och helägda bolags verksamhet. 
Kommunstyrelsen har därmed ansvaret för den interna kontrollen på ett 
kommunövergripande plan, särskilt avseende uppfyllande av kommunfullmäktiges mål.
Kommunstyrelsen ska i samarbete med nämnder/styrelser medverka till att utveckla 
internkontrollplanerna så att planerad granskning i allt väsentligt baseras på väl genomförda 
riskanalyser.
Kommunstyrelsen ska bedriva egen intern kontroll på sina verksamhetsområden i enlighet med 
det som gäller för nämnderna. 

Nämnderna och bolagsstyrelserna
Nämnderna och styrelserna för de helägda bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna och styrelserna ska besluta om:

- Kontrollplan för tillsynsområdet som är grundad på riskanalys inför kommande 
verksamhetsår.

- Lokal anpassning av regler och anvisningar för den interna kontrollen.
- Fastställa granskningsrapporterna utifrån planerade och genomförda tillsyner under 

verksamhetsåret samt vidta åtgärder för att upprätthålla god kontroll.
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Förvaltningen
Inom nämnds och bolags verksamhetsområde ansvarar respektive högste chef för att rutiner 
utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. 
Kommunchefen/verkställande direktören ska leda arbetet med att åstadkomma och 
upprätthålla en god intern kontroll samt se till att förståelse och kompetens om intern kontroll 
i organisationen är tillräcklig.
Kommunchefen/verksamhetschefen/verkställande direktören ska rapportera till
nämnden/styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar och om eventuella brister i den 
interna kontrollen.
De övriga cheferna i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern 
kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare 
har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 
Övriga medarbetare är skyldiga att känna till och att följa antagna regler och anvisningar i sin
arbetsutövning.
Brister i interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller till den 
som nämnden/styrelsen utsett.

Riskanalys

Nämnderna, styrelsen och bolagen ska årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens 
ansvar och uppdrag. 
En systematisk genomförd riskanalys består av:

- Identifiering av risker - kartläggning av vilka risker som finns
- Värdering av risker - bedömning av påverkan och sannolikhet
- Riskhantering - bedömning av åtgärder

Riskkategorier som kan används vid identifiering
- Omvärldsrisker
- Verksamhetsrisker
- Finansiella risker
- Risker för förtroenskada
- Bristande efterlevnad av regelverk
- Redovisningsrisker
- Legala risker
- IT baserade risker
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Värdering av risker
För varje identifierad risk görs en bedömning av konsekvens för verksamheten och 
sannolikheten för att händelsen ska inträffa. Nedanståend nivåer ska används vid 
riskvärdering.

Allvarlig 2 3 4

Kännbar 1 2 3

Lindrig 0 1 2

Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik

sannolikhet

ko
ns

ek
ve

ns

Riskvärdering

- risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
- risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
- risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
- risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner

Framtagen mall för riskanalys ska användas. Riskanalysen ska lämnas till kommunstyrelsen 
samtidigt som den interna kontrollplanen. 

Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Intern kontrollplan
Nämnderna och bolagen ska inför varje kommande verksamhetsår besluta om en plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Riskanalysen ger ett underlag för vilka områden 
nämnden/styrelsen/bolagen behöver följa upp i interkontrollplanen. En avvägning mellan 
bedömd risk och resursåtgång måste göras, det är inte möjligt att förhindra samtliga risker 
som kan uppstå. 
Beslutad internkontrollplan skickas till kommunstyrelsen enligt tidplan för Mål och Budget.

En intern kontrollplan ska minst innehålla:
- vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen och kvantiteten)
- vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Framtagen mall för internkontrollplanen ska användas. 
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Granskningsrapport
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen
plan, rapporteras till nämnden/styrelsen. Av rapporten ska framgå 

- vad som har granskats
- hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer osv.)
- resultatet av granskningen
- åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara 

genomförd

Framtagen mall för granskningsrapporter ska användas. 

Nämndernas rapportskyldighet
Nämnderna och bolagen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i januari året efter tillsynsåret enligt separat tidplan för 
bokslut och årsredovisning.

Kommunstyrelsen uppsiktplikt
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas granskningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll samt bedöma behov av förbättringar och 
åtgärder.
Återrapportering till kommunfullmäktige och revisionen sker i samband med att 
årsredovisningen för tillsynsåret behandlas i enlighet med separat tidplan. Bedömningen av 
internkontrollen ska ingå i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Kommunstyrelsen ska även hålla sig underrättad om hur den interna kontrollen fungerar i de 
helägda bolagen.
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Matilda Dufvander
Administratör
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Matilda.Dufvander@tomelilla.se

Tomelilla den 2 oktober 2020  Dnr BN 2020/2

Byggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden 26 
september till och med 6 november 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 6 november 2020 läggs 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-11-06 
redovisas.

