
Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 25 augusti 2021 kl. 08.30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Information från Tomelilla direkt 2
4 Nedraby 5:5 - Bygglov ombyggnad enbostadshus 2021/138 3 - 89
5 Tapiren 7 - Bygglov tillbyggnad av enbostadshus 

med uterum
2021/161 90 - 105

6 Delegeringsbeslut 2021-08-25 2021/4 106 - 
118

7 Anmälningsärenden 2021-08-25 2021/3 119 - 
124

8 Dialoger och informationsärenden 2021-08-25 2021/2 125 - 
131

Per Håkanson (C) Johanna Kandell
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 070-995 83 30 Johanna Kandell
E-post: kommun@tomelilla.se
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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: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: BN 2021/2

Datum 9 augusti 2021

Information från Tomelilla direkt

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enhetschef Pamela Lindqvist informerar kring hur 
anmälningar/synpunkter/klagomål inkommer till byggnadsenheten på Tomelilla 
kommun, samt hur de hanteras och tas emot.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-08-09.

Bygglovsenheten

Johanna Kandell

Nämndsekreterare   
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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: Åsa Jonasson 
Titel:Tillförordnad bygglovschef
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00

Diarienummer: BN 2021/138

Datum 10 augusti 2021

Nedraby 5:5 - Bygglov ombyggnad och 
ändrad användning från mejeri till 
verksamhetslokal

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ombyggnad och ändrad användning 
från mejeri till verksamhetslokal enligt förvaltningens bedömning.

Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Ombyggnaden sker på 
ett varsamt sätt och tar tillvara på detaljer och uttryck tidsenliga för befintlig byggnad. 
Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

Byggnadsnämnden beslutar om:

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

 Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens (sökandes) förslag till 
kontrollansvarig godtas.
Kontrollansvarig är: ”Johnny Mårtensson”, ”Kryddgatan 15, 271 38 Ystad”

(9 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900)).

Avgiften för bygglovet är 3 998 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-03-11 och beslut fattades 2021-
08-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits 
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och 
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd 
redovisas under avsnittet upplysningar.
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Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av befintligt mejeri 
till verksamhetslokal för arrangemang såsom bröllop och fester inkom till 
förvaltningen den 11 mars 2021. Ansökan omfattar även parkering, 30 platser, och 
ombyggnad av befintligt bostadshus för att möjliggöra uthyrning för övernattningar i 
samband med arrangemang i verksamhetslokalen. Arrangemang kommer i första 
hand vara bröllop och större fester men även andra evenemang kan bli aktuella 
framöver. Utöver dessa åtgärder ska även ett orangeri byggas.

På fastigheten finns i dag en gammal industribyggnad som är ett före detta mejeri 
med två bostäder. Mejeriet har varit nedlagt sedan 50-talet. Utöver mejeriet finns det 
ett bostadshus byggt år 1939 och ett garage. Bostadshuset, garaget och mejeriet är 
placerade i närheten av varandra och skapar en för fastigheten naturlig tomtplats. 
Fastigheten har varit bebodd fram tills år 2019. 

Tomten består till stor del av skött gräsmatta kring och mellan husen, en häck vid 
tomtgränsen i norr, en trädridå samt stengärde vid tomtgränsen i öster och en 
bredare skogsliknande trädridå som går längs med Nybroån. Mejeribyggnaden är 
placerad på fastighetens nordvästra hörn och skapar en naturlig tomtgräns mot 
Allevadsvägen och Nedrabyvägen. 

Åtgärder som berör ombyggnaden av befintliga lokaler och bostadshus finns närmare 
beskrivit i bilaga projektbeskrivning. 

Detaljplan och förordnanden
Fastigheten Nedraby 5:5 ligger utom detaljplanerat område och utanför 
sammanhållen bebyggelse men helt inom strandskyddat område. 
Strandskyddsdispens meddelades av byggnadsnämnden 2021-06-02 och 
Länsstyrelsen godkände dispensen 2021-06-24.

Område
Nedraby 5:5 ligger längs med Nybroån där mindre gårdar och byggnader ligger 
samlade på båda sidor längs med ån. Husen ligger spridda med mellan70 till 250 
meter mellan bostadshusen. Således utgörs området inte av en sammanhållen 
bebyggelse i plan- och bygglagens mening.

Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda grannar. Synpunkter som inkommit 
redovisas under Övriga upplysningar.
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Övriga upplysningar

Synpunkter:
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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. 

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
Omgivningspåverkan
Nu prövade åtgärder bedöms inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse med enstaka utspridda hus och mindre gårdar som närmsta grannar. 
Verksamhet har tidigare bedrivits på fastigheten och har därmed tagits i anspråk för 
just verksamhet, en verksamhet som bedrivits under många år och långt tillbaka i 
tiden. Verksamheten kommer bedrivas stadigvarande men enstaka dagar per vecka 
och uppskattningsvis mer eller mindre olika perioder på året. Bedömning görs att en 
påverkan på omgivningen i samband med arrangemang är en störning grannar får 
tåla i den omfattning som beskrivits i ärendet.
Lämplighet för sitt ändamål
Nu aktuella byggnader bedöms vara lämpliga för sitt ändamål. (8 kap. 1 § PBL)

God färg-, form- och materialverkan
Planerade åtgärder bedöms ha en god färg-, form- och materialverkan och ta väl hand om 
befintliga tidstypiska detaljer och omgivande bebyggelse.
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Förvanskning och varsamhet
Ombyggnaderna utförs i samma stil och material som befintliga byggnader och bibehåller sin 
skala och karaktär. De kvaliteter som gör byggnaden särskilt värdefull påverkas inte negativt.
Åtgärden bedöms utföras varsamt och byggnaden förvanskas inte. (8 kap 13 §, 17 § PBL)

Nämndens bedömning av inkomna synpunkter
Det har inkommit negativa synpunkter från berörda grannar redovisade här ovan. 
Synpunkter gällande antalet parkeringsplatser har inkommit från flera grannar där en oro 
uttrycks att antalet inte ska räcka till. Vid arrangemang såsom bröllop och liknande är det 
brukligt med samåkning. Här ska det även beaktas att övernattning i viss utsträckning 
kommer att ske i samband med arrangemangen. Om det i ett senare skede skulle visa sig att 
parkeringsplatserna enligt ansökan inte räcker till finns det mark att tillgå inom den egna 
fastigheten för att utöka antalet platser.

