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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Hans Ahrland 
Titel: Bygglovshandläggare
E-post: Hans.Ahrland@tomelilla.se
Telefon: 0709958130  

Diarienummer: BN 2021/85

Datum 2 mars 2021

Svalörten 10 - rivning och bygglov för 
nybyggnad av garage

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd färdigt 
golv fastställs till lika befintligt garagegolv.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 b och 31 d. Motivet är att 
avvikelsen har godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att placeringen är väl vald 
utefter tomtens förutsättningar samt att förslaget 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 ansvarig 
för egenkontrollen utses sökanden. 

Startbesked: åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5 544 kronor (3 351 kronor 
för bygglov, 670 kronor för avvikelse samt 1 523 kronor för hörande av sakägare) 
enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning rev. 2021-01-13

Teknisk sektion    2021-01-27
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om rivning av garage samt bygglov för 
nybyggnad av garage. Garaget som rivs omfattar 31,2 kvm och det nya garaget 
omfattar 53,9 kvm. Det nya garaget placeras på samma plats som det befintliga och 
förlängs med 5,28 m ut mot gatan. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Stadsägan 823 m.fl. (s 64) laga kraftvunnen 
1971-05-03. 

Planen tillåter att högst ¼ av tomtens area får bebyggas. Tillåten byggnadsarea på 
tomten är ca 181,3 kvm. Med förslaget blir sammanlagd byggnadsarea på tomten 
203,5kvm. Tillåten byggnadsarea överskrids med ca 22,3 kvm (12,3%) och avviker 
därför från gällande detaljplan.

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov med avvikelse 
för överskriden byggrätt enligt följande:

Svalörten 1, Dnr 1983.292 §113, bygglov för tillbyggnad av garage överskrider tillåten 
byggnadsarea 181,3 kvm med ca 26 kvm (14,3 %).

Svalörten 3, Dnr 1980.141 §68, Bygglov för tillbyggnad av garage överskrider tillåten 
byggnadsarea 181,3 kvm med ca 34 kvm (ca 18,7 %). 

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988),

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
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   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§.

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

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

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. Lag (2014:900).

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 8 av 10 sakägare har 
svarat. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och motiv till beslut
Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då byggrätten överskrids med 12,3%. 
I samma kvarter har dock tidigare beviljats bygglov för tillbyggnad av garage som 
inneburit större avvikelser från byggrätten. 

Garagets placering på norrsidan om bostadshuset följer rådande ordning inom 
kvarteret. Det är den enda ytan inom tomten som har kontakt med gatan där man 
rimligen kan få plats med ett garage. Placeringen innebär att befintlig utfart fortsatt 
kan användas.

Då ett stort antal grannar har yttrat sig utan några synpunkter samt att sökande har 
anpassat garaget efter fastighetens förutsättningar, så görs den samlade bedömningen 
att avvikelsen kan tillåtas. 
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovshandläggare Hans Ahrland, 2021-03-02

Svalörten 10 översikt, handlingsid: Bn 2021.251

Svalörten 10 huvudritning, handlingsid: Bn 2021.216

Svalörten 10 teknisk sektion, handlingsid: Bn 2021.217

Svalörten 10 foto utsida, handlingsid: Bn 2021.218

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

Bygglovsenheten

Hans Ahrland

Bygglovshandläggare

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag och handlingar:
Sökande

Protokollsutdrag:
Berörda sakägare
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SVALÖRTEN 10, Tomelilla

Vy från gata

Vy från trädgård

BILAGA FOTO
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Josefina Vega Ezpeleta 
Titel: Bygglovshandläggare
E-post: Josefina.Vega.Ezpeleta@tomelilla.se

Diarienummer: BN 2021/99

Datum 1 mars 2021

Stråe 1:7 Bygglov för nybyggnad 
nätstation

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar och med att samtliga villkor 
efterföljs:

 Efter slutfört arbete ska marken över och i anslutning till nätstationen 
återställas i ursprungligt skick. 

 Riksintressena för rörligt frilustliv samt friluftsliv ska inte störas. 

 Närliggande biotopskyddat stengärde ska ej åsamkas skada.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL 9 kap § 31. Motivet till beslutet är att åtgärden 
uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8 och att åtgärden inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen. 

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.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 650 kronor (4 087 kronor 
för bygglov, 1 022 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan samt 4 541 
kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-11-19

Situationsplan            2020-11-19

Situationsplan            2020-11-19

Huvudritning            2020-11-19

Remissvar              2020-12-16

Yttrande över remissvar      2020-12-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
nätstation. Sökanden är E.ON Energidistribution AB. 

Nätstationen placeras på en grusbädd på fastigheten Stråe 1:7 för att säkra och 
förbättra elleveransen i närområdet. Placeringen för teknikbyggnaden är för att kunna 
nå anslutningar till 7 kunder. 

Tillkommande bruttoarea för nätstationen är ca 5,9 kvm och tar i anspråk en markyta 
om ca 6 x 6m. Nätstationen förses med fasad- och takmaterial i mörkgrön plåt. 

Bakgrund/utredning
Områdesbeskrivning
Fastigheten omfattar totalt ca 3,6 ha. Området består av åkerlandskap och 
skogsdungar. Nätstationen kommer placeras i en hage sydväst om fastigheten.  

Befintlig bebyggelse
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet och på fastigheten finns 
gårdsbebyggelse. 

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Förordnanden / Miljö
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Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv samt friluftsliv.

Nätstationen placeras inom område för strandskydd. Ansökan om 
strandskyddsdispens har skickats in separat och beviljats dispens i ett separat ärende. 

Nätstationen placeras 3,5 m från en stenmur i jordbruksmark, denna biotoptyp har 
Naturvårdsverket utpekat som skyddade och ingår i biotopskyddsområden.

Fornlämningar
Inom det aktuella området finns inte några kända fornlämningar. 

Trafik 
Nätstationen ska placeras ca 11 m från vägen, sydväst om fastigheten.

Yttranden / Grannhörande 
12 kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Stråe 1:7 (fastighetsägaren) har yttrat sig och har inga negativa synpunkter.

Trafikverket har yttrat sig och har inga synpunkter på att bygglov beviljas. 

 

Följande synpunkter har kommit in:

Blästorp 1:10 Berörd sakägare har yttrat sig och erinrar sig mot föreslagen placering 
och lämnar förslag på ny placering. Remissvar bifogas.

”Jag anser att föreslagen placering av nätstation på Stråe 1:7 bör korrigeras. Skälet till 
detta är att den enligt nuvarande ritning hamnar 1) alltför nära en stengärdsgård (3,5 
m) och 2) för nära vägen (ca 11m). 

1) Stengärdsgårdar är enligt lag biotopskyddade och bör inte störas av en byggnation 
av en nätstation. Med det korta avståndet på 3,5 m riskerar den att skadas. 
Stengärdsgårdar är en unik del av kulturlandskapet här. Nätstationen bör placeras på 
större avstånd från stengärdsgården. 

2) Med en placering endast 11 m från vägen kommer nätstationen att stå på ett 
mycket negativt sätt bli ett intrång i landskapsbilden. I ett f.ö. enastående vackert 
kulturlandskap med intakt och säregen kulturmiljö, och i direkt anslutning till ett 
natura 2000-område bör därför nätstationen placeras längre in på åkern – eller ännu 
bättre på motsatt sida av vägen i det igenvuxna buskage som finns där. 
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Sökande har yttrat sig över remissvar. Yttrande över remissvar bifogas. 

”För att säkra elleveransen i området och öka leveranssäkerheten för våra 
elnätskunder, utför E.ON Energidistribution AB förstärkningsarbete på sitt 10 kV 
distributionsnät i området kring Illstorp - Stråe. Arbetet innebär bland annat i en 
framtida förlängning att befintlig luftledningen och stolptransformator på berörd 
fastighet samt invidliggande fastigheter raseras. Berörd fastighet ligger utanför 
detaljplan, nätstationen tar i anspråk en markyta av ca: 6mx6m. Placeringen för 
teknikbyggnaden är för att kunna nå anslutningar/kunder (7st), i det berörda när 
området och uppfylla leveranskvalité samt goda betjäningsmöjligheter vid exempelvis 
felavhjälpning. Stengärde är biotopskyddade och får ej åsamkas skada. Där av är där 
ett område runt nätstationen med bärlager av ca: 1-1,5 m där det sen möter 
omgivande terräng. Trafikverket ställer krav på att min avstånd på 7 m till väg för ny 
byggnadsdelar, för sin nollvision. Skulle nätstation placeras södra sidan här om 
Trafikverkets väg behövs här korsas med 5st rör under vägen/vägkropp med de 
riskerna för skada av vägbanken då vi har kabelschaktet här på den norra sidan av 
vägen. Det finns en till flera ekar på den södra sidan som vi vill undvika att utföra 
schaktarbete i dess närområde/droppzon av. Där av denna placeringen är vald i 
hage.”

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,

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

Bedömning och skäl till beslut
Bedömningen är att åtgärden inte placeras på en plats som påverkar människors 
utevistelse negativt med hänsyn till riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv. 