1. Information från Länsstyrelsen om upphävande av hemsida för 
strandskyddsdelegation. Länsstyrelsens webbsidor kommer därför 
kompletteras med den upphävda strandskyddsinformationen.  

2. Meddelande från Länsstyrelsen angående anmälan för samråd 
enligt miljöbalken dnr 525-38168-2019, markkabel samt rasering av 
luftledning Ö Ingelstad – Smedstorp, Tomelilla kommun. 
Eftersom ingen naturmiljö påverkas avslutar Länsstyrelsen ärendet 
utan att ha gjort en bedömning med avseende på naturmiljö. 

3. Samråd för ändring av översiktsplan Kristianstad stad, handlingar 
finns tillgängliga i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad 
och på kommunens hemsida. Deras dnr BN 15–1977. 

4. Information om samråd gällande förslag till ny detaljplan för 
Lunnarps IP, Tomelilla kommun. Dnr Ks 2018/105. 

5. Information om samråd gällande förslag till ny detaljplan för Östra 
Industriområdet i Tomelilla kommun. Dnr Ks 2014/194.

6. Information om etablering av vindkraftsparker där regeringen har 
för avsikt att ta bort kommunens veto-rätt rörande etablering av 
vindkraftsparker. 

7. Meddelande från Statens Haverikommission om anmälan om 
möjliga risker med viss typ av takkonstruktion efter Tarfalahallens 
kollaps i Kiruna. 

8. Remiss från Simrishamns kommun angående förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025. 
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DNR Bn 2020/135. 
9. Överklaganden över förhandsbesked – nybyggnad av nytt gårdscentrum 

Brösarp 11:22 är överlämnade till Länsstyrelsen 2020-10-21. 

Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2020-10-06.

Bygglovsenheten
Matilda Dufvander
Administratör
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Samhällsbyggnad
Adress
Postnr Ort
Växel 0417-180 00
Fax

Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Namn
Titel
Direkt
Mobil
e-post

Tomelilla den 3 November 2020 Dnr 

Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Ärendebeskrivning
Inom samhällsbyggnadschefens ansvarsområde kan det förekomma behov 
av beslut av brådskande karaktär. Vid sjukdom eller ledigheter är det inte 
alltid att beslut kan avvakta till dess att samhällsbyggnadschefen är i tjänst. 
Genom att under rådande pandemi utse ersättare minskar sårbarheten i 
kommunförvaltningens verksamhet och kvalitet och effektivitet kan 
upprätthållas.
  

Samhällsbyggnad

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Ulrika Olsson
Ros-Marie Stjernfeldt
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Matilda Dufvander
Administratör
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Matilda.Dufvander@tomelilla.se

Tomelilla den 4 november 2020 Dnr BN 2020/3

Byggnadsnämnden

Delegeringsbeslut 22 september till och med 6 
november 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lägger 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 22 september till och med 6 november 2020.
1. Ordförandens beslut avseende följande beslutsnummer:

Bygglov D 2020: Conrad 13.
2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer: 

Avgift D 2020: 558, 561 och 585. 
Avskrivning av ärenden D 2020: 560 och 547. 
Bygglov D 2020: 500 - 502, 506, 507, 512, 514, 515, 517, 518, 522, 
523, 527 - 530, 533, 535, 541, 538, 548, 549, 543, 553, 554, 532, 
551, 537, 559, 576, 579, 580, 557, 582, 586 och 583. 
Interimistiska slutbesked D 2020: 516 och 524. 
Slutbesked D 2020: 534, 546, 564, 562, 563, 565 - 575, 577, 581, 
Startbesked D 2020: 502, 521, 544, 545, 550, 552, 578, 597, 599 
och 601. 

3. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande 
beslutsnummer:
Interimistiskt slutbesked D 2020: 508, 525, 526 och 542. 
Startbesked D 2020: 509, 520, 531, 536, 587, 598, 600 och 602. 
Slutbesked D 2020: 503, 504, 510, 511, 513, 519, 539, 540, 584, 588 
– 594 och 596. 
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2020-11-06
Delegeringsbeslut 22 september till och med 6 november