En oro har även uttryckts gällande hög ljudvolym från lokalen. Av sökandes bemötande 
framgår att de har varit i kontakt med Ystad-Österlenregionens miljöförbund angående 
tillåtna ljudvolymer. Sökande har testat att mäta ljudvolymen enligt bemötandet här ovan. 
Vid en eventuell olägenhet av verksamheten avseende ljudvolym är det miljöförbundet som 
blir tillsynsmyndighet för detta. Bedömning görs att sökande kan klara av att hålla sig inom 
de tillåtna volymerna.

Sökande redovisar även ett förhållningssätt till öppettider och begränsningar i 
arrangemangen för att minska olägenheten för berörda grannar.

Utom detaljplanerat område krävs inte marklov för trädfällning om det inte gäller skyddade 
trädarter. I områden som berörs av strandskydd krävs det en dispens för trädfällning. Detta 
har prövats i ärendet gällande strandskyddsdispensen. I området kring parkeringen kommer 
sökande att rensa bort uppväxt sly och liknande för att kunna bibehålla den befintliga 
upplevelsen av en trädridå.

Villkor 
Yttrande från EON ska följas.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner 
beslutet laga kraft fyra veckor efter det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt att 
ärendet inte överklagas. Eventuella överklaganden meddelas.

Innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked får åtgärden inte påbörjas. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har 
fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas.

11



10 (12)

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.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vi ber dig kontakta förvaltningen för att bestämma tid 
via bygg@tomelilla.se alt. 0417-180 00. 
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd: 
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före 
tekniskt samråd.

förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
…………………………………

I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras 
med ytterligare handlingar. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Vilka handlingar 
som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet. 

Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller 
tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Ändringar kan kräva att ny 
ansökan lämnas in. Ta kontakt med byggnadsnämnden. Inga ändringar får ske innan ett 
skriftligt godkännande har getts ifrån byggnadsnämnden eller nytt lov har beviljats.

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 998 kronor 
(16 527 kronor för bygglov, 3 998 kronor för start- och slutbesked, arbetsplatsbesök och 
slutsamråd samt 4 760 kronor för hörande av sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 
3, 6 och 11 i fastställd taxa. Reducering av avgift för bygglov och hörande av sakägare har 
reducerats med 5/5: ((16 572 + 4 760)/5*5)=21 332 kronor i reducering / (16 572 + 4 760)-
21 332 + 3 998= 3 998 kronor

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan 
samt slutsamråd inkl. slutbesked. 

Anmälan ska göras hos miljöförbundet angående livsmedelshantering.
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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

Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar. 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 hur du vill att beslutet ska ändras.

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. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2021-08-10.

Nedraby 5:5 – Projektbeskrivning, handlingsid: Bn 2021.891.

Nedraby 5:5 – Verksamhetsbeskrivning, handlingsid: Bn 2021.903.

Nedraby 5:5 – Markplaneringsritning, handlingsid: Bn 2021.904.

Nedraby 5:5 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.916.

Nedraby 5:5 - Översiktskarta, handlingsid: Bn 2021.890.

Nedraby 5:5 - Brandskyddsdokumentation, handlingsid: Bn 2021.893.

Yttrande från Eon, handlingsid: Bn 2021.917.

Nedraby 5:5 - Sökandes bemötande 1, handlingsid: Bn 2021.895.

Nedraby 5:5 - Sökandes bemötande 2, handlingsid: Bn 2021.894.

Nedraby 5:5 - Dokumentation fönster, handlingsid: Bn 2021.892.

Nedraby 5:5 - Fönsterdetaljer, handlingsid: Bn 2021.918.

Nedraby 5:5 - Efter åtgärd sektioner mejeri, handlingsid: Bn 2021.919.

Nedraby 5:5 - Efter åtgärd planritning vån 2 mejeriet, handlingsid: Bn 2021.920.

Nedraby 5:5 - Efter åtgärd planritning entré mejeriet, handlingsid: Bn 2021.921.

Nedraby 5:5 - Efter åtgärd fasader söder och norr mejeriet, handlingsid: Bn 2021.949.
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Nedraby 5:5 - Efter åtgärd fasader väster och öster mejeriet, handlingsid: Bn 
2021.922.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd planritning plan 2, handlingsid: Bn 2021.923.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd planritning mejeri entréplan, handlingsid: Bn 2021.924.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd fasader söder och norr, handlingsid: Bn 2021.925.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd fasader väster och öster, handlingsid: Bn 2021.926.

Nedraby 5:5 - Orangeri, handlingsid: Bn 2021.927. 

Nedraby 5:5 – Boende för uthyrning, handlingsid: Bn 2021.928.

Nedraby 5:5 - Efter åtgärd sektioner korttidsboende, handlingsid: Bn 2021.929.

Nedraby 5:5 - Efter åtgärd fasader korttidsboende, handlingsid: Bn 2021.930.

Nedraby 5:5 - Efter åtgärd planritningar korttidsboende, handlingsid: Bn 2021.931.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd sektioner korttidsboende, handlingsid: Bn 2021.932.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd sektion korttidsboende, handlingsid: Bn 2021.933.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd planritningar korttidsboende, handlingsid: Bn 2021.934.

Nedraby 5:5 - Före åtgärd fasader korttidsboende, handlingsid: Bn 2021.935.

Bygglovsenheten

Åsa Jonasson

Tillförordnad bygglovschef

Beslutet skickas till:

Sökande
Kontrollansvarig

Kungörs i Post- och inrikes tidningar

Beslutet skickas per rekommenderat brev till fastighetsägare till:

Nedraby 14:6
Nedraby 5:7
Nedraby 5:8
Allevadsmölla 1:1
Allevadsmölla 1:2
Allevadsmölla 1:1
Högesta 1:2
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Komplettering till gemensam bilaga för bygglovet till Nedraby 5:5 
 
Kortfattad verksamhetsbeskrivning:  
 
Bostadshuset kommer att nyttjas som korttidsboende med plats för fyra gästrum för åtta 
övernattande gäster (antalet har blivit ändrat då vi lagt till möjlighet för handikappanpassat 
sovrum på bottenplan). De kommer finnas ett mindre kök i huset för gästerna att nyttja. 
Mejeriet kommer att bestå av en större festlokal, restaurangkök och fyra gästrum för åtta 
övernattande gäster. Vår främsta inriktning kommer vara uthyrning för bröllop. Högsäsongen 
för bröllop är under maj, juni, juli och aug. Vi räknar med (om några år), att vi ska ha uthyrt 
mejeriet varje helg under dessa månader. Det kommer även finnas möjlighet att hyra mejeriet 
från tis-tors för att hålla bröllop på onsdagar. Under övriga månader räknar vi med en 
beläggning på ca 50%. Vi räknar med att kunna ca emot max ca 120 gäster/bröllop. Vi hoppas 
på sikt kunna utveckla konceptet med att exempelvis hyra ut lokalen till en kock för att 
servera julbord. Vi förutsätter att de flesta gästerna som besöker mejeriet kommer att ta sig dit 
via taxi, buss/tåg (finns en busshållplats precis ute vid väg 19) eller samåkning. Skulle 
gästerna välja att samåka har vi 30 parkeringsplatser (120 gäster/4 platser per bil=30 
parkeringsplatser). Det finns en handikappanpassad p-plats.  
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Ombyggnation till Hotell och restaurang 
 