Närliggande stengärde får inte åsamkas skada och vald placering bedöms inte påverka 
biotopskyddet. Nätstationens placering har motiverats av sökande, syftet är att ha 
goda betjäningsmöjligheter vid exempelvis felavhjälpning och bedöms placeras på en 
plats där intressena för elnätskunder och miljön tagits i beaktning.
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Den samlade bedömningen är därför att åtgärden inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen samt 
att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovshandläggare Josefina Vega Ezpeleta, 2021-03-05

Stråe 1:7 Översikt, handlingsid: Bn 2021.256

Stråe 1:7 Situationsplan 1_2000, handlingsid: Bn 2021.257 

Stråe 1:7 Situationsplan 1_500, handlingsid: Bn 2021.258

Stråe 1:7 Situationsplan 1_100, handlingsid: Bn 2021.259

Stråe 1:7 Huvudritning, handlingsid: Bn 2021.260

Stråe 1:7 Remissvar, handlingsid: Bn 2021.261

Stråe 1:7 Yttrande över remissvar, handlingsid: Bn 2021.262

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

För ledningsarbeten som påverkar allmän väg måste ledningsägaren ansöka om 
tillstånd hos Trafikverket enligt väglagen 44 §.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 
lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Kontakt ska tas med naturvårdsenheten på Länsstyrelsens miljöavdelning angående 
eventuell dispens för åtgärd i biotopskydd (t.ex. stengärdsgård).

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

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

Hur man överklagar:

Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:

Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;

Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla

Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 

Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har tagit 
emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från det 
datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.

Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till 
exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och 
beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring 
du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska 
fullmakt för ombudet sändas med.

Bygglovsenheten

Josefina Vega Ezpeleta

Bygglovshandläggare
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Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden + Sakägare
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Till: Byggr Systemet <byggrsystemet@tomelilla.se>
Kopia: Emil.Ohnell@atskraftservice.se <Emil.Ohnell@atskraftservice.se>
Från: Jansson, Jonas <jonas.jansson@eon.se>
Skickat: 2020-12-28 10:01:43
Ämne: Sv: [EXT] Begäran om yttrande över yttrande Stråe 1:7 - Ärende: [BL 2020-000450:85769]
Meddelande:
 
Hej,
 
Nybyggnad av nätstation på fastigheten Stråe 1:7, Tomelilla kommun.
 
Ärende: BL 2002-000450:85769
 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna synpunkter angående vår bygglovsansökan
för ny nätstation på fastigheten Stråe 1:7.
 
För att säkra elleveransen i området och öka leveranssäkerheten för våra elnätskunder, utför
E.ON Energidistribution AB förstärkningsarbete på sitt 10 kV distributionsnät i området kring
Illstorp - Stråe.
Arbetet innebär bland annat i en framtida förlängning att befintlig luftledningen och
stolptransformator på berörd fastighet samt invidliggande fastigheter raseras.
Berörd fastighet ligger utanför detaljplan, nätstationen tar i anspråk en markyta av ca: 6mx6m.
Placeringen för teknikbyggnaden är för att kunna nå anslutningar/kunder (7st), i det berörda när
området och uppfylla leveranskvalité samt goda betjäningsmöjligheter vid exempelvis
felavhjälpning.
Stengärde är biotopskyddade och får ej åsamkas skada. Där av är där ett område runt
nätstationen med bärlager av ca: 1-1,5m där det sen möter omgivande terräng.
Trafikverket ställer krav på att min avstånd på 7m till väg för ny byggnadsdelar, för sin nollvision.
Skulle nätstation placeras södra sidan här om Trafikverkets väg behövs här korsas med 5st rör
under vägen/vägkropp med de riskerna för skada av vägbanken då vi har kabelschaktet här på
den norra sidan av vägen.
Det finns en till flera ekar på den södra sidan som vi vill undvika att utföra schaktarbete i dess
närområde/droppzon av.
Där av denna placeringen är vald i hage.
 
Med vänliga hälsningar
Jonas Jansson
Projektbeställare
Lokalnät Syd
 
jonas.jansson@eon.se
Mob: +46 722 11 84 17
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Vxl: +46 40 25 50 00
 
Besöksadress:
Väpnaregatan 20
Hässleholm, Sweden
 
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö, Sweden
 
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube
 
Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the
use of the addressee.
If you receive this mail by mistake, you may not use, copy or distribute it to anyone else. Please
erase the message and notify us immediately.
E.ON Sverige AB Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun.
Organisationsnummer/Registered Number of the company 556070-6060.
 
 
 
Från: Byggr Systemet 
Skickat: den 22 december 2020 09:07
Till: Jansson, Jonas
Ämne: [EXT] Begäran om yttrande över yttrande Stråe 1:7 - Ärende: [BL 2020-000450:85769]
 
This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and
attachments
 
Hej, vi har fått in yttrande från sakägare som har synpunkter. Ni/du får härmed möjlighet att skicka
in yttrande över synpunkterna.
 
Yttrandet ska skickas in till byggnadsnämnden omgående eller senast 2021-01-05:
 
Med vänlig hälsning
 
Ärende: [BL 2020-000450:85769]
Byggr Systemet
Telefon: 0417-180 00
E-post: byggrsystemet@tomelilla.se
 
Tomelilla kommun
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tomelilla.se
Följ oss gärna!
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Josefina Vega Ezpeleta 
Titel: Bygglovshandläggare
E-post: Josefina.Vega.Ezpeleta@tomelilla.se

Diarienummer: BN 2021/100

Datum 1 mars 2021

Breabäck 1:1 Bygglov för nybyggnad av 
nätstation

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar och med att samtliga villkor 
efterföljs:

 Efter slutfört arbete ska marken över och i anslutning till nätstationen 
återställas i ursprungligt skick. 

 Riksintressena för rörligt frilustliv samt friluftsliv ska inte störas. 

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL 9 kap § 31. Motivet till beslutet är att åtgärden 
uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8 och att åtgärden inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen. 

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.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden Jonas 
Jansson.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 650 kronor (4 087 kronor 
för bygglov, 1 022 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan samt 4 541 
kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-11-19

Situationsplan            2020-11-19

Situationsplan            2020-11-19

Huvudritning            2020-11-19

Remissvar              2020-12-16

Yttrande över remissvar      2020-12-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
nätstation. Sökanden är E.ON Energidistribution AB. 

Nätstationen placeras på en grusbädd på fastigheten Breabäck 1:1 för att förbättra 
och säkra elleveransen i närområdet. Nätstation placeras på platsen för att kunna 
ansluta en elnätskund och för att kunna rasera en luftledning, en sträcka av ca: 760 
meter till denna kund.

Tillkommande bruttoarea för nätstationen är ca 6,2 kvm och tar i anspråk en markyta 
om ca 6 x 6m. Nätstationen förses med fasad- och takmaterial i mörkgrön plåt.

Bakgrund/utredning
Områdesbeskrivning
Fastigheten omfattar totalt ca 234 ha. Nätstationen placeras vid en vägkorsning och 
på mark som består av omväxlande åkerlandskap, lövskogar och skogsdungar.

Befintlig bebyggelse
I fastighetens närhet finns en gårdsbebyggelse. 

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 
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Förordnanden / Miljö
Riksintressen för rörligt friluftsliv, friluftsliv

Skogsstyrelsen miljö för nyckelbiotoper 

Naturvårdsverket område för naturreservat. Länsstyrelsen har lämnat dispens från 
reservatbestämmelser i ett separat ärende. 

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet. Dispens från reservatföreskrifterna har 
beviljats i ett separat ärende vid Miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne. 

Vattenverksamhet har beviljats i ett separat ärende vid Miljöavdelningen på 
Länsstyrelsen i Skåne.

Fornlämningar
Inom det aktuella området finns inte några kända fornlämningar. 

Trafik 
Nätstationen ska placeras 12,6 meter från vägen. 

Yttranden / Grannhörande
25 kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Följande synpunkter har kommit in:

Blästorp 1:10 Berörd sakägare har yttrat sig och erinrar sig mot föreslagen placering. 
Remissvar bifogas. 

”Placeringen av denna nätstation är uppenbart olämplig. Det tilltänkta stället ligger 
bredvid natura 2000-området ”Breabäck-Rugeröd SE04202448”. Se bevarandeplan 
från Länsstyrelsen Skåne 2018-12-20. Breabäcksområdet består av bl. ädellövskog 
och värdefulla brynmiljöer precis där nätstationen är tänkt att byggas.  Det finns bl.a. 
i vägrenen och en bit in i skogen många sällsynt arter, t.ex vitskråp, månviol, 
strutbräken och blåsippa. I närheten finns småvatten med bl.a. den sällsynta 
långbensgrodan, vars livsmiljöer ej bör störas.” 

Sökande har yttrat sig över remissvar. Yttrande över remissvar bifogas. 