Bygglovsenheten
Matilda Dufvander
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 15 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-11-10 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-09-22 
 tom:  2020-11-06 
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 
L 2010-000191 ÄSPERÖD 1:3 D  Beslut 2020-10-23 Delegat 
2010-08-10 2020-00055 Avgift enligt taxa Ingrid Järnefelt 
 8 
Uppförande av ett vindkraftverk  2020-10-23 
samt transformatorstation 
BL 2020-000238 ONSLUNDA 56:6  D  Beslut 2020-10-26 Fastställes Delegat 
2020-06-11 ONSLUNDA 5606 2020-00056 Avgift enligt taxa Ingrid Järnefelt 
 1 
Bygglov Ombyggnad av fritidshus  2020-10-26 
och nybyggnad av stenmur 
BL 2020-000364 UTSTÄLLNINGEN 14  D  Beslut 2020-11-03 Fastställes Delegat 
2020-10-05 ÖSTERLENGATAN 3 2020-00058 Avgift enligt taxa Ingrid Järnefelt 
 5 
Bygglov enbostadshus - inredning  2020-11-03 
av vind samt ny takkupa mot gata 
BL 2020-000356 RUBINEN 7  D  Beslut 2020-10-26 Avskrives Delegat 
2020-09-25 BANMÄSTAREGATAN 11 2020-00056 Avskrivning Ingrid Järnefelt 
 0 
Anmälan Nybyggnad av växthus 2020-10-26 

BL 2020-000349 TRANÅS 9:46  D  Beslut 2020-09-22 Beviljas Delegat 
2020-09-22 SKÅNE TRANÅS 946 2020-00050 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 0 
Bygglov Nybyggnad av  2020-09-22 
industrilokaler - rivning och  
återställande efter brand 
BL 2020-000325 SYRSAN 8  D  Beslut 2020-09-23 Beviljas Delegat 
2020-08-31 HERMAN ÅKARES GATA 1 2020-00050 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 1 
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Bygglov Uppförande av plank 2020-09-23 

BL 2020-000313 GÅRDLÖSA 11:2  D  Beslut 2020-09-28 Beviljas Delegat 
2020-08-17 GÅRDLÖSA 1102 2020-00050 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 5 
Bygglov Tillbyggnad av befintligt  2020-09-28 
trädgårdsförråd med nytt vedskjul 
 
BL 2020-000327 TAPIREN 9  D  Beslut 2020-09-28 Beviljas Delegat 
2020-09-01 ÖRUPSGATAN 25 2020-00050 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 6 
Bygglov Utvändig ändring av  2020-09-28 
enbostadshus - utbyte av bef  
fönster till större sjutpartier 
BL 2020-000326 TRANÅS 26:26  D  Beslut 2020-09-28 Beviljas Delegat 
2020-09-02 TRANESVÄGEN 12 2020-00050 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 7 
Bygglov Fritidshus 2020-09-28 

BL 2020-000332 FOLKETS PARK 7  D  Beslut 2020-09-29 Beviljas Delegat 
2020-09-08 SIMRISHAMNSVÄGEN 1 2020-00051 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 2 
Bygglov Utvändig ändring av  2020-09-29 
rad/kedjehus - fönsterbyte 
BL 2020-000238 ONSLUNDA 56:6  D  Beslut 2020-09-29 Beviljas Delegat 
2020-06-11 ONSLUNDA 5606 2020-00051 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 4 
Bygglov Ombyggnad av fritidshus  2020-09-29 
och nybyggnad av stenmur 
BL 2020-000331 BRÖSARP 9:37  D  Beslut 2020-09-29 Beviljas Delegat 
2020-09-06 BENGTEMÖLLEVÄGEN 5 2020-00051 Bygglov Ingrid Järnefelt 

180



 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 15 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-11-10 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-09-22 
 tom:  2020-11-06 
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 
 

 5 
Bygglov Ändring av enbostadshus  2020-09-29 
- fönsterbyte 
BL 2020-000320 TRANÅS 16:4  D  Beslut 2020-09-30 Beviljas Delegat 
2020-08-25 SKÅNE TRANÅS 1604 2020-00051 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 7 
Bygglov Tillbyggnad av häststall 2020-09-30 

BL 2015-000160 ULLSTORP 11:57  D  Beslut 2020-09-30 Beviljas Delegat 
2015-06-03 ULLSTORP 1157 2020-00051 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 8 
Påbyggnad av enbostadshus med  2020-09-30 
takkupor, inredning av vind och  
tillbyggnad av garage med  
cykelförråd och carport 
 