 
 
 
 
 
 

Brandskyddsdokumentation 
Systemhandling 
 
 
 
 
Ystad 2021-05-24 
 
Eva Ljungkvist 
Brandingenjör 
Oceanus AB 
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INLEDNING 

Uppdragsbeskrivning 

Brandskyddsdokumentationen avser ombyggnation av befintlig fastighet med fastighetsbeteckning 
Nedraby 5:5 och gatuadress Allevadsvägen 505, 273 91 Tomelilla. 
 
Brandskyddsdokumentationen är upprättad av: 

Eva Ljungkvist 0733-128584 
Brandingenjör eva@oceanus.se 
Oceanus AB 
Pianog.21 271 92 Ystad 
 
Uppdragsgivare  
Fastighetsägare 

Mårtenssons fastighet i Skåne AB 
Solviksgatan 1, 275 39 
 

 
Ansvar för detaljprojektering enligt förutsättningar i denna dokumentation åvilar beställaren eller 
av denne anlitade projektörer/entreprenörer. 
 

Tillgängligt underlag 

Brandskyddsdokumentationen är upprättad med utgångspunkt från bifogad ritning dat 2021-03-10, 
tillhandahållen av uppdragsgivare.  
 

Omfattning 

Brandskyddsdokumentationen avser gamla mejeriet och gamla bostaden (se Bilaga Ritning). 
 
Dimensioneringen avser personsäkerhet samt risk för brandspridning till närliggande byggnader. 
 
Hänsyn har ej tagits till: 
- Egendomsskyddet 
- Konsekvenser för verksamheten orsakad av eventuell brand 
 

Projektering av brandskydd 

Brandskyddet är projekterat enligt förenklad dimensionering och efter: 

• Boverkets Byggregler BBR BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2  

• Svenska Brandskyddsföreningens handbok Brandskyddshandboken nr 29: 
 Med ändringar till och med BFS BBRBE (2013:11) 
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Boningshuset 
Hotellverksamheten har 4 gästrum för 8 boende. 
 
Orangeri 
Vid sittande måltider kommer det att vara ca 50 personer och vid samling med både stående 
och sittande ca 120 personer.  

2.3 Möjlighet till räddningsinsats 

Räddningstjänstens insatstid beräknas till mindre än 20 min. Möjlighet för uppställning av 
räddningstjänstens fordon finns i anslutning till fastigheten. 
 

2.4 Brandbelastning 

Med brandbelastning avses energi per golvarea (MJ/m2) inom ett visst utrymme. Brandbelastning 
bestäms för den totala mängd energi som kan förbrännas vid ett fullständigt brandförlopp i 
förhållande till golvarean för aktuellt utrymme. Det dimensionerade värdet på brandbelastningen 
ska vara det värde som inryms i 80 % av de observerade värdena i ett representativt statistiskt 
material. 
 
Restaurang, orangeriet och hotellet bedöms var och en ha en brandbelastning mindre än 800 
MJ/m2. 

2.5 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar 

Restaurangen klassas i verksamhetsklass 2A och byggnadsklass Br1 i och med att det finns hotell 
på ovanplan och byggnad i två plan. Hotellet klassas i verksamhetsklass 4 och byggnadsklass Br1.  
Orangeriet klassas i verksamhetsklass 2A och byggnadsklass Br3.  

 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND 

3.1 Vertikala och horisontella bärverk 

Mejeriet (Restaurang och hotellet) 
Byggnaden bedöms vara i brandsäkerhetsklass 4 och brandtekniskt bärverkskrav R60.  
Detta gäller ex. bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem. Bärverk som krävs för att 
upprätthålla avskiljande konstruktion motsvarande brandteknisk klass EI 60. 
 
Boningshuset 
Byggnaden bedöms vara i brandsäkerhetsklass 2 och brandtekniskt bärverkskrav R30.  
Detta gäller ex. bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem. Bärverk som krävs för att 
upprätthålla avskiljande konstruktion motsvarande brandteknisk klass EI 60. 
 
Vissa bärverk kan klassas i säkerhetsklass 1;  

• Takfot, ickebärande innervägg, skärmtak eller balkong utan gemensamt bärverk. 

• Sekundärbärverk såsom åsar, fribärande takplåtar och liknande som inte är 
stomstabiliserande.  

 
Orangeri 
Byggnaden bedöms vara i brandsäkerhetsklass 1.  
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3.2 Undertak 

Bärverk, inkl. infästningar, för undertak utan brandcellsskiljande funktion skall vara typgodkända 
eller utformas så att de klarar påverkan av 300 grader C under 10 minuter utan att förlora sin 
funktion.  

 UTRYMNING 

4.1 Utrymningsstrategi 

Byggnader skall utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand. 
 
Utrymmen och lokaler där personer vistas mer än tillfälligt skall normalt ha två av varandra 
oberoende utrymningsvägar. Med dörrar direkt till det fria kan en utrymningsväg accepteras. 
 
Utrymning kan normalt ske utan hjälp av räddningstjänsten. 
 
Personer med funktionsnedsättning kan själva ta sig ut via ordinarie utrymningsvägar men kan 
behöva hjälp att utrymma varför personalen ska ha rutiner för detta.  
 
Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i anslutning till 
utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-förmåga kan avvakta fortsatt 
utrymning. Utrymningsplatsen får även vara en del av utrymningsvägen om utrymningsplatsen är 
placerad i anslutning till de utrym-men som betjänas av utrymningsvägen. Utrymningsplatsen ska 
kunna rymma personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

4.2 Utrymningsvägar 

Mejeriet 
Restaurang 
Från festlokalen finns det tre ordinarie utrymningsvägar, två av dem är mot väster och en mot 
söder. Alla tre går direkt till det fria.  
Från baren kan utrymning ske dels via lounge 3 och därifrån direkt till det fria, dels via festlokalens 
tre utrymningsvägar.  
Från toaletterna kan utrymning ske via den stora entrén direkt till det fria i norr och till det fria i 
söder. Alternativ utrymning kan ske från fönstret på toaletten. 
Från Lounge 1 och Lounge 2 kan utrymning ske via lilla entrén direkt till det fria. Alternativ 
utrymning kan ske genom fönster i Lounge 1. 
Från kapprum och lilla entrén kan utrymning ske via ordinarie ingång som leder direkt till det fria. 
Utrymning kan även göras via stora entrén och därifrån direkt till det fria. 
Från köket kan utrymning ske genom hall 3 direkt till det fria och genom baren vidare till andra 
utrymningsvägar.  
Alla ovanstående utrymningsvägar ligger i markplan.  
 