”För att säkra elleveransen i området och öka leveranssäkerheten för våra 
elnätskunder, utför E.ON Energidistribution AB förstärkningsarbete på sitt 10 kV 
distributionsnät i området kring Illstorp - Stråe. Arbetet innebär bland annat i en 
framtida förlängning att befintlig luftledningen och stolptransformator på berörd 
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fastighet samt invidliggande fastigheter raseras. Berörd fastighet ligger utanför 
detaljplan, nätstationen tar i anspråk en markyta av ca: 6mx6m. Denna nätstation 
placeras här för att kunna ansluta en elnätskund här på denna plats. För att kunna 
rasera luftledning, en sträcka av ca: 760m till denna kund. Luftledningen har en 4m 
bredd gata, 760m längd x 4m bredd blir 3040m² som kan återlämnas. Placeringen 
innebär också bra betjäningsmöjligheter vid exempelvis felavhjälpning”

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,

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

Bedömning och motiv till beslut
Bedömningen är att åtgärden inte placeras på en plats som påverkar människors 
utevistelse negativt med hänsyn till riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv. 

Nätstationens placering har motiverats av sökande som den mest lämpliga 
placeringen för betjäningsmöjligheter vid exempelvis felavhjälpning och åtgärden har 
beviljats dispens från reservatföreskrifterna samt beviljats vattenverksamhet. 

Den samlade bedömningen är att åtgärden inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen samt 
att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovshandläggare Josefina Vega Ezpeleta, 2021-03-05

Breabäck 1:1 Översikt, handlingsid: Bn 2021.263

Breabäck 1:1 Situationsplan 1_2000, handlingsid: Bn 2021.264 

Breabäck 1:1 Situationsplan 1_500, handlingsid: Bn 2021.265

Breabäck 1:1 Situationsplan 1_100, handlingsid: Bn 2021.266

Breabäck 1:1 Huvudritning, handlingsid: Bn 2021.267

Breabäck 1:1 Remissvar, handlingsid: Bn 2021.268

Breabäck 1:1 Yttrande över remissvar, handlingsid: Bn 2021.269 

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden + Sakägare

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 
lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Kontakt ska tas med naturvårdsenheten på Länsstyrelsens miljöavdelning angående 
eventuell dispens för åtgärd i biotopskydd.

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

Bygglovsenheten

Josefina Vega Ezpeleta

Bygglovshandläggare

Beslutet skickas till:

Sökanden + Sakägare
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Till: Byggr Systemet <byggrsystemet@tomelilla.se>
Kopia: Emil.Ohnell@atskraftservice.se <Emil.Ohnell@atskraftservice.se>
Från: Jansson, Jonas <jonas.jansson@eon.se>
Skickat: 2020-12-28 10:35:45
Ämne: Sv: [EXT] Begäran om yttrande över yttrande Breabäck 1:1 - Ärende: [BL 2020-
000451:85768]
Meddelande:
 
Hej,
 
Nybyggnad av nätstation på fastigheten Järstorp 5:8, Tomelilla kommun.
 
Ärende: BL 2002-000451:85768
 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna synpunkter angående vår bygglovsansökan
för ny nätstation på fastigheten Breabäck 1:1.
 
För att säkra elleveransen i området och öka leveranssäkerheten för våra elnätskunder, utför
E.ON Energidistribution AB förstärkningsarbete på sitt 10 kV distributionsnät i området kring
Illstorp - Stråe.
Arbetet innebär bland annat i en framtida förlängning att befintlig luftledningen och
stolptransformator på berörd fastighet samt invidliggande fastigheter raseras.
Berörd fastighet ligger utanför detaljplan, nätstationen tar i anspråk en markyta av ca: 6mx6m.
Denna nätstation placeras här för att kunna ansluta en elnätskund här på denna plats. För att
kunna rasera luftledning, en sträcka av ca: 760m till denna kund.
Luftledningen har en 4m bredd gata, 760m längd x 4m bredd blir 3040m² som kan återlämnas.
Placeringen innebär också bra betjäningsmöjligheter vid exempelvis felavhjälpning.
 
Med vänliga hälsningar
Jonas Jansson
Projektbeställare
Lokalnät Syd
 
jonas.jansson@eon.se
Mob: +46 722 11 84 17
Vxl: +46 40 25 50 00
 
Besöksadress:
Väpnaregatan 20
Hässleholm, Sweden
 
E.ON Energidistribution AB
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205 09 Malmö, Sweden
 
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube
 
Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the
use of the addressee.
If you receive this mail by mistake, you may not use, copy or distribute it to anyone else. Please
erase the message and notify us immediately.
E.ON Sverige AB Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun.
Organisationsnummer/Registered Number of the company 556070-6060.
 
 
 
Från: Byggr Systemet 
Skickat: den 22 december 2020 09:03
Till: Jansson, Jonas
Ämne: [EXT] Begäran om yttrande över yttrande Breabäck 1:1 - Ärende: [BL 2020-000451:85768]
 
This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and
attachments
 
Hej, vi har fått in yttrande från sakägare som har synpunkter. Ni/du får härmed möjlighet att skicka
in yttrande över synpunkterna.
 
Yttrandet ska skickas in till byggnadsnämnden omgående eller senast 2021-01-05:
 
Med vänlig hälsning
 
 
Ärende: [BL 2020-000451:85768]
Byggr Systemet
Telefon: 0417-180 00
E-post: byggrsystemet@tomelilla.se
 
Tomelilla kommun
 
 
tomelilla.se
Följ oss gärna!
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Ingrid Järnefelt/Karl Gustavson 
Titel: Bygglovschef/ Tf Bygglovschef
E-post: Karl.Gustavson@tomelilla.se

Diarienummer: BN 2021/101

Datum 8 mars 2021

Lönhult 5:65 Nybyggnad av 
enbostadshus, förhandsbesked 
Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Förhandsbeskedet villkoras med att:

 Maximal byggnadsarea (bottenarea) för huvudbyggnad är 130 kvm och för 
garage 50 kvm byggnadsarea.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 och § 18. 
Motiv 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 PBL 2 kapitlet och tillämpliga delar av 8 kapitlet. 

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas förrän 
bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. 

Förhandsbesked prövar endast lokaliseringen, om platsen bedöms kunna bebyggas. 

Lokal anpassning av byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. 

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 9 271 kronor (4 730 kronor för 
förhandsbesked och 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3 och 7 i 
fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-02-11

Grannehörande          2020-12-08

Remissvar              2020-12-22

Yttrande över remissvar      2020-09-10

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har 2020-02-11 fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och garage. Enbostadshuset omfattar ca 115 m2 och 
garage om 80 m2. Fastigheten omfattar totalt ca 23 7966 m2. Fastigheten ligger 
utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Samhällsbyggnad/Bygglovsenheten har besökt platsen 2021-02-23.

Fastigheten planeras anslutas till enskild anläggning för dagvatten och avlopp samt 
för anslutning till kommunalt vatten. Infart och parkering ska anläggas i anslutning 
till samfälld väg. Uppvärmningssystem är avsett för jordvärme och byggnadens 
grundläggning planeras att utföras som en s.k. platta av armerad betong på marken. 

Förutsättningar
Områdesbeskrivning
Fastigheten omgärdar och går inom Lönhults Sommarby. Området karaktäriseras av 
en liten sjö, kuperade lövskogsdungar, hagmarker, skog och villatomter vid lätt 
krökta gator. Den föreslagna avstyckningen utgör en södervänd backe med utsikt 
över sjön belägen vid den gemensamma vägen. Även omgivningarna består av 
omväxlande åkerlandskap, betesmark och blandskogsdungar

Befintlig bebyggelse
Inom området Lönhults Sommarby finns ett nittiotal fritidshus med tillhörande 
sidobyggnader. 

Planförutsättningar
Fastigheten ligger omedelbart utanför detaljplan för Lönhults Sommarby, B2 laga 
kraft-vunnen 1969-05-20. Planområdet är inte fullt bebyggt.
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Förordnanden/riksintressen 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv, Miljöbalken 4:2, 3:6 samt 
inom riksintresse för naturvården 

Trafik 
Anslutning till samfälld väg omedelbart norr om fastigheten är möjlig.

Teknisk service
Fastigheten har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten.

Miljö
Sökande har ansökt om tillstånd för skogsavverkning, 2,0 hektar, i syfte att lägga om 
skogsmarken inom området främst till bete. 2020-07-02 beviljades tillstånd för 
avverkningen av Skogsstyrelsen. Omläggningen av marken anmäldes för samråd till 
Länsstyrelsen 2020-07-02 enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken eftersom det enligt 
uppgift fanns registrerade fynd av lövgroda och större vattensalamander.

Länsstyrelsen besökte platsen 2020-08-28 och kunde konstatera att området var 
igenvuxet, delar av området består då av något äldre skog. De kunde även konstatera 
att fisk enligt inrapporterade uppgifter hade introducerats i vattnet i början av 1980-
talet. Länsstyrelsen bedömer då i sitt beslut att, i de fall arterna finns kvar i området 
kan de anmälda åtgärderna påverka arterna positivt genom att området öppnas upp 
och blir mer solbelyst. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna inte kräver dispens från 
artskyddsförordningen.

Yttranden/ Grannhöranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.

Femton sakägare har yttrat sig utan negativa synpunkter.

Räddningstjänsten och Miljöförbundet har yttrat sig utan negativa synpunkter.

Åtta sakägare har inkommit med erinran. Följande synpunkter har kommit in:

Fastighetsägare till Lönhult 5:1: ”Platsen är en häckningsplats för fridlysta lövgrodan. 
Försök att bygga där innan har försökts men blivit avslaget för att det är just detta. 
Grodorna kläcks i dammen strax bakom.”