BL 2020-000289 BRÖSARP 12:111  D  Beslut 2020-10-01 Beviljas Delegat 
2020-07-30 VINBÄRSSVÄNGEN 12 2020-00052 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 2 
Bygglov Nybyggnad av bostadshus  2020-10-01 
och carport 
BL 2020-000321 HINDEN 1  D  Beslut 2020-10-02 Beviljas Delegat 
2020-08-25 OSCARSGATAN 35 2020-00052 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 3 
Bygglov Nybyggnad av  2020-10-02 
enbostadshus med garage 
BL 2016-000093 ULLSTORP 124:1  D  Beslut 2020-10-05 Beviljas Delegat 
2016-04-05 ULLSTORP 1241 2020-00052 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 7 
Nybyggnad av sju gäststugor 2020-10-05 
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BL 2020-000323 HEIMDAL 22  D  Beslut 2020-10-05 Beviljas Delegat 
2020-08-31 HEIMDALSVÄGEN 5 2020-00052 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 8 
Bygglov Nybyggnad av garage  2020-10-05 
samt breddning av infart 
BL 2020-000319 BJÖRKEBO 1  D  Beslut 2020-10-06 Beviljas Delegat 
2020-08-25 KAMMAKAREGATAN 17 2020-00052 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 9 
Bygglov Ändrad användning från  2020-10-06 
lokal till bostad 
BL 2020-000329 SKRÄDDAREN 15  D  Beslut 2020-10-06 Beviljas Delegat 
2020-09-02 HANTVERKAREGATAN 16 2020-00053 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 0 
Bygglov Utvändig ändring av  2020-10-06 
enbostadshus - putsning, bygga  
kupa och installering av ett  
takfönster 
BL 2020-000346 GÅRDLÖSA 69:10  D  Beslut 2020-10-08 Beviljas Delegat 
2020-09-18 GÅRDLÖSAVÄGEN 9 2020-00053 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 3 
Bygglov Nybyggnad av  2020-10-08 
enbostadshus med garage 
 
BL 2020-000352 NEDRABY 25:1  D  Beslut 2020-10-12 Beviljas Delegat 
2020-09-23 NEDRABY 2501 2020-00053 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 5 
Rivningslov Rivning av  2020-10-12 
överbyggnad på råvattenbrunn i  
betong 
BL 2020-000345 STENBY 30:8  D  Beslut 2020-10-13 Beviljas Delegat 
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2020-09-18 STENBY ÖDEMARKSGÅRDEN   2020-00054 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 1 
Rivningslov - rivning av byggnader 2020-10-13 

BL 2020-000364 UTSTÄLLNINGEN 14  D  Beslut 2020-10-13 Beviljas Delegat 
2020-10-05 ÖSTERLENGATAN 3 2020-00053 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 8 
Bygglov enbostadshus - inredning  2020-10-13 
av vind samt ny takkupa mot gata 
BL 2020-000340 LÖNHULT 1:42  D  Beslut 2020-10-15 Beviljas Delegat 
2020-09-18 FALKVÄGEN 16 2020-00054 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 8 
Bygglov Fritidshus 2020-10-15 

BL 2020-000306 ULLSTORP 10:21  D  Beslut 2020-10-15 Beviljas Delegat 
2020-08-12 ULLSTORP 1021 2020-00054 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 9 
Bygglov Ombyggnad av tak 2020-10-15 

BL 2020-000311 ILLSTORP 1:26  D  Beslut 2020-10-15 Beviljas Delegat 
2020-08-14 ILLSTORP 126 2020-00054 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 3 
Bygglov Ombyggnad/ändrad  2020-10-15 
användning till uthyrningsbostad  
samt installation av eldstad 
BL 2020-000354 NORRA KVÄRRESTAD 12:28  D  Beslut 2020-10-21 Beviljas Delegat 
2020-09-22 KVERRESTADSVÄGEN 26 2020-00055 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 3 
Bygglov plank 2020-10-21 
 