På ovanplan ligger rum inklusive invändig trappa samt ett omklädningsrum. Utrymning kan ske 
genom ordinarie trappa till markplan. Alternativ utrymning kan ske via utvändig stege från fönster 
ner till markplan. 
 
Hotellet 
Hotellet ligger på Mejeriets ovanplan och från gästrum 4-7, förråd 4-5, teknikrum och bad 4-5 
finns ordinarie väg via invändig trappa ner till Lilla entrén och därefter direkt till det fria i 
markplan. Utrymning från dess utrymmen kan även ske via branddörr till festlokal och via 
invändig trappa ned till markplan och därefter via festlokalens utrymningsvägar direkt till det 
fria.  
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Boningshuset kan utrymmas (i markplan) via dels direkt till det fria i väst, dels i söder. Från 
ovanplan kan utrymning ske via dels invändig trappa till markplan och vidare till det fria via 
utvändig trappa till markplan. Från källaren kan utrymning ske via invändig trappa till markplan, 
dels via garaget direkt till det fria.  
 
Orangeri 
Utrymning sker via ordinarie ingång till Orangeriet.  

4.3 Passagemått 

För varje utrymningsväg, korridor eller motsvarande gäller att den utföres minst 0,9m bred och 
2,1m hög. 
 
På angivet mått får ledstänger inkräkta med max 0,1m per sida. Dörrar utföres med minsta fria 
passagemått 0,8m bredd och 2,0m höjd.  
 

4.4 Gångavstånd 

För Restaurangen och Hotellet är maximalt gångavstånd till närmaste utrymningsväg 30 meter.  
För Orangeriet är det 45 meter. 

4.5 Dörrar 

Dörrar i utrymningsväg skall normalt öppnas i utrymningsriktningen samt vara lätt öppningsbara 
med nedåtgående trycke så att utrymning kan ske utan nyckel.  
Dörrar vara får vara inåtgående från lokaler med endast ett begränsat antal personer (max 30 
personer och högst 15 m gångavstånd) och om risk för köbildning inte föreligger.  
Dörrar i lokaler för max 50 personer skall ha vred (SS EN 179) på insidan så att utrymning kan ske 
utan nyckel. Låskåpa över vred accepteras ej.  
 
Badrumsdörr i Boningshuset ska kunna utnyttjas för utrymning oavsett om badrummet används eller 
inte. Detta ska säkerställas genom dels information vid uthyrning av gästrum och dels via teknisk 
lösning för nödöppning.  

4.6 Utrymning genom fönster 

Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. Fönstrets 
underkant får vara beläget högst 2,0 meter över marknivån utanför och om möjlighet till utrymning 
i övrigt ges på ett tillfredsställande sätt. 
 
Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal axel och 
öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel kan 
användas om de öppnas utåt och stannar i öppet läge. Fönster bör ha en fri öppning med minst 
0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd.  
 
För fönster som är vridbara kring en horisontell axel bör det fria måttet beräknas under 
fönsterbågens lägst belägna del. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter. 
Öppningens underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv. Om avståndet mellan golvet och 
fönstrets underkant överstiger 1,2 meter, bör en plattform eller liknande monteras på insidan. 
 
I verksamhetsklass 2A kan utrymning genom fönster ske om det kan göras betryggande. 
Utrymning genom fönster gäller inte verksamhetsklass 4. 

4.7 Vägledande markering/utrymningsskyltar 

Genomlyst utrymningsskylt av svensk standard (springande/gubbe/dörr/pil) ska monteras ovan 
dörrar enligt bifogad ritning för att markera utrymningsväg. Skylt skall ha individuell batteribackup. 
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Vid strömavbrott skall vägledande markering fungera under minst 60 minuter. Skylt skall vara i 
ständig drift (alltid lysa). 

4.8 Allmänbelysning och nödbelysning 

Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet fungerar. I 
boningshuset ska två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till 
följd av samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar 
och jordfelsbrytare. Belysningsstyrkan bör i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen. 
 
I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning föreskrivs ska nödbelysningen möjliggöra 
utrymning även vid strömavbrott. 
Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som inte är i brandens 
omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 
minuter. 
Nödbelysning kan utformas enligt rekommendationen för belysning av utrymningsvägar i SS-EN 
1838. 
Belysningsstyrkan bör inte vara lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens centrumlinje. För att 
minska risken för fall bör belysningsstyrkan i trappor vara minst 5 lux i gånglinjen. 
Nödbelysning bör nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och den belysningsnivå som 
krävs inom 60 sekunder. 
Elkablar till nödbelysning bör förläggas avskilda i brandteknisk klass EI 30 eller ha motsvarande 
brandtålighet. Nödbelysningen bör inte slockna i andra delar av byggnaden än den brandcell där 
det brinner om kablarna påverkas av branden. 
 
Byggnaderna ska förses med vägledande markeringar. Mindre lokaler som är lätt överblickbara får 
utformas utan krav på vägledande markering. Lokaler kan utföras utan vägledande markering om 
gångavstånd till utrymningsväg är högst 15 meter och utrymningsvägarna är synliga från 
huvuddelen av lokalen. 
 

Restaurangen (verksamhetsklass 2A) samt Hotellet och Boningshuset (verksamhetsklass 4) ska 

vara försedda med vägledande markeringar för utrymning. Utrymningsvägar ska vara försedda med 
nödbelysning.  

4.9 Utrymningsplan 

Utrymningsplan upprättas och anslås på lämplig plats i lokalerna. Utrymningsplan skall beskriva 
innebörden av utrymningslarm samt vad som skall göras vid larm och var återsamlingsplatsen är. 
Anslag med utrymningsplan ska finnas i varje gästrum. Utrymningsplaner skall vara utförda enligt 
SS 2875.  