Delägare till Lönhult 5:1: ”Nej. Platsen är en känslig biotop för fridlysta lövgrodor. 
Ett bygge där är ytterst olämpligt.” 

Samfällighetens yttrande: ”Fastigheten bör ha adressen Dalahusvägen 10 (inte 1a) 
Grannfastigheterna har 6 och 8. (inte 1 och 8 som på ritningen). Ny tomtgräns bör 
inte ligga direkt mot dammen, eftersom samfälligheten alltid haft tillgång till 
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grönområdena, = runt dammen. Detta finns tydligen inskrivet någonstans, men var 
kan jag i nuläget inte finna.” 

Lönhult 5:50: Sammanfattad motivering:

 1. Önskar att avståndet till tomtgränsen för Lönhult 5:50 utökas till att 
vara 7 meter. På så vis kommer utsikten mot dammen från sökandes 
terrass och vardagsrum betydligt mindre påverkas av nybyggnaderna på 
5:65

2. Att vid en lantmäteriförrättning bevaka den speciella form som är 
fastställd för sökandes tomt 5:50

3. För fastigheterna i Carlkärrs by finns en gemensam samfällighet 
inrättad där de ingående fastigheterna är Lönhult 5:11-12, 5:14, 5:16-64 
och 5:68-69. 

I Lantmäterimyndighetens beslut från 2000-11-15, ärendenummer 
M991971 slogs de två tidigare samfälligheterna för väg och vatten ihop 
till enbart en samfällighet och där regleras relationen mellan fastigheten 
5:65 och fastigheterna i den nya samfälligheten. Nybyggnaderna på 
5:65 kan komma att beröra denna tidigare av lantmäteriet fastställda 
relation. 

Lönhult 5:52 fastighetsägare 1: ”Jag anser att området, som är en del av skogen kring 
Carlkärret, ska bevaras. Det finns ingen anledning att exploatera ytterligare mark för 
byggnation, eftersom det finns detaljplanerade områden i närheten med lediga 
tomter.”

Lönhult 5:52 fastighetsägare 2: ”Berörda tomten ligger utanför detaljplanen där det 
nu är ett skogsområde, tillgängligt från vägen. Anser det värdefullt att skogsområdet 
kring Carlkärret bevaras med tanke på bl.a. djurlivet.”

Lönhult 5:4 fastighetsägare 1: Avslår förfrågan och framför erinran med 
sammanfattad motivering:

Tomelilla kommun Miljö- och Byggnadsnämnd (DNR 03-262) fastslog att förslag av 
ändring av detaljplanen inte var påräknad på föreslagen plats.

Ett skäl till att området inte är detaljplanerat beror på dess unika biotop runt och 
omkring den mosse vars representation av såväl fridlysta sandödlan samt dess värde 
för tolv olika groddjur och orkidéer finns. Det rika och delvis rödlistade fågellivet 
bidrar till områdets unika karaktär. Lövgrodan har på försök återplanteras. 
Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Kristianstad län Dnr. 11.1211-3210-771160 ett 
yttrande om att denna unika plats bör bildas till eget naturreservat kallat Ekerfloden 
och som då skulle angränsa till Verkeåns naturreservat.  
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Lantmäteriet (2003) beslutar att mossen ska ingå i ett epicentrum för grön- och 
strövområde i Lönhult 

Om kommunen bifaller ansökan kommer det innebära möjlighet för ytterligare 
expansion inom grönområdet och risk för förtätning runt mossen kommer att ske i 
framtiden. 

Med anledning av detta åberopar sakägaren tre utgångspunkter kopplat till erinran; 

1. En miljökonsekvensutredning, 

2. En inventering av hela områdets biotop 

3. En gemensam ansats från såväl Länsstyrelsen som Kommunen att 
utsträcka gränsen för Natura 2000, alternativt att området läggs in i 
Verkeåns naturreservat.  

Som material till sakägarens erinran bifogas tidningsklipp, utdrag på namnlistor (38 
namn) samt exempel på det allmänna uppropet som skedde förra gången (2003) då 
en förfrågan om ändring av detaljplan gjordes. Bifogas också bilaga 1 och 2. 

Bilaga 1: Hemställan till Länsstyrelsen i Skåne län, Naturvårdsenheten

Förfrågan om att ställa om marken kring mossen vid Lönhult 5:65 till Natura 200, 
Ekefloens naturreservat eller Verkeåns naturreservat. 

Bilaga 2: Oro inför framtiden: 

I kontakt med markägaren kom samtalet inte att handla om sakfrågan utan målades 
en hotbild upp från markägarens sida mot bland annat undertecknat; ”Det är ju för 
djävligt att jag inte får bestämma över min egen mark…jag gör som jag vill!” ”Jag 
kommer göra ett helsike för er och vägföreningen om jag inte får som jag vill!” slut 
citat. 

I kontakt med permanent boende inom Ekefloens vägförening visade det sig att 
markägaren hotat med att avbryta redan ingångna avtal om vändplats för sopbilen. 
Detta har skapat oro inför framtiden och sökande vill förmedla en utpressande 
situation. 

Lönhult 5:4 fastighetsdelägare: Avslår förfrågan och framför erinran med samma 
som ovan sammanfattade motivering.
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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.

Bedömning och motiv till beslut
Fastigheten ligger utanför detaljplan.

Föreslaget enbostadshus med sidobyggnad följer bebyggelsestrukturen på ett lämpligt 
sätt med hus utefter en gata/väg: Byggnaderna avses placeras i omedelbar anslutning 
till flera bebyggda fastigheter inom en sammanhållen bebyggelsegrupp som utgör ett 
detaljplanelagt område med ca nittio bostadshus. 

Marken bedöms bestå av avverkningsbar impedimentmark, en klunga lövträd med 
inslag av bok och inte någon typ av jordbruksmark. 

Marken som avses är inte detaljplanelagd men kan relativt enkelt bebyggas då väg, el 
och vatten finns framdraget. Bedömningen är att påverkan på omgivningen blir 
begränsad då de tillkommande byggnaderna inte påtagligt bör kunna förändra 
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områdets karaktär av friliggande hus i en lågexploaterad trädgårds-naturliknande 
terräng. Möjligheten till utblickar i flera väderstreck behålls för de boende.

Fastigheten och stora markområden i omgivningarna berörs av riksintressen för 
friluftsliv och naturvård. Då föreslagen exploatering sker i direkt anslutning till 
planområden, i princip inom området är bedömningen att riksintressena inte påtagligt 
skadas. Möjligheten att röra sig fritt inom området och ta del av de övriga 
naturvårdade friytorna är fortsatt god.    

I Tomelilla kommuns Översiktsplan antagen 2019-02-19 sid 69 framgår att man är 
positiv till kompletterande bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse inom 
fritidshusområden som Lönhults Sommarby.

Avfallshantering med mera är ordnat i området. Byggnadsnämnden bedömer att 
föreslagen åtgärd kommer att kunna uppfylla kraven i PBL.

Den samlade bedömningen från Förvaltningen är att positivt förhandsbesked för 
bygglov kan lämnas för nybyggnad av enbostadshus med garage under förutsättning 
att förhandsbeskedet villkoras i enlighet med beslutets lydelse.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Tf Bygglovschef Karl Gustavson, 2020-03-08

Lönhult 5:65 Översikt, handlingsid: Bn 2021.270

Lönhult 5:65 Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.271

Lönhult 5:65 Remissvar Ystad Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Bn 
2021.272

Lönhult 5:65 Remissvar Länsstyrelsen, handlingsid: Bn 2021.273
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Upplysningar
Förhandsbeskedet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura på avgiften för förhandsbesked enligt bygglovstaxa kommer att skickas separat.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning

Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande VA-installation 

Förhandsbeskedet gäller två år och 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.

Bygglovsenheten

Ingrid Järnefelt/Karl Gustavson

Bygglovschef/ Tf Bygglovschef

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag och handlingar
Sökande

Protokollsutdrag
Berörda sakägare
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post exp@ystadosterlenmiljo.se

hemsida:www.ystadosterlenmiljo.se

Yttrande

2020-02-28 HAL.2020.729 D § 226

Eva Karlsvärd Tomelilla kommun
Miljöinspektör Samhällsbyggnad
Telefon exp: 0417-573500

E-post exp: exp@ystadosterlenmiljo.se

Yttrande över remiss gällande förhandsbesked på fastigheten LÖNHULT
5:65, Tomelilla kommun, ert diarienr BL2020-41

Yttrande
Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat förhandsbesked och lämnar nedan
information.

Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska boendet 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. Även installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost
för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. En ansökan/anmälan ska då lämnas till Ystad-
Österlenregionens miljöförbund i god tid före den planerade åtgärden. Kontakta
miljöförbundet för mer information, fråga efter handläggare för avloppsärenden.