BL 2020-000341 TRYDE 67:124  D  Beslut 2020-10-21 Beviljas Delegat 
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2020-09-02 TRYDE 6716 2020-00055 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 4 
Bygglov Ändrad användning - från  2020-10-21 
ekonomibyggnad till blomsteraffär 
BL 2020-000361 RÅBOCKEN 8  D  Beslut 2020-10-21 Beviljas Delegat 
2020-09-29 SLÄNTGATAN 17A 2020-00053 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 2 
Bygglov uppförande av garageport 2020-10-21 
BL 2020-000370 SKATAN 10  D  Beslut 2020-10-22 Beviljas Delegat 
2020-10-06 SIMRISHAMNSVÄGEN 13 2020-00055 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 1 
Bygglov Tillbyggnad av  2020-10-22 
enbostadshus 
BL 2020-000362 NORRA KVÄRRESTAD 13:39  D  Beslut 2020-10-22 Beviljas Delegat 
2020-10-01 GAMLA VÄGEN 22 2020-00053 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 7 
Bygglov uppförande av solceller -  2020-10-22 
industrilokaler 
BL 2020-000334 TRANÅS 9:5  D  Beslut 2020-10-23 Beviljas Delegat 
2020-09-09 TRANESVÄGEN 15 2020-00055 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 9 
Bygglov Tillbyggnad av skärmtak,  2020-10-23 
byte av fönster samt installera  
kamin 
BL 2020-000365 LISTARUM 4:12 D  Beslut 2020-10-28 Beviljas Delegat 
2020-10-05 2020-00057 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 6 
Bygglov nybyggnad av nätstation 2020-10-28 
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BL 2020-000344 BRÖSARP 12:118  D  Beslut 2020-10-29 Beviljas Delegat 
2020-09-15 VINBÄRSSVÄNGEN 6 2020-00057 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 9 
Bygglov Nybyggnad av  2020-10-29 
enbostadshus och garage 
BL 2020-000337 KRISTINEHOV 1:16  D  Beslut 2020-10-29 Beviljas Delegat 
2020-09-20 ALUNBRUKET VERKASKOLAN 116 2020-00058 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 0 
Bygglov Utvändig ändring av  2020-10-29 
fritidshus - nya tak och gavel  
fönster samt rivning av skorsten 
BL 2020-000369 GÅRDLÖSA 69:11  D  Beslut 2020-11-02 Beviljas Delegat 
2020-10-06 GÅRDLÖSAVÄGEN 7 2020-00055 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 7 
Bygglov Nybyggnad av  2020-11-02 
enbostadshus och garage 
BL 2020-000379 STENBY 30:1 D  Beslut 2020-11-02 Beviljas Delegat 
2020-10-13 2020-00058 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 2 
Bygglov byte av  2020-11-02 
transformatorstation 
BL 2020-000359 LÖNHULT 5:108  D  Beslut 2020-11-03 Beviljas Delegat 
2020-09-28 BJÖRKTRASTVÄGEN 6 2020-00058 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 6 
Bygglov Tillbyggnad av  2020-11-03 
enbostadshus - uterum 
BL 2020-000350 FJOLNER 28  D  Beslut 2020-11-05 Beviljas Delegat 
2020-09-22 NORREGATAN 10 2020-00058 Bygglov Ingrid Järnefelt 
 3 
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Bygglov Ombyggnad av  2020-11-05 
flerbostadshus - breddning av  
altandörr 
BL 2020-000098 FURET 7  D  Beslut 2020-09-29 Delegat 
2020-03-31 FUREGATAN 11 2020-00050 Intermistiskt  Seth Dahlqvist 
 8 Slutbesked 
Bygglov Tillbyggnad av  2020-09-29 
enbostadshus med uterum och  
ommålning av fasad 
 
BL 2018-000330 CHAMPINJONEN 1  D  Beslut 2020-09-30 Delegat 
2018-10-19 TYLEGATAN 8 2020-00051 Intermistiskt  Ingrid Järnefelt 
 6 Slutbesked 
Tillbyggnad av industrilager 2020-09-30 

BL 2019-000306 KRONHJORTEN 10 D  Beslut 2020-10-02 Delegat 
2019-09-16 2020-00052 Intermistiskt  Ingrid Järnefelt 
 4 Slutbesked 
Bygglov för nybyggnad av  2020-10-02 
enbostadshus och garage 
BL 2016-000302 FRÖRUM 7:17  D  Beslut 2020-10-05 Delegat 
2016-11-14 FRÖRUM 717 2020-00052 Intermistiskt  Seth Dahlqvist 
 5 Slutbesked 
Om- och tillbyggnad av verkstad  2020-10-05 
och lager 
BL 2019-000422 TORASTERÖD 9:3 D  Beslut 2020-10-05 Delegat 
2019-12-15 2020-00052 Intermistiskt  Seth Dahlqvist 
 6 Slutbesked 
Bygglov för tillbyggnad av bostad,  2020-10-05 
nybyggnad av förråd,plank och  
skärmtak. Ändring av fasad och  
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installation av kamin 
BL 2020-000272 RÅBOCKEN 8 D  Beslut 2020-10-13 Delegat 
2020-07-15 2020-00054 Intermistiskt  Seth Dahlqvist 
 2 Slutbesked 
Bygglov Uppförande av plank vid  2020-10-13 
Rad/kedjehus. Berör flera  
byggnader 
BL 2020-000093 SKORPIONEN 13  D  Beslut 2020-09-28 Får tas i bruk Delegat 
2020-03-26 VÄSTERGATAN 27 2020-00050 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 3 
Bygglov Tillbyggnad av  2020-09-28 
enbostadshus med uterum 
BL 2020-000136 ONSLUNDA 8:31 D  Beslut 2020-09-28 Får tas i bruk Delegat 
2020-04-24 2020-00050 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 4 
Bygglov Uppförande av tillfällig  2020-09-28 
container för förvaring av bohag 
 