 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 

5.1 Systematiskt brandskyddsarbete 

Det ska finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för företaget och dess verksamhet enligt Lagen 
om skydd mot olyckor. Risker hanteras i det systematiska brandskyddsarbetet som fastighetsägare 
och verksamhetsägare bedriver. Arbetet innehåller bland annat följande: 

• Brandskyddspolicy 

• Ansvarsfördelning 

• Brandskyddsorganisation 

• Fakta om arbetsplatsen 

• Dokumentation av brandskydd 

• Avtal och tillstånd 
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• Planer och larmlista 

• Utbildning och övning 

• Instruktioner och rutiner 
 
Genom en kontinuerlig rutin för ordning och reda på exteriört och interiört minskar 
tillfälligheterna/möjligheterna för en anlagd brand och tillbud. Drift och  underhåll för 
elinstallationer ska göras kontinuerligt.  

5.2 Avfall 

Allt material som använts tillsammans med brandfarlig vara ska hanteras med varsamhet. 
Arbetsrutiner ska finnas för hanteringen av dess avfall och det ska slängas i plåttunnor med 
självstängande lock. Behållarna ska tömmas en gång i veckan på ett säkert sätt. 
 
Övrigt avfall ska hanteras på ett sådant sätt att det vid en eventuell brand inte påskyndar 
brandförloppet.  

 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BRANDCELL 

6.1 Generella ytskiktskrav 

Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar 
på ett sådant sätt att de: 

• är svåra att antända 

• inte medverkar till snabb brandspridning 

• inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas 

• inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå 

• inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar inte smälter 
och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 

 
Mejeriet (Restaurang och hotellet) samt Boningshuset 
Mejeriet ska ha takytor ha ytskikt av brandteknisk klass B-s1,d0, fäst på material av A2-s1,d0 eller 
på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0. Väggytor bör ha ytskikt av lägst brandteknisk 
klass C-s2,d0. 
 
Orangeri ska ha tak- och väggytor ha ytskikt av lägst brandteknisk klass D-s2,d0. 
 
För mindre byggnadsdelar kan ytskikt utformas i lägre brandteknisk klass dock lägst 
brandteknisk klass D-s2,d0. Mindre byggnadsdelar motsvaras av sådana byggnadsdelar vars 
sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. Exempel på 
sådana mindre byggnadsdelar kan vara dörrblad, dörr- och fönsterkarmar, tak- och golvlister, 
och balkar. Detta gäller dock inte rörisolering. Detsamma gäller för rum i de fall ytskiktet inte 
påverkar utrymningssäkerheten i byggnaden. Detta gäller även rörisolering i sådana rum. Det 
kan vara mindre rum om högst 15 m2, t.ex. hygienutrymmen eller bastu. 

6.2 Väggar och tak i utrymningsvägar 

I utrymningsvägar ska väggar och tak utformas så att en brands utveckling i lokalen inte får 
nämnvärt bidrag från takens och väggarnas ytskikt. 
I Mejeriet och Boningshuset ska takytor och väggytor i utrymningsvägar ha ytskikt av lägst 
brandteknisk klass B-s1,d0. Ytskiktet bör fästas på material i brandteknisk klass A2-s1,d0 eller 
på beklädnad i lägst brandteknisk klass K210/B-s1,d0. 

38



BSD  
Nedraby 5:5 

Eva Ljungkvist, Oceanus AB 

Sida 11(24)  

6.3 Särskilda lokaler 

Taken och väggarna i storköket ska utformas så att deras ytskikt endast kan ge ett försumbart 
bidrag till en brands utveckling. Tak- och väggytor ska ha ytskikt av lägst klass B-s1,d0. Ytskiktet 
ska fästas på material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad i lägst klass K210/B-s1,d0. 
Väggytor ska utföras med ytskikt av klass C-s2,d0 fäst på material av A2-s1,d0 eller beklädnad i 
klass K210/B-s1,d0. Takytor ska ha ytskikt av klass B-s1,d0 fäst på material av A2-s1,d0 eller 
beklädnad i klass K210/B-s1,d0. 

6.4 Golvbeläggningar 

Golvbeläggningen i Mejeriet ska vara utförd med material med begränsad benägenhet att sprida 
brand och utveckla brandgaser. Golvbeläggning bör utformas i lägst klass Cfl-s1. 

6.5 Rörisolering 

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mer än 20 % av 
angränsande takyta bör rörisoleringen uppfylla klass CL-s2,d0.  
 
Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mindre än 20 % av 
angränsande takyta bör rörisoleringen uppfylla klass CL-s3,d0.  
 
Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mer än 20 % av 
angränsande väggyta bör rörisoleringen uppfylla klass DL-s2,d0. Är väggytan mindre än 20 % 
bör klassen vara DL-s3,d0. 

6.6 Luftbehandlingsinstallationer 

Material i luftbehandlingsinstallationer bör vara av klass A2-s1,d0. För systemdelarna som anges i 
BBR tabell 5:526 accepteras lägre brandteknisk klass. 

6.7 Kablar 

Kablar och upphängningsanordningar ska utformas och installeras så att de inte bidrar till en 
snabb brandspridning eller producerar stora mängder värme och brandgaser.  
 
Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar. Kablar bör utföras i lägst 
klass Dca-s2,d2. 
 
I byggnader med byggnadsklass Br3 och inom utrymmen med automatiskt släcksystem kan 
kablar av klass Eca accepteras. 
 
Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till den 
närmaste inkopplingspunkten. En inkopplingspunkt kan vara en elcentral, ett ställverk eller 
motsvarande. Inkopplingen bör ske i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och 
kabelns längd till inkopplingspunkten bör inte överstiga 5 meter. 
 
Om kablar utgör mer än 5 % av takytan i en utrymningsväg bör kablarna utföras i lägst klass 
Cca-s1,d1. Om utrymningsvägen är försedd med automatiskt släcksystem kan lägst klass Dca-
s2,d2 accepteras. 
 
Alternativt kan föreskriften uppfyllas genom att kablar utförs med de brandskyddskrav som 
följer av SS 4364000. Kabelrännor och kabelstegar kan utformas enligt SS-EN 61537. 
Kabelskenor kan utformas enligt SS-EN 61534 serien. Upphängningsanordningar i 
utrymningsvägar bör utföras av material i klass A2-s1,d0. 
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 SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING 

MELLAN BRANDCELLER 

7.1 Brandcellsindelning 

Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning 
och att konsekvenserna på grund av brand begränsas.  
 
Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett 
brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. 
Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller 
motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller 
eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp. 
 