Om inte bostaden byggs radon säkrat rekommenderar miljöförbundet, i enlighet med 33§
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att provtagning
utförs med avseende på radonförekomst i mark, då förhöjda halter kan ge ökad cancerrisk
(lungcancer). Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i
marken inom stora delar av Österlen, framför allt i Simrishamn och Tomelilla kommuner.
Vidare är det ett delmål för att nå det nationella miljömålet "God bebyggd miljö" för att
säkerställa att radonhalten i bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen iordningställs för att kunna rymma
samtliga avfallsfraktioner (restavfall, matavfall, plast-, papper- och metallförpackningar,
tidningar, färgade och ofärgade glasförpackningar) så att källsortering av avfall, i enlighet
med gällande lagstiftning, kan genomföras och hanteras på sådant sätt att det inte skapar
olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Sökanden bör på plats kontrollera vindriktningar, eventuell lukt, eventuellt buller,
allergifrågor och andra tänkbara störningar innan ändringen sker, så att sökanden är väl
medveten om rådande förhållanden.

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har av Samhällsbyggnad i Tomelilla kommun,
tillskrivits och beretts möjlighet att yttra sig över ovanstående ärende. I ärendet ansöks om
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på ovanstående fastighet.

D
nr

 B
L 

20
20

-0
00

04
1 

– 
A

nk
om

 2
02

0-
02

-2
8

54

mailto:exp@ystadosterlenmiljö.se


HAL.2020.729 2(2)

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inte tagit del av yttranden från övriga myndigheter,
grannar eller sökanden.

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: Niklas.Sommelius@tomelilla.se
Telefon: 0709958134  

Diarienummer: BN DiarieNr

Datum 17 februari 2021

Byggnadsnämndens remissvar Mål och 
budget 2022 med plan till 2024

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens budgetremiss, inklusive 
investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022–2024, i 
enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Bn 2021.274.

Byggnadsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med förvaltningens förslag, 
handlingsid: Bn 2021.275.

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter och taxor i 
enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Bn 2021.276.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 7 att remittera planeringsförutsättningarna 
för arbetet med mål- och budget 2022 – 2024 till nämnderna som ska inkomma med 
de utmaningar och möjligheter man ser för den kommande planperioden. Svaret ska 
vara inlämnat 2021-04-09.

Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina investeringsbehov för perioden 
2022 – 2024.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.

Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner 
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter 
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl 
fastställts av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-03-04

Förvaltningens yttrande bilaga, handlingsid: Bn 2021.274

Förslag till mål 2022, handlingsid: Bn 2021.275

Avgifter och taxor 2022, handlingsid: Bn 2021.276

Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Bn 
2021.234

Bygglovsenheten

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Förvaltningens yttrande

Nämndens ansvarsområde
Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, 
tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar samt fastställt 
kommunalt reglemente. 

Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal
Den främsta utmaningen som nämnden ser är att utveckla digitala tjänster. Det kommer att leda 
till en mer hållbar situation för de medarbetare som finns i verksamheten. Syftet med 
digitaliseringen är att avlasta medarbetarna från initialt enklare arbetsuppgifter och säkerställa att 
de som söker bygglov genom digitala verktyg kan följa sitt ärende utan att behöva kontakta 
bygglovsenheten. Att ställa om en tämligen traditionell och moderat syn på handläggning till en 
mer öppen och digital handläggning är en kulturförflyttning. Utmaningen ligger i nuläget inte 
enbart på att göra ärendehanteringen mer digital, det är också en resursfråga då införandet tar tid 
från den ordinarie handläggningen. 

En annan del av digitaliseringen är att digitalisera bygglovsarkivet. I nuläget är det många 
personer som vill ha del av handlingar och allt detta sker manuellt och tar mycket tid från 
bygglovsenheten. Andra kommuner har samma problem och lösningen är normalt sett att 
projektanställa medarbetare som digitaliserar handlingarna. Detta är också en anledning till att 
bygglovsmedarbetarna inte har kunnat arbeta hemma under pandemin då mycket av deras arbete 
består av ”analoga” handlingar som gör att arbetet inte går att bedriva på annan plats än i 
kommunhuset. Detta är en flaskhals för de sökande som vill ta del av handlingar, men också i 
betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare då kompetensförsörjningen kan försvåras genom 
att inte erbjuda möjligheter att arbeta hemifrån under eller efter nuvarande pandemi. 

Personalförsörjningen tillsammans med en god rättssäkerhet är två andra utmaningar. Dessa 
utmaningar är inte direkt nya utan har funnits med ett antal år, men är lik väl fortfarande 
utmaningar som kanske är ännu mer aktuella nu än tidigare. Begreppet Tech-xodus, det vill säga att 
medarbetare fått smak på friheten att välja var de vill distansarbeta, borde vara aktuell även för 
framtida medarbetare inom bygglovsverksamheten.

Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som 
mätetal till målen. 

 Beslut om tillsyn
 Beslut om startbesked
 Beslut om slutbesked
 ”Insiktsmätning” (handläggningstider)
 Antalet inkommande ärenden,
 Antalet delegeringsbeslut
 Handläggningstider (dagar)
 Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut om bygglov för nybyggnad av 

en- och tvåbostadshus, antal dagar
 Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullvärdig till beslut för bygglov 

för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
 Sjukfrånvaro
 Budgetavvikelse

61



Konsekvenser på kort och lång sikt
Det förslag som kommunstyrelsen har lämnat innebär enbart uppräkningar för nämnden. Den tar 
alltså inte höjd för de problem som funnits på enheten och behovet av personalförstärkningar. På 
kort sikt behövs ytterligare resurser för att säkerställa att digitaliseringen går framåt och att 
verksamheten kan digitalisera bygglovsarkivet samt att skapa en arbetsmiljö som är hållbar. De 
personella investeringar som krävs kommer att leda till en bättre verksamhet direkt och på lång 
sikt. På lång sikt kan personella förstärkningar leda till ökade intäkter från såväl startbesked till 
beviljande av bygglov, vilket kan helt eller delvis finansiera verksamheten. En väl skött 
verksamhet leder också till att personalförsörjningen underlättas.

Mer resurser är inget självändamål, men om kommunen ska kunna leva upp till den 
omvärldsanalys och vision som finns om platsen Tomelilla så krävs det att bygglovsprocessen 
fungerar och att de sökande får sina lov prövade på ett korrekt och rättssäkert sätt. 
Bygglovsprocessen tillsammans med andra delar inom samhällsverksamheten som planfrågor och 
kulturfrågor är processer som ökar möjligheterna att medborgarna och framtida medborgare 
upplever livskvalitet.

Nämndens sätt att möta utmaningen
Förvaltningen ser inga möjligheter att omdisponera inom budgetramen mot bakgrund av den 
mycket begränsande verksamhet som finns. De personella resurser som finns för närvarande är 
1,5 årsarbetare bygglovshandläggare, 1 årsarbetare assistent, 0,5 bygglovsinspektör. Därutöver 
finns i nuläget en enhetschef. Övriga kostnadsposter i budgeten är fasta kostnader för 
programvara och dylikt. 

Taxor- och avgifter
Förvaltningen föreslår att det så kallade justeringsfaktorn N-talet höjs från 0,8 till 0,9 vid 
beräkning av bygglovstaxan. Höjningen innebär att intäkterna beräknas öka med 10 
procentenheter. Vi föreslår också att någon avgift för tillsyn inte tas ut 2022 dvs på samma sätt 
som nämndens och fullmäktiges beslut inför 2021. Se bilaga.

Investeringsbudget
Förvaltningen föreslår inga investeringar för 2022. Det är möjligt att ny bygglovschef ser ett 
sådant behov under hösten 2021 och då får nämndens återkomma till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige med ett sådant ärende.

Demografiska effekter på verksamheten
En del menar att det kommer en ny ”grön” våg efter pandemin då personer i större städer väljer 
att flytta ut på landet. Om en sådan våg kommer så innebär det med stor sannolikhet 
konsekvenser för nämnden och dess verksamhet. Även här är begreppet Tech-xodus adekvat då 
erfarenheten i USA visar att människor flyttar från större städer till billigare områden med mer 
livskvalitet samtidigt som dom behåller sina anställningar och distansarbetar.

Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Nämndens förslag till mål för 2022
Under samma målområden som 2021 har nämnden valt att omformulera sina mål till följande:

 Tillvarata digitaliseringens möjligheter
 Genomföra minst en medborgardialog och en företagardialog
 Utöka tillsynen med 10 %
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Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att alla bygglovsärenden som överklagas ska hålla för överprövningar i högre 
beslutsinstanser.

Förvaltningen menar att en handläggning som är rättssäker och följsam med svensk lagstiftning 
är i linje med att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt. 

63



Byggnadsnämndens förslag till mål

Nämndens förslag till mål för 2022

Under samma målområden som 2021 har nämnden valt att omformulera sina mål till följande:

 Tillvarata digitaliseringens möjligheter
 Genomföra minst en medborgardialog och en företagardialog
 Utöka tillsynen med 10 %

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att alla bygglovsärenden som överklagas ska hålla för överprövningar i högre 
beslutsinstanser.

Förvaltningen menar att en handläggning som är rättssäker och följsam med svensk lagstiftning 
är i linje med att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt. 
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor - Byggnadsnämnden 2022
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.
 