BL 2020-000131 MUNKA TÅGARP 27:4  D  Beslut 2020-09-29 Får tas i bruk Delegat 
2020-04-22 MUNKA TÅGARP 2704 2020-00051 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Bygglov Påbyggnad av  2020-09-29 
enbostadshus med takkupa 
BL 2015-000103 BJÖRKEBO 1  D  Beslut 2020-09-29 Får tas i bruk Delegat 
2015-04-14 KAMMAKAREGATAN 17 2020-00051 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 1 
Bygglov ändring av tak, ändring av  2020-09-29 
fönster och nya takkupor 
BL 2013-000213 BJÖRKEBO 1  D  Beslut 2020-09-29 Får tas i bruk Delegat 
2013-12-06 KAMMAKAREGATAN 17 2020-00051 Slutbesked Seth Dahlqvist 
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 3 
Bygglov Utvändig ändring Uthus 2020-09-29 

BL 2020-000295 TJUSTORP 142:2  D  Beslut 2020-10-01 Delegat 
2020-07-28 STORGATAN 42 2020-00051 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 9 
Anmälan Inst och ändr av eldstad i  2020-10-01 
enbostadshus 
BL 2016-000064 ULLSTORP 134:8 D  Beslut 2020-10-08 Får tas i bruk Delegat 
2016-03-04 2020-00053 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 4 
Nybyggnad av enbostadshus och  2020-10-08 
garagebyggnad 
BL 2020-000239 HEIMDAL 9  D  Beslut 2020-10-13 Får tas i bruk Delegat 
2020-06-10 HEIMDALSVÄGEN 4 2020-00053 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 9 
Bygglov Nybyggnad av växthus 2020-10-13 

BL 2020-000242 ODEN 2  D  Beslut 2020-10-13 Får tas i bruk Delegat 
2020-06-18 BANMÄSTAREGATAN 2 2020-00054 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Bygglov Uppförande av onlineskåp  2020-10-13 
med skärmtak och skylt 
BL 2019-000412 GARVAREN 16 D  Beslut 2020-10-14 Får tas i bruk Delegat 
2019-12-02 2020-00054 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 6 
Bygglov för nybyggnad av garage 2020-10-14 
 

BL 2019-000300 TOMELILLA 237:68 D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2019-07-17 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 4 
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Bygglov Nybyggnad av garage och  2020-10-27 
miljöhus samt  
cykel/barnvagnsförråd samt  
väderskydd och rivning av  
cykelförråd och garage 
BL 2018-000070 INGELSTAD 80:2 D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2018-02-26 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 2 
Tillbyggnad av fritidshus, veranda  2020-10-27 
och skafferi 
BL 2019-000299 TOMELILLA 237:67 D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2019-07-17 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 3 
Bygglov Nybyggnad av garage och  2020-10-27 
miljöhus samt  
cykel/barnvagnsförråd samt  
väderskydd och rivning av  
cykelförråd och garage. 
BL 2020-000254 BRÖSARP 12:45 D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2020-06-26 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 5 
Bygglov Utvändig ändring av  2020-10-27 
flerbostadshus 
BL 2020-000236 NORRA KVÄRRESTAD 12:33  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2020-06-12 BJÖRKVÄGEN 12 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 6 
Bygglov Nybyggnad av skärmtak 2020-10-27 

BL 2020-000245 MÅNSLUNDA 10:8  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2020-06-24 MÅNSLUNDA 1008 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 7 
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Anmälan byte och ändr av eldstad i  2020-10-27 
Fritidshus 
 
BL 2017-000234 BRÖSARP 87:2 D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2017-08-15 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 8 
Sänka marknivån på ett område  2020-10-27 
som ligger i anslutning till  
grusplanen 
BL 2020-000058 BRÖSARP 13:38  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2020-02-19 GULLVIVEVÄGEN 1 2020-00056 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 9 
Bygglov Uppförande av solceller 2020-10-27 

BL 2019-000365 TUNBY 20:12  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2019-11-01 TUNBY 2012 2020-00057 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 0 
Bygglov Nybyggnad av  2020-10-27 
transformatorstation 
BL 2019-000366 ONSLUNDA 27:48  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2019-11-01 ONSLUNDA SÖDERGÅRD   2020-00057 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 1 
Nr 1 - Bygglov Nybyggnad av  2020-10-27 
transformatorstation 
BL 2019-000367 ONSLUNDA 27:48  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2019-11-01 ONSLUNDA SÖDERGÅRD   2020-00057 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 2 
Nr 2 - Bygglov Nybyggnad av  2020-10-27 
transformatorstation 
BL 2020-000241 LÖKARÖD 2:56  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
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2020-06-17 GENVÄGEN 20 2020-00057 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 3 
Anmälan Nybyggnad av  2020-10-27 
attefallshus 
BL 2014-000199 LÖKARÖD 9:31  D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2014-10-14 BOKVÄGEN 16 2020-00057 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 4 
Anmälan Installation av eldstad  2020-10-27 
och rökkanal i fritidshus 
 