Mejeriet (Restaurang och hotell) har följande brandceller 

• Pannrum 

• Respektive förråd är egen brandcell 

• Storkök inkl omklädningsrum 

• Respektive gästrum är egen brandcell 

• Respektive teknikrum/pannrum är egen brandcell 

• Utrymningsväg på ovanplan 
 
Boningshuset har följande brandceller:  

• Respektive gästrum är egen brandcell 

• Garaget 

• Pannrum  

• Invändig trappa källarplan 
 
Orangeri 
Egen brandcell 
 
Se bilaga ritning för detaljer. 

7.2 Brandteknisk klass på brandcellsgränser och brandväggar 

I verksamheterna i Mejeriet och Boningshuset ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan 
aktuell lokal och övriga byggnaden med en avskiljande konstruktion. Den avskiljande 
konstruktionen bör utformas i lägst klass EI60.  
 
Om olika utrymmen har olika krav på skydd mot brandspridning ska det högre kravet tillämpas. 
Där olika verksamheter ligger i olika plan och överskjuter varandra ska det högre kravet tillämpas.  
 
Se Bilaga Ritning. 

7.3 Dörr, lucka och port 

Dörrar och lucka i en avskiljande konstruktion ska utformas så att brandcellsgränser upprätthålls.  
 
Dörrar i brandcellsgräns ska vara i lägst brandklass EI 30 – Sa C. 
 
Dörrar som ansluter till utrymningsväg kan utformas i lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Dörrar 
till och i utrymningsväg som inte kan förväntas vara stängda ska förses med dörrstängare. Dörrar 
som kan förväntas vara stängda är till pannrum, förråd och teknikutrymmen. 
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Dörrar till trapphus ska vara täta, även i dörrens underkant. Sådana dörrar kan utformas med 
brandgastäthet S200. 
 
Dörrar förses med lås med ej uppreglingsbar fall som skjuter in minst 7 mm i slutbleck.  
 
Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. 
 
Utrymmen som en brandbelastning lägre än 250 MJ/m2 kan utformas med halva den 
brandtekniska klassen för aktuell byggnadsdel och utan krav på isolering, dock i lägst klass E 30. 

7.4 Installationsschakt 

Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Risken för brandspridning 
genom värmeöverföring från ventilationskanaler till brännbara material ska beaktas. 
 
Installationsschakt bör utföras i egen brandcell eller avskiljas i varje bjälklag som utgör 
brandcellsgräns. 
 
Ventilationskanalers avskiljande förmåga bör tillsammans med avskiljning av 
installationsschaktet säkerställa att brandcellsgränsen upprätthålls. Inom ett avskilt schakt bör 
ventilationskanaler avskiljas i lägst klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning, 
såsom rör, isolering, reglar och kablage. 

7.5 Brandskydd vid genomföringar och anslutningar 

Genomföringar av rör, kanaler mm i brandcellsgräns skall tätas noggrant med typgodkänd 
brandtätningsmetod och utföras så att brandcellsgränsens brandmotstånd ej försämras. Brännbara 
ledningar tätas med s.k. brandstrypare. 
 

7.6 Imkanaler 

Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och 
brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand till 
intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls. 
 
Brandskyddet för imkanaler i storkök ska anpassas efter risken för att brännbara avsättningar 
bildas i kanalen. Om stora mängder avsättningar riskerar att bildas i imkanalen ska den uppfylla 
kraven enligt ISO 6944-2, både för brand i och brand utanför kanalen. Alternativt systemet 
utformas med:  

• filtreringssystem som minskar risken för att avsättningar bildas eller 

• automatiskt släcksystem som med tillräcklig förmåga begränsar risken för att brand i 
avsättningarna sprids 
 

Imkanaler från storkök bör i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk klass EI 60 i byggnader i 
byggnadsklass Br1. 
 
Köket i boningshuset bedöms att få låg mängd avsättning då den enbart kommer användas för 
uppvärmning, kokning och liknande i begränsad omfattning. Imkanal ska dock vara i 
avskiljande konstruktion i lägst brandteknisk klass EI30.  
 
Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en minst 100 mm bred 
luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar. Imkanaler kan även vara oisolerade, om 
de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart material är minst 0,5 meter. Avståndet kan 
minskas till 0,25 meter, om det finns ett strålningsskydd mellan kanalen och brännbart material. 
Strålningsskyddet bör utföras i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 med beständiga egenskaper. 
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7.7 Vind- och undertaksutrymmen 

Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att skyddet mot brandspridning mellan 
brandceller upprätthålls. De ska dessutom utformas så att omfattande brandspridning 
begränsas. 
Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma 
omfattning och i lägst samma brandtekniska klass som krävs för underliggande 
brandcellsskiljande väggar. 
För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bör särskild hänsyn tas till 
behovet av skydd mot brandspridning till och på vinden, och takkonstruktionens bärförmåga 
vid brand. 
Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan brandcell bör 
begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utförs med avskiljande förmåga i lägst 
klass EI 30. 

7.8 Intilliggande tak 

Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska upprätthållas. 
 
Skyddet kan exempelvis upprätthållas genom en kombination av skyddsavstånd, avskiljande 
konstruktion, skydd mot strålning och obrännbar taktäckning. Exempel på godtagbara lösningar 
kan vara att: 

• Ytterväggen till den högre belägna brandcellen, inklusive fönster, upp till en höjd av 5 
meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd som motsvarar kravet på 
avskiljande konstruktion. För fönster som utgör mindre än 20 % av berörd yta kan dock 
brandteknisk klass EW 30 accepteras. 

• Det intilliggande taket på ett avstånd av mindre än 8 meter från ytterväggen ges ett 
brandmotstånd motsvarande REI 60. Om samtliga närliggande brandceller har 
avskiljande konstruktion och bärförmåga vid brand i högst 30 minuter, kan REI 30 
accepteras. 

7.9 Uterum 

Orangeriet ligger mer än 8 meter från både Mejeriet och Boningshuset. 

 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER 

Byggnader skall utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. 
Avstånd till närmsta byggnad är mer än åtta meter.  

 ANORDNINGAR FÖR BRANDSLÄCKNING 

9.1 Räddningsväg 

Samtliga fasader är lätt åtkomliga för räddningstjänstens insats. Uppställningsplats för 
räddningstjänstens fordon finns på intilliggande väg och på själva tomten runt respektive byggnad. 

9.2 Handbrandsläckare 

Handbrandsläckare placeras väl synliga på lättillgängliga platser samt att gångavståndet inte 
överstiger 25 meter till närmsta släckare. 
 
Släckare skall monteras på vägg och förses med anvisningsskylt. 
 