Plan- och 
bygglovstaxa

2020 2021 2022

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

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

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

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Oförändrad Justeringsfaktor 
N=0,9
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Kommunledningskontoret

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

Timavgift kart- 
och 
mätverksamhet

800 kr 900 kr Oförändrad
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon:0417-183 05   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/179

Datum 20 januari 2021

Planeringsförutsättningar för budget 
2022 med plan för 2023-2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2021.xxx.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

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

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 20 januari 2021

Förslag till planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunfullmäktiges presidium

Familjenämnden

Vård och omsorgsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Emelie Olsson 
Titel: Ekonom
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se
Telefon: 0709958207 

Diarienummer: BN 2020/13

Datum 1 mars 2021

Årsbokslut 2020 Byggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsbokslut för 2020. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämndens årsbokslut 2020 innehåller bland annat en redogörelse över årets 
väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en ekonomisk analys. 
Verksamhets måluppföljning utgör också ett avsnitt. 

Byggnadsnämnden redovisar för år 2020 ett ekonomiskt överskott på 2,122 mnkr. 
Resultatet beror i hög grad på intäkterna för bygglovsverksamheten varit större än 
budgeterat, intresset för nybyggnation är fortsatt högt i kommunen. En annan 
anledning kan vara att Coronapandemin medfört att fler personer är hemma och mer 
resurser läggs på hemmet. På kostnadssidan har vi ett litet överskott vilket härleds till 
ett glapp mellan pensionsavgång och nyanställning av handläggare samt av något 
lägre konsultkostnader än vad verksamheten budgeterat för.

Måluppföljningen redovisar att två tredjedelar av verksamhetens mål uppfyllts under 
året.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. Årsredovisningen uppvisar ett positivt ekonomiskt utfall för 
byggnadsnämnden.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Emelie Olsson, 2021-03-02

Årsbokslut 2020 BN, handlingsid: Bn 2021.277

Bygglovsenheten

Emelie Olsson

Ekonom

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Årsredovisning 2020
ÅRSREDOVISNING

Byggnadsnämnden
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Årsredovisning 2020 1

Verksamhetsanalyser

Byggnadsnämnden

Ansvarsområde
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende:

 Prövning

 Tillsyn

 Tillstånd

 Myndighetsutövning mot enskild

 Anmälningsskyldighet

 Ansökningsförfarande samt

 Uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och 
regelverk samt fastställt kommunalt reglemente

Väsentliga händelser
 Resultatet från Insikt 2019 har publicerats. Kommunen behåller sin plats bland de 

10% bästa kommunerna i Sverige. Placering 16 av 148 kommuner. Det betyder att 
kommunen fick högt betyg för service, upplevd kompetensnivå och snabb 
handläggning av beslut om bygglov, startbesked och andra beslut inom nämndens 
ansvarsområde.

 Även mätningar från Svenskt Näringsliv gav högt betyg för service och 
handläggning. Utfallet för 2020 kommer att publiceras i april 2021.

Verksamhetsuppföljning
Verksamheten hade under våren och sommaren samma efterfrågan på bygglov som 
föregående år, och även resterande del av året var trycket högt. Personalen har varit frisk 
vilket har lett till att verksamheten kunnat hålla fortsatt korta handläggningstider med 
bibehållen rättssäkerhet. Kvalitetsuppföljning har under året skett löpande för 
handläggningstider och rättssäkerhet.

Arbete med fokus på kommunens serviceplan har skett löpande under året, vilket har lett 
till korta handläggningstider och ett gott bemötande i samverkan med medborgare och 
företag.
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Årsredovisning 2020 2

Den verksamhet som byggnadsnämnden ansvarar för är främst myndighetsutövning som 
följer den lagstiftning och de regler/riktlinjer som finns inom området och som är 
beroende av vilken typ av bygglovsärende som inkommer till nämnden.

Förvaltningen konstaterade att tillsynsärenden är ärenden som riskerar att väcka känslor, 
oavsett utfall, vilket medför att det är av stor vikt att alla ärenden hanteras på ett korrekt 
sätt.

Nämnden fattade beslut om en intern kontrollplan. Inga avvikelser är har rapporterats 
under året.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Öka tydlighet och lättillgänglighet i kommunikation med medborgarna.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Information om avgifter lades ut på hemsidan. Implementering av ett 
nytt program som förenklar bygglovsansökningar påbörjades.

Delaktighet och egenmakt 
Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.

Kommentar:
Målet är inte uppfyllt. Planerade träffar blev uppskjutna på grund av coronapandemin. 
Byavandring planerades med nämnden samt inbjudan till boende blev inställt.

Trygghet och hälsa
Öka transparens och rättssäkerhet i beslutfattandet.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Verksamheten kompletterar nämndens ärenden med information om 
den lagstiftning som beslut grundas på.
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Årsredovisning 2020 3

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2019
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Budget-

avvikelse
Intäkter 3519,2 4610,6 2899,0 1711,6

Kostnader -5418,7 -5292,0 -5702,0 410,0

Summa -1899,4 -681,4 -2803,0 2121,6

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Byggnadsnämnd -247,4 -163,0 -204,0 41,0

Bygg -1652,0 -518,4 -2599,0 2080,6

Summa nettokostnader -1899,4 -681,4 -2803 2121,6

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på ca 2,1 mnkr, vilka kan härledas till högre 
intäkter för bygglovsverksamheten än budgeterat, intresset för nybyggnation är fortsatt 
högt i kommunen. En anledning kan vara Coronapandemin medfört att fler är hemma och 
mer resurser läggs på hemmet. På kostnadssidan har vi ett litet överskott vilket härleds till 
ett glapp mellan pensionsavgång och nyanställning av handläggare samt av något lägre 
konsultkostnader än vad verksamheten budgeterat för.

Framtid
Verksamhetens främsta fokus är att säkerställa god rättssäkerhet, transparens och ökad 
digitalisering. Nämnden och dess verksamhet kommer att försöka underlätta för 
medborgarna att följa sitt ärende, att få tillräcklig information direkt i processen. 
Förvaltningen gör dock bedömningen att ett större fokus på rättssäkerhet kan komma att 
påverka handläggningstiderna negativt och att de som ansöker upplever att verksamheten 
blir mindre flexibel. Detta är dock nödvändigt för att säkerställa hög och likvärdig kvalitet i 
byggärendena.

Förvaltningen kan också konstatera att arbetsmiljön och arbetsbelastningen samt 
svårigheter att rekrytera erfaren och kompetenta medarbetare är en utmaning för 
verksamheten. Därför är ett närvarande och ett tillitsbaserad ledarskap en grundbult och 
speciellt i ett tid då avståndet mellan medarbetare och ledare blivit längre när hemarbete har 
blivit norm. Samtidigt uppstår möjligheter. Kompetenta medarbetare behöver inte 
nödvändigtvis arbeta i kommunhuset utan framtidens arbetsplats kan finnas på annan ort 
eller som hemarbetsplats. Det positiva med pandemin är att glastaket för digitaliseringens 
möjlighet är bruten.
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Matilda Dufvander 
Titel: Administratör
E-post: Matilda.Dufvander@tomelilla.se

Diarienummer: BN 2021/3

Datum 4 mars 2021

Redovisning av anmälningsärenden 1 
januari till och med 1 mars 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 1 mars 2021 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2021-03-01 redovisas.

1. Missiv överlämnande av överklagan gällande förbud D 2020–000637 att 
använda olovligt inredd bostad på Palmen 3 BL 2020–000240 till 
Länsstyrelsen. 

2. Missiv överlämnande av överklagan gällande förbud D 2020–000640 att 
använda olovligt inredd bostad i källare på Palmen 3 BL 2020–000213 till 
Länsstyrelsen

3. Information till kommunerna från statens haverikommission om svar på 
anmälan och rekommendationer gällande takraset i Tarfalahallen. 

4. Miljöförbundet begär yttrande angående ansökan om enskilt avlopp inom 
strandskyddat område på fastigheten Loppehuset 1:2. Bn 2021/9. 
MEA.2020.2564. 

5. Den 15 februari beslutade kommunfullmäktige entlediga Anette Thoresson 
(C) från uppdraget som ordförande och ledamot i byggnadsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutade utse Per Håkanson (C) till ny ledamot och 
ordförande i byggnadsnämnden i stället för Anette Thoresson (C).

6. Beslut från Länsstyrelsen att lämna dispens från reservatsföreskrifter samt 
strandskyddsbestämmelser för förläggning av markkabel samt uppförande av 
två transformatorstationer inom Verkeåns naturreservat, Agusa-Hallamölla 
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naturreservat på fastigheterna Rugeröd 1:1 och Nybygget 1:1 (Natura 2000). 
Dnr 521-40895-2020.  

7. Beslut från Länsstyrelsen Skåne att lämna bidrag till vård av värdefull 
kulturmiljö avseende restaureringsåtgärder på Bondrumsgården, Bondrum 
13:19. Dnr 434-39095-2020. 