BL 2019-000301 ULLSTORP 12:11 D  Beslut 2020-10-27 Får tas i bruk Delegat 
2019-09-10 2020-00057 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 5 
Attefall nybyggnad av förråd 2020-10-27 

BL 2020-000204 HEIMDAL 23  D  Beslut 2020-10-28 Får tas i bruk Delegat 
2020-05-22 HEIMDALSVÄGEN 3 2020-00057 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 7 
Bygglov Nybyggnad av carport och  2020-10-28 
plank 
BL 2019-000191 TRYDE 17:36  D  Beslut 2020-10-30 Får tas i bruk Delegat 
2019-05-14 TRYDE 1736 2020-00058 Slutbesked Ingrid Järnefelt 
 1 
Bygglov Tillbyggnad av  2020-10-30 
enbostadshus - två sovrum,  
badrum samt avväxling av bärande  
vägg 
BL 2020-000314 ULLSTORP 7:5  D  Beslut 2020-11-03 Får tas i bruk Delegat 
2020-08-20 ULLSTORP 705A 2020-00058 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 4 
Anmälan Inst el ändr av eldstad i  2020-11-03 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2020-11-10 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2020-09-22 
 tom:  2020-11-06 
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 2020-000392 TJUSTORP 179:10  D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
2020-10-20 STORGATAN 23 2020-00058 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 8 
Anmälan byte av eldstad i  2020-11-04 
Enbostadshus 
BL 2019-000250 TJUSTORP 11:5 D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
2019-07-01 2020-00058 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 9 
Nybyggnad av nätstation 2020-11-04 

BL 2019-000247 TJUSTORP 163:3 D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
2019-07-01 2020-00059 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 0 
 Nybyggnad av nätstation 2020-11-04 
 

BL 2019-000248 TJUSTORP 13:1 D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
2019-07-01 2020-00059 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 1 
 Nybyggnad av Nätstation 2020-11-04 

BL 2019-000249 TJUSTORP 9:33 D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
2019-07-01 2020-00059 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 2 
Nybyggnad av nätstation 2020-11-04 

BL 2019-000246 TJUSTORP 8:21 D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
2019-06-28 2020-00059 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 3 
Nybyggnad av nätstation 2020-11-04 

BL 2019-000251 TJUSTORP 12:28 D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
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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 
 

2019-07-01 2020-00059 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 4 
Nybyggnad av nätstation 2020-11-04 

BL 2020-000087 TRYDE 67:1  D  Beslut 2020-11-04 Får tas i bruk Delegat 
2020-03-20 KÄRNGATAN 2 2020-00059 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 6 
Bygglov Tillbyggnad av  2020-11-04 
bilanläggning , ny  
fasadbeklädnadpå befintlig lokal  
och skylt 
BL 2020-000314 ULLSTORP 7:5  D  Beslut 2020-09-24 Beviljas Delegat 
2020-08-20 ULLSTORP 705A 2020-00050 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 2 
Anmälan Inst el ändr av eldstad i  2020-09-24 
enbostadshus 
BL 2020-000312 TUNBY 11:4  D  Beslut 2020-09-29 Beviljas Delegat 
2020-08-17 TUNBY 1104 2020-00050 Startbesked Seth Dahlqvist 
 9 
Anmälan Inst el ändr av eldstad  2020-09-29 
och rökkanal i fritidshus 
 
BL 2020-000358 ÖVRABY 17:15  D  Beslut 2020-10-01 Beviljas Delegat 
2020-09-28 ÖVRABY 1715 2020-00052 Startbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Anmälan Inst av rökkanal i  2020-10-01 
Fritidshus 
BL 2020-000292 ULLSTORP 122:1  D  Beslut 2020-10-01 Beviljas Delegat 
2020-07-31 ULLSTORP 1221 2020-00052 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 1 
Bygglov Nybyggnad av golf och  2020-10-01 
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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 
 