Storköket (Mejeriet) ska vara försett med fettsläckare (handbrandsläckare) samt brandfilt. 
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 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 

10.1 Larmsystem 

Automatiskt brandlarm ska installeras när detta är en förutsättning för brandskyddets 
utformning. Systemet ska utformas med sådana egenskaper att det, med hög tillförlitlighet, har 
förmåga att detektera brand och att ge signal till de funktioner som är beroende av larmet. 
Systemet ska utformas med tillräcklig täckningsgrad och ska aktivera tillräckligt snabbt för att 
säkerställa avsedd funktion. 
 
Systemet ska utformas så att korrosion, termisk påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö 
inte påverkar tillförlitligheten. Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott 
och ska förses med skydd mot strömavbrott på grund av brand i de utrymmen som inte täcks 
av det automatiska brandlarmet. 
 
Om det automatiska brandlarmet är en förutsättning för brandskyddet i hela eller delar av en 
byggnad ska detektionssystemet täcka dessa områden. 
 
Mejeriet ska förses med ett automatiskt brandlarm enligt SBFD 110:8 med ett 
övervakningsområde klass A (se definition i avsnitt 5.4.2). De undantag som får göras anges i 
avsnitt 6.5.1.5.  
 
Boningshuset ska förses med ett automatiskt brandlarm enligt SBFD 110:8 med ett 
övervakningsområde klass C (se definition i avsnitt 5.4.2). De undantag som får göras anges i 
avsnitt 6.5.1.5.  
 
Tillförlitligheten och förmågan hos automatiskt brandlarm kan i tillämpliga delar verifieras enligt 
avsnitt 6-7 och 15-16 i Brandskyddsföreningens skrift Regler för brandlarm, SBF 110:8. 
Komponenterna i ett automatiskt brandlarm kan verifieras i enlighet med standardserien SS-EN 
54 med egenskaper anpassade efter avsedd användning. Komponenter i brandlarm enligt SS-
EN 54- 21 bör utformas som typ 1. 
 
Detektering ska, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer. Det automatiska brandlarmet 
bör automatiskt avge felsignaler vid fel i ledningsnätet eller strömförsörjningen. Felsignal ska 
utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden eller på annan plats. Trapphusets 
högsta punkt ska förses med detektering.  
 
Larmet ska kunna aktiveras av personalen. När det gäller larmknappsplacering så gäller avsnitt 
6.5.8. Övrig styrning av system är att tända belysning i festlokalen samt tysta musiken, 
bedömning av omfattning ska göras i samband med bygghandling. 
 
Utrymningslarm ska installeras när detta är en förutsättning för brandskyddets utformning. 
Utrymningslarmet ska utformas efter behovet av information så att personer som vistas i 
byggnaden kan nås av information om lämpliga åtgärder vid utrymning. 
Utrymmen i publika lokaler där personer med hörselnedsättning kan vistas utan direktkontakt 
med andra personer ska förses med kompletterande larmdon så att även hörselskadade och 
döva nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara. 
 
Vid akustiskt larm ska hörbarheten vara sådan att signaler eller meddelanden kan uppfattas i 
berörda delar av byggnaden. Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott 
samt ha ett skydd mot strömavbrott på grund av brand.  
 
Utrymningslarm kan aktiveras manuellt eller med automatiskt brandlarm. Utrymningslarmet bör 
signalera direkt både vid aktivering med manuell larmknapp eller automatiskt brandlarm.  
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Exempel på utrymmen i publika lokaler som bör förses med kompletterande larmdon är 
hygienutrymmen. Med kompletterande larmdon avses exempelvis optiska sådana. 
 
Ljudstyrkan för ett utrymningslarm bör vara anpassad till den omgivande ljudnivån i lokalen. 
Ljudnivån ska inte understiga 65 dB(A) på platser där personer vistas mer än tillfälligt. 
Ljudnivån ska även vara minst 10 dB(A) över omgivande normal bakgrundsnivå och bör inte 
överstiga 115 dB(A) på en meters avstånd från larmdonet. Utrymningslarm som används i för 
hotell/gästrum ska placeras så att ljudnivån vid en plats för en sovande persons huvud är minst 
75 dB(A). 
 
Det ska vara både ett akustiskt och optiskt larm. Larmöverföringen ska skickas till en bemannad 
larmcentral. 
 
Akustiska eller optiska larmdon kan verifieras med SS-EN 54-3 eller 54-23. 
Utrymningssignal ska fortgå tills larmet återställs. Varje larmdon ska vara försedd med en skylt 
som anger signalens betydelse och förslag till lämplig åtgärd. Exempel på text kan vara 
”utrymningslarm – lämna omedelbart byggnaden när larmsignal ljuder/blixtrar”. Skylten bör 
vara utformad med vit text på röd botten och vara läsbar från ståplan under, eller vid, 
larmdonet. 
 
Utrymningslarm bör kunna avge utrymningssignal under minst 30 minuter efter ett 
strömavbrott på 24 timmar. Utrymningslarmet bör automatiskt avge felsignaler vid fel i 
ledningsnätet eller strömförsörjningen. Felsignal bör utformas så att den kan upptäckas av 
personer i byggnaden eller på annan plats. 
 
Utformning av larmknappar för manuell aktivering av utrymningslarm kan verifieras enligt SS-
EN 54-11. Sådana larmknappar bör förses med skyddslock. Larmknappar bör placeras högst 
1,60 meter över golvet. 

 VENTILATION  

Luftbehandlingsinstallation skall utformas så att ett tillfredställande skydd mot spridning av 
brandgas mellan brandceller erhålles. Kanaler skall utföras av obrännbart material och förläggas 
och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och 
fast inredning under den tid som brandkravet anger. 
 
Material i ventilationsanläggningen får ej bidra till brandspridning. Upphängning och infästning av 
ventilationskanaler skall utföras så att ventilationssystemets brandskyddsfunktion säkras. 
 
Skydd mot brandgasspridning i ventilationssystem kan lösas med olika tekniska system. 
Typlösningarna kan vara med ex. avskiljande spjäll, separat system för brandceller alternativt fläkt i 
drift. 

11.1 Ventilationssystem 

Mejeriet (Restaurang och hotellet) 
Byggnaden ventileras med självdrag i lounge 1, lounge 2, lilla entrén och kapprum. I övriga huset är 
det mekanisk ventilation (kommer att uppdateras med teknisk specifikation). 
 
Boningshuset 
Byggnaden kommer att ventileras med självdrag.  
 
Orangeri kommer att ventileras med självdrag. 
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11.2 Montering av luftbehandlingsinstallation 

Luftbehandlingsinstallationer ska placeras, utformas och hängas upp så att skyddet mot brand och 
brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls. 
 