8. Ordförandebeslut avslag på bygglov Herkules 37, Tomelilla.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Matilda Dufvander, 2020-03-10

Kf 242021 Avsägelse från Anette Thoresson C som ordförande och ledamot i 
byggnadsnämnden, handlingsid: Bn 2021.233

Herkules 37 ordförandebeslut avslag, handlingsid: Bn 2021.278

Bygglovsenheten

Matilda Dufvander

Administratör
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

Kf § 24 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anette Thoresson (C) som 
ordförande och ledamot i byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anette Thoresson (C) från uppdraget 
som ordförande och ledamot i byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Per Håkanson (C) till ny ledamot och 
ordförande i byggnadsnämnden i stället för Anette Thoresson (C).

Ärendebeskrivning
Anette Thoresson (C) har i skrivelse daterad den 6 februari 2021 inkommit 
med avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i 
byggnadsnämnden fr o m den 15 februari 2021.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anette Thoresson (C) som ordförande och ledamot i 
byggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2021.537.
_________

Beslutet skickas till:
Anette Thoresson (C)
Per Håkanson (C)
Byggnadsnämnden
Löneenheten, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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 BL 2020-000039 

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 

2020-02-17 
 
 

 Joakim Axelsson 
Stormgatan 10 
273 34 TOMELILLA 
 

 

 

Herkules 37, Tomelilla - bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal 
till restaurang, avslag 
 
Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar om avslag på bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till 
restaurang. Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30. Motivet till beslutet är att 
sophantering anpassad för verksamhetens art inte kan anordnas på den aktuella fastigheten, och 
att kraven i PBL kap 2 § 6 punkten 5 samt kap 8 § 1 punkten 3 därmed inte uppfylls. 

 

Ärendebeskrivning  
Byggnadsnämnden fick 2020-02-10 in en ansöka om bygglov för ändrad användning av nagelvård 
till restaurang på den aktuella fastigheten. Den aktuella lokalen omfattar ca. 75 kvm. Ansökan har 
under ärendets gång kompletterats till föreliggande skick.  
 
Gällande lagstiftning 
PBL kap 2 § 6 Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan, 
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser, 
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 
   5. möjligheterna att hantera avfall, 
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, 
och 
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
 
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 
 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett 
ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
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   miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). 
 
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 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 
denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
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. 
 
Bedömning och skäl till beslutet 
Fastighetens gränser livar med byggnadens gavlar mot de två närmaste fastigheterna, och på den 
lilla ytan som återstår i ”vecket” mellan fasaderna mot gården finns inte plats att anordna vare sig 
ramp eller plats för sopkärl. Detta konstaterades tidigt i granskningsprocessen. 
 
Bedömningen är att fastigheten inte har någon fri yta där sopkärl för verksamheten kan placeras. 
Det finns inte heller någon friyta för att placera ramp på baksidan för att tillgodose kraven på 
tillgänglighet för en restaurang. 
 
Den sökande anmodades därför att be den blivande restaurangens ägare att ta fram en lösning för 
restaurangsopor som kunde godkännas av miljöförbundet och även dokumentera att 
miljöförbundet godkänner lösningen. Anmodan har även upprepats när sökanden och 
restaurangägaren samtidigt besökt byggnadsnämnden. 
 
Någon godkänd lösning på avfallshanteringen har inte lämnats in. Byggnadsnämnden bör därför 
avslå begäran om bygglov för ändrad användning till restaurang. 
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Avgift 
Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5510 kronor  
(7871 kronor för bygglov, x 0,7 för ändrad användning) enligt tabell 6 och 11 i fastställd taxa. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan                      2020-02-10 
Situationsplan                  2020-02-10 
Utgående skrivelse       2020-02-13 
Utgående skrivelse       2020-02-13 
Inkommande skrivelse 2020-04-30 
Planritning                  2020-04-30 
Planritning                  2020-04-30 
Planritning                  2020-04-30 
VVS ritning  2020-04-30 
VVS ritning  2020-04-30 
Yttrande                      2020-05-18 
Brandskyddsdokumentation 2020-08-17 
Brandskyddsdokumentation 2020-08-17 
Meddelanden               2020-08-12 
Utgående skrivelse       2020-09-07 
Intyg                              2020-09-17 
Yttrande               2020-10-01 
Meddelanden               2020-11-25 
 
Denna handling är beslutstämplad digitalt. 
 
Upplysningar 
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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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Matilda Dufvander 
Titel: Administratör
E-post: Matilda.Dufvander@tomelilla.se

Diarienummer: BN 2021/4

Datum 2 mars 2021

Delegeringsbeslut 1 januari till och med 
26 februari 2021

Förvaltningens förslag till 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 1 januari till och med 26 februari 2021.

1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer: 
Bygglov D 2021: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 41 och 42.

Interimistiska slutbesked D 2021: 11.

Slutbesked D 2021: 1, 3, 8.    

Startbesked D 2021: 14.

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Avskrivningar D 2021: 18 och 47.

Startbesked D 2021: 10, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36–40, 45, 46, 
48 och 49.

Slutbesked D 2021: 13, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 35, 43, 44 och 50.

Interimistiska slutbesked D 2021: 17.
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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, 2021-03-04

Delegeringsbeslut 1 januari till och med 26 februari 2021, handlingsid: Bn 2021.232