padelhall 
BL 2020-000368 EVERÖD 1:13  D  Beslut 2020-10-07 Beviljas Delegat 
2020-10-06 EVERÖD 113 2020-00053 Startbesked Seth Dahlqvist 
 1 
Anmälan befintlig eldstad i  2020-10-07 
enbostadshus 
BL 2020-000339 HAGEN 2  D  Beslut 2020-10-12 Beviljas Delegat 
2020-09-18 LADUGATAN 17 2020-00053 Startbesked Seth Dahlqvist 
 6 
Anmälan Inst el ändr av ventilation  2020-10-12 
i Enbostadshus 
BL 2020-000129 TJUSTORP 3:53  D  Beslut 2020-10-13 Delegat 
2020-04-22 TJUSTORP 353 2020-00054 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 4 
Bygglov Tillbyggnad av vattenverk  2020-10-13 
samt rivning av personal- och  
verkstadsdel 
BL 2020-000349 TRANÅS 9:46  D  Beslut 2020-10-13 Beviljas Delegat 
2020-09-22 SKÅNE TRANÅS 946 2020-00054 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 5 
Bygglov Nybyggnad av  2020-10-13 
industrilokaler - rivning och  
återställande efter brand 
BL 2020-000367 LÖKARÖD 9:61  D  Beslut 2020-10-15 Beviljas Delegat 
2020-10-06 BOKVÄGEN 14 2020-00055 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 0 
Anmälan byte av eldstad i  2020-10-15 
fritidshus 
 
BL 2020-000246 RÅBOCKEN 4  D  Beslut 2020-10-20 Beviljas Delegat 
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Beslut from: 2020-09-22 
 tom:  2020-11-06 
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 
 

2020-06-23 SLÄNTGATAN 6 2020-00055 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 2 
Bygglov Nybyggnad av  2020-10-20 
enbostadshus och garage 
BL 2020-000392 TJUSTORP 179:10  D  Beslut 2020-10-28 Beviljas Delegat 
2020-10-20 STORGATAN 23 2020-00057 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 8 
Anmälan byte av eldstad i  2020-10-28 
Enbostadshus 
BL 2020-000415 TJUSTORP 181:7  D  Beslut 2020-11-04 Beviljas Delegat 
2020-11-02 STORGATAN 11 2020-00058 Startbesked Seth Dahlqvist 
 7 
Anmälan installation av ny kamin i  2020-11-04 
befintlig eldstad 
BL 2020-000369 GÅRDLÖSA 69:11  D  Beslut 2020-11-04 Beviljas Delegat 
2020-10-06 GÅRDLÖSAVÄGEN 7 2020-00059 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 5 
Bygglov Nybyggnad av  2020-11-04 
enbostadshus och garage 
BL 2020-000276 JAGUAREN 29  D  Beslut 2020-11-04 Beviljas Delegat 
2020-07-20 INGENJÖRSGATAN 3 2020-00059 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 7 
Bygglov Tillbyggnad av  2020-11-04 
enbostadshus - carport och plank 
BL 2020-000315 BRÖSARP 13:32  D  Beslut 2020-11-05 Beviljas Delegat 
2020-08-20 POPPELVÄGEN 10 2020-00059 Startbesked Seth Dahlqvist 
 8 
Anmälan Inst el ändr av eldstad i  2020-11-05 
enbostadshus 
BL 2020-000364 UTSTÄLLNINGEN 14  D  Beslut 2020-11-05 Beviljas Delegat 
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 Delegationslista 
Beslut from: 2020-09-22 
 tom:  2020-11-06 
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 
 

2020-10-05 ÖSTERLENGATAN 3 2020-00059 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 9 
Bygglov enbostadshus - inredning  2020-11-05 
av vind samt ny takkupa mot gata 
 
BL 2020-000373 ANTILOPEN 24  D  Beslut 2020-11-05 Beviljas Delegat 
2020-10-08 SÖDRA GRÄNSGATAN 4 2020-00060 Startbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Anmälan Inst el ändr av eldstad i  2020-11-05 
Enbostadshus 
BL 2020-000202 SIMSON 13 D  Beslut 2020-11-05 Beviljas Delegat 
2020-05-21 2020-00060 Startbesked Ingrid Järnefelt 
 1 
Bygglov Ombyggnad av  2020-11-05 
flerbostadshus och montering av  
nya takfönster 
BL 2020-000387 ILLSTORP 8:25  D  Beslut 2020-11-05 Beviljas Delegat 
2020-10-19 ILLSTORP 825 2020-00060 Startbesked Seth Dahlqvist 
 2 
Anmälan byte av eldstad i  2020-11-05 
Fritidshus 
 
VANV-Vanvårdade fastigheter 
BL 2019-000209 SMEDSTORP 13:7 D  Beslut 2020-10-14 Avskrives Delegat 
2019-05-31 2020-00054 Avskrivning Ingrid Järnefelt 
 7 
Klagomål - Ovårdad tomt, olovligt  2020-10-14 
byggt samt eldningsanordning 
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 6 november 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

2. Ordförande Anette Thoresson

3. Information från HR-strateg Linnéa Olsson - Återkoppling 
arbetsmiljö 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-11-06.

Bygglovsenheten

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
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