Risken för brandspridning på grund av värmeöverföring genom dessa installationer till brännbara 
material i andra brandceller ska beaktas. Installationerna ska utformas så att alla delar som krävs för 
att upprätthålla skyddet klarar den temperaturökning som sker vid en brand. 
 
Material i luftbehandlingsinstallationer bör vara av klass A2-s1,d0. Kanaler, förutom imkanaler, ska 
ha motsvarande ytskiktskrav som gäller för anslutande vägg- eller takyta.  
 
Kanaler i schakt och aggregatrum ska vara i klass E, om dessa utformas så att brand inte kan 
spridas till eller från schakt- eller aggregatrum under den tid som motsvaras av brandmotståndet 
för brandcellsgränser i aktuell byggnad. Luftdon ska vara i klass E. 
 

11.3 Skydd mot brandspridning mellan brandceller 

Ventilationssystemet, inklusive upphängningar, kanaler och genomföringar, ska utformas så att de 
klarar att upprätthålla brandcellsgränserna och utsatt tid. Installationerna ska utformas så att de 
klarar en brand oavsett vilken brandcell den startar i. 
 
Kanalerna ska isoleras vid brandcellsgenombrott och vid de tillfällen där ett och samma system 
tjänar flera brandceller ska brandspjäll installeras som motsvarar avskiljande förmåga i 
brandcellsgräns. Spjällen ska utformas så att deras funktion kan upprätthållas utifrån den 
påfrestning de kan förväntas utsättas för. 
 

11.4 Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller 

Brandgasspridning skall förhindras till brandceller där personer vistas. Vidare skall 
brandgasspridning hindras till utrymningsvägar. Luftbehandlingsinstallation skall därvid utformas 
så att ett tillfredställande skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller erhålles. Detta kan 
göras genom att: 

• Brand- och brandgasspridning mellan olika brandceller skall förhindras genom brand- och 
brandgasspjäll i brandcellsgränser. 

• Vid brandindikering stoppas fläktar automatiskt och brandspjäll stänger. Fläktrummen ska 
enbart ha en begränsad mängd brännbart material (ca 5 MJ/m2) 

 UPPVÄRMNING 

12.1 Generellt 

Mejeriet kommer att värmas upp med luft/vatten aggregat via luft, golvvärme och radiatorer.  
 
Boningshuset värms upp med luft/vattenpump med vattenburna radiatorer samt elektrisk golvvärme 
i badrummen. 

 MINDRE AVVIKELSER OCH ALTERNATIV LÖSNING 

Gångavståndet överskrids från Lounge 1 med ca 3 meter. Bedömning är att en tillfredställande 
utrymning ändå kan göras genom ordinarie utrymning via Lilla entrén samt via alternativ 
utrymning genom fönster mot norr.  
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 KRAV PÅ BRANDSKYDD VID ÄNDRING AV BYGGNAD 

Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. 
Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska 
utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av brandskyddet inte slås ut av 
enskilda händelser eller påfrestningar. 
 
I bedömningen av byggnadens förutsättningar kan hänsyn tas till skyddsbehovet i den 
verksamhet som bedrivs. Synnerliga skäl kan i högre utsträckning motiveras i byggnader som 
har ett lägre skyddsbehov. Faktorer i verksamheten som innebär ett lägre skyddsbehov är 
exempelvis att personantalet är begränsat, att personerna kan förväntas vara vakna, att de har 
god lokalkännedom eller att de till största delen kan förväntas utrymma på egen hand. 

 BRANDSKYDD UNDER BYGGTID 

Byggherrens har ansvar1 att uppmärksamma arbetsmiljösynpunkter i byggskedet i val av 
byggnadsutformning, byggprodukter, konstruktioner för grundläggning och stomme, samt 
stomkomplettering – här i fråga om brand. Det innebär att det ska finnas: 

• rutin att tydliggöra roll och ansvar i fråga om brand/arbetsmiljö, och i att tydliggöra 
konsekvenser vid val av teknik och material. 

• rutin för dialog om krav från beställare respektive konsekvenser och risker från projektörer 
och entreprenörer. 

 
Heta arbeten får endast utföras av certifierad sakkunnig och där tillstånd finns för arbetsmomentet. 
 
Genomföringar i brandcellsavskiljande byggnadsdel ska utan dröjsmål tätas för att uppfylla samma 
brandtekniska klass som väggen i övrigt. 
 
Gasflaskor inom byggplats ska placeras i anslutning till dörr ut i det fria, nattetid ska gasflaskor 
alltid placeras i låst container. Container ska vara försedd med varningsanslag med avseende på 
förvaring av gasflaskor.  
 
Som för allt brännbart material gäller på byggplatsen att cellplast bör förvaras minst 20 meter från 
närmaste byggnad. Samma sak gäller exempelvis för vanliga träpallar. Upplag av brännbart material 
bör överhuvudtaget inte finnas i anslutning till en byggnad. Cellplast är energirik och kan sprida 
brand genom brandgaser, strålningsvärme och brinnande plast. Det finns rekommendationer för 
skyddsavstånd mellan brännbart material och byggnader. 
De viktigaste är: 

• 2,5 meter för soptunnor och andra mindre behållare  

• 4 meter mellan byggnader och enstaka avfallskärl i plast och stål på 600 liter och som är 
max 1,5 meter höga och breda 

• 6 meter mellan byggnader och avfallskärl i plast som är max 4 meter breda och höga 

• 8 meter mellan byggnad och avfallscontainer (utan lock), fristående soprum, friggebod, 
carport, husvagn, staplar med lastpallar och andra brännbara föremål som är högst 6 meter 
breda och höga.  

 
Cellplastisolering ska inte användas i väggar eller tak. Om cellplastisolering används till grunden ska 
den förvaras minst 15 meter från byggnad (oavsett om container är med eller utan lock).  
 
På byggarbetsplatsen ska det vara god ordning och reda. 
Larmplan ska vara känd av alla som vistas och arbetar på byggarbetsplatsen. 

 
1 AML 3 kap § punkt 1 samt AFS 1999:3 §5 
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 UNDERHÅLL OCH KONTROLL 

 
Ansvaret för att brandskyddet i byggnaden upprätthålles åvilar fastighetsägaren och nyttjaren och 
därmed ansvarar dessa för att dokumentationen efterlevs genom kontroller av brandskyddet. 
 
Utrymningsvägar kontrolleras varje vecka enligt nedan: 
- att inget material finns lagrat i utrymningsvägar. 
- att utrymningsvägar