Bygglovsenheten

Matilda Dufvander

Administratör
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 7

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2021-03-04

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2021-01-01

tom:  2021-02-26

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

L-Lovärende

Beslut Delegat

2020-11-25

Bygglov Byavångsskolan - byte av 

entrédörr, ramp, trappa samt 

uppförande av cykelförråd

BL 2020-000466 D 

2021-00004

7

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

SKOLAN 2 

ROSENCRANTZGATAN 26 Avskrivning

Beslut Delegat

2020-12-18

Bygglov Nybyggnad mätstation

BL 2020-000494 BeviljasD 

2021-00000

2

2021-01-05

2021-01-05

Ingrid Järnefelt

LÖNSHULT 1:11

Bygglov

Beslut Delegat

2020-12-08

Bygglov tillbyggnad av garage

BL 2020-000481 BeviljasD 

2021-00000

4

2021-01-07

2021-01-07

Ingrid Järnefelt

NEDRABY 25:1 

NEDRABY 2501 Bygglov

Beslut Delegat

2020-12-18

Bygglov Nybyggnad nätstation

BL 2020-000496 BeviljasD 

2021-00000

5

2021-01-07

2021-01-07

Ingrid Järnefelt

BJÖRNASTAD 2:1

Bygglov

Beslut Delegat

2020-12-15

Bygglov Nybyggnad 

Transformatorstation

BL 2020-000487 BeviljasD 

2021-00000

6

2021-01-07

2021-01-07

Ingrid Järnefelt

CHAMPINJONEN 1 

TYLEGATAN 8 Bygglov

Beslut Delegat

2020-10-20

Bygglov Ändrad användning av 

fritidshus - stalldel ändras till 

bostad och kamin installeras

BL 2020-000393 BeviljasD 

2021-00000

7

2021-01-07

2021-01-07

Ingrid Järnefelt

LISTARUM 2:28 

LISTARUM 228 Bygglov

Beslut Delegat

2020-11-13

Bygglov Nybyggnad Enbostadshus

BL 2020-000445 D 

2021-00000

9

2021-01-12

2021-01-12

Ingrid Järnefelt

KRONHJORTEN 12 

OSCARSGATAN 36 Bygglov

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 2 av 7

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2021-03-04

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2021-01-01

tom:  2021-02-26

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2021-01-08

Bygglov nybyggnad av 

enbostadshus

BL 2021-000002 BeviljasD 

2021-00004

1

2021-02-23

2021-02-23

Karl Gustavson

BRÖSARP 12:116 

VINBÄRSSVÄNGEN 2 Bygglov

Beslut Delegat

2020-11-27

Bygglov nybyggnad av garagehall

BL 2020-000469 BeviljasD 

2021-00004

2

2021-02-24

2021-02-24

Karl Gustavson

GARVAREN 16 

KLINTGATAN 14 Bygglov

Beslut Delegat

2019-09-16

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och garage

BL 2019-000306 D 

2021-00001

1

2021-01-14

2021-01-14

Ingrid Järnefelt

KRONHJORTEN 10

Intermistiskt 

Slutbesked

Beslut Delegat

2020-10-12

Bygglov Ändrad användning till 

bostad

BL 2020-000376 2021-00001

7

2021-01-21

2021-01-21

Seth Dahlqvist

SVÄRDET 14 

FABRIKSGATAN 4 Intermistiskt 

Slutbesked

Beslut Delegat

2020-10-08

Anmälan Inst el ändr av eldstad i 

Enbostadshus

BL 2020-000373 Får tas i brukD 

2021-00000

1

2021-01-05

2021-01-05

Ingrid Järnefelt

ANTILOPEN 24 

SÖDRA GRÄNSGATAN 4 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-01-30

Anmälan Installation av eldstad 

och rökkanal

BL 2020-000031 Får tas i brukD 

2021-00000

3

2021-01-05

2021-01-05

Ingrid Järnefelt

TRANÅS 72:1 

SKÅNE TRANÅS ELINELUND  Slutbesked

Beslut Delegat

2018-05-09

Uppförande av stödmur mot 

Plommonvägen/Hedvägen

BL 2018-000142 Får tas i brukD 

2021-00000

8

2021-01-08

2021-01-08

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 9:52 

PLOMMONVÄGEN 13 Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 3 av 7

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2021-03-04

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2021-01-01

tom:  2021-02-26

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-03-11

Nybyggnad av fritidshus och 

carport/förråd

BL 2019-000088 Får tas i brukD 

2021-00001

3

2021-01-14

2021-01-14

Seth Dahlqvist

LÖNHULT 5:82

Slutbesked

Beslut Delegat

2018-12-14

Anmälan Installation av eldstad i 

befintlig skorsten i blivande allrum

BL 2018-000411 Får tas i brukD 

2021-00002

0

2021-01-22

2021-01-22

Seth Dahlqvist

SMEDSTORP 33:94 

SMEDSTORP NYVÅNGSDAL  Slutbesked

Beslut Delegat

2020-10-06

Anmälan byte av eldstad i 

fritidshus

BL 2020-000367 Får tas i brukD 

2021-00002

1

2021-01-22

2021-01-22

Seth Dahlqvist

LÖKARÖD 9:61 

BOKVÄGEN 14 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-01-20

Bygglov Tillbyggnad av 

komplementbyggnad med garage 

och rivning av del av 

förrådsbyggnad

BL 2020-000013 Får tas i brukD 

2021-00002

2

2021-01-22

2021-01-22

Seth Dahlqvist

BRÖSARP 9:11 

ALBOVÄGEN 33 Slutbesked

Beslut Delegat

2021-01-19

Anmälan byte av eldstad i 

Fritidshus

BL 2021-000014 Får tas i brukD 

2021-00002

5

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 227:3 

ONSLUNDA 2273 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-06-03

Bygglov Nybyggnad av 

industri/lager

BL 2020-000224 Får tas i brukD 

2021-00002

8

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

TJUSTORP 2:112 

TJUSTORP LOVISEHEM  Slutbesked

Beslut Delegat

2020-08-25

Bygglov Ändrad användning från 

lokal till bostad

BL 2020-000319 Får tas i brukD 

2021-00002

9

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

BJÖRKEBO 1 

KAMMAKAREGATAN 17 Slutbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 4 av 7

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2021-03-04

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2021-01-01

tom:  2021-02-26

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-11-07

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus med garage

BL 2019-000376 Får tas i brukD 

2021-00003

1

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

BRÖSARP 74:31 

BACKASTIGEN 12 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-11-30

Anmälan ändr av eldstäder i 

enbostadshus

BL 2020-000471 Får tas i brukD 

2021-00003

5

2021-02-12

2021-02-12

Seth Dahlqvist

SÄLSHÖG 119:2 

SÄLSHÖG 1192 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-03-06

Nr 2 - Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2019-000080 Får tas i brukD 

2021-00004

3

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

NORRA BJÖRSTORP 4:11

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-06-25

Nr 2 - Nybyggnad av nätstation 

som ersätter stolpstation

BL 2019-000242 Får tas i brukD 

2021-00004

4

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

TULLEBODA 4:1

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-01-31

Bygglov och marklov - Tillbyggnad, 

nybyggnad av pumphus, 

uppsamlingstank och 

neutraliseringstank. Anläggande 

av sedimenteringsbassänger.

BL 2019-000040 Får tas i brukD 

2021-00005

0

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

NEDRABY 25:1 

NEDRABY 2501 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-07-06

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och carport/förråd

BL 2020-000264 BeviljasD 

2021-00001

0

2021-01-14

2021-01-14

Seth Dahlqvist

TJUSTORP 3:66 

GÖKOTTEVÄGEN 2 Startbesked

Beslut Delegat

2020-10-22

Bygglov Nybyggnad av vattenverk 

med reservoarer samt rivning

BL 2020-000399 BeviljasD 

2021-00001

4

2021-01-14

2021-01-14

Ingrid Järnefelt

BRÖSARP 18:3 

BRÖSARP 1803 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 5 av 7

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2021-03-04

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2021-01-01

tom:  2021-02-26

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2021-01-08

Anmälan Inst av eldstad i 

Enbostadshus

BL 2021-000007 BeviljasD 

2021-00001

5

2021-01-21

2021-01-21

Seth Dahlqvist

ÅKE 13 

STORMGATAN 9 Startbesked

Beslut Delegat

2020-01-16

Bygglov Nybyggnad av 

flerbostadshus

BL 2020-000011 BeviljasD 

2021-00001

9

2021-01-22

2021-01-22

Seth Dahlqvist

YXAN 4

Startbesked

Beslut Delegat

2021-01-19

Anmälan byte av eldstad i 

Fritidshus

BL 2021-000014 BeviljasD 

2021-00002

3

2021-01-28

2021-01-28

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 227:3 

ONSLUNDA 2273 Startbesked

Beslut Delegat

2020-08-12

Bygglov Ombyggnad av tak

BL 2020-000306 D 

2021-00002

4

2021-01-28

2021-01-28

Seth Dahlqvist

ULLSTORP 10:21 

ULLSTORP 1021 Startbesked

Beslut Delegat

2020-10-19

Bygglov Ombyggnad av 

bensinstation - installation av ny 

underjordisk cistern

BL 2020-000390 BeviljasD 

2021-00002

6

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

TRYDE 67:1

Startbesked

Beslut Delegat

2020-10-20

Rivningslov Tingvalla

BL 2020-000391 BeviljasD 

2021-00002

7

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

TRYDE 67:27 

TINGVALLAVÄGEN 8 Startbesked

Beslut Delegat

2020-07-30

Bygglov Nybyggnad av bostadshus 

och carport

BL 2020-000289 BeviljasD 

2021-00003

0

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

BRÖSARP 12:111 

VINBÄRSSVÄNGEN 12 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 6 av 7

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2021-03-04

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2021-01-01

tom:  2021-02-26

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2021-02-04

Anmälan byte av eldstad i 

Fritidshus

BL 2021-000044 BeviljasD 

2021-00003

2

2021-02-11

2021-02-11

Seth Dahlqvist

KRISTINEHOV 1:14 

KRISTINEHOV KULLAMAD  Startbesked

Beslut Delegat

2020-08-25

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus med garage

BL 2020-000321 BeviljasD 

2021-00003

3

2021-02-12

2021-02-12

Seth Dahlqvist

HINDEN 1 

OSCARSGATAN 35 Startbesked

Beslut Delegat

2020-11-04

Anmälan Inst av eldstad i 

Enbostadshus

BL 2020-000423 BeviljasD 

2021-00003

4

2021-02-12

2021-02-12

Seth Dahlqvist

SMEDSTORP 10:5 

SMEDSTORP 1005 Startbesked

Beslut Delegat

2021-02-05

Anmälan Inst av eldstad i 

Enbostadshus

BL 2021-000043 BeviljasD 

2021-00003

6

2021-02-18

2021-02-18

Seth Dahlqvist

TÄCKAREN 8 

DALGATAN 38 Startbesked

Beslut Delegat

2021-01-22

Anmälan Inst el ändr av eldstad i - 

ta gammal skorsten i bruk

BL 2021-000021 BeviljasD 

2021-00003

7

2021-02-19

2021-02-19

Seth Dahlqvist

HEDEBERGA 3:11 

HEDEBERGA 311 Startbesked

Beslut Delegat

2021-01-29

Anmälan Inst av eldstad i 

Enbostadshus

BL 2021-000041 BeviljasD 

2021-00003

8

2021-02-19

2021-02-19

Seth Dahlqvist

LÖKARÖD 4:19 

ÄLGSTIGEN 2 Startbesked

Beslut Delegat

2021-02-02

Anmälan Inst eldstad i 

Enbostadshus

BL 2021-000038 BeviljasD 

2021-00003

9

2021-02-19

2021-02-19

Seth Dahlqvist

KRONHJORTEN 4 

OSCARSGATAN 20 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

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

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

m2021-03-04

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2021-01-01

tom:  2021-02-26

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2021-02-02

Anmälan Inst av eldstad i 

Enbostadshus

BL 2021-000040 BeviljasD 

2021-00004

0

2021-02-19

2021-02-19

Seth Dahlqvist

ONSLUNDA 238:5 

ONSLUNDA 2385 Startbesked

Beslut Delegat

2020-04-07

Bygglov Tillbyggnad av 

flerbostadshus - påbyggnad av ett 

våningsplan och renovering

BL 2020-000103 BeviljasD 

2021-00004

5

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

LANSEN 14

Startbesked

Beslut Delegat

2020-11-05

Bygglov Tillbyggnad Fritidshus

BL 2020-000431 BeviljasD 

2021-00004

6

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

FULLTOFTA 1:6 

FÅGELTOFTA 106 Startbesked

Beslut Delegat

2020-10-11

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus med garage

BL 2020-000374 BeviljasD 

2021-00004

8

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

KAMELEN 2

Startbesked

Beslut Delegat

2018-05-03

Rivning och nybyggnad av 

flerbostadshus för fritidsboende 

och uppförande av stödmur samt 

rivning av tak och 3 av 4 

lertegelväggar

BL 2018-000141 BeviljasD 

2021-00004

9

2021-02-25

2021-02-25

Seth Dahlqvist

LISTARUM 1:12 

LISTARUM 112 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: BN 2021/2

Datum 15 februari 2021

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Per Håkansson

2. Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-03-10

Bygglovsenheten

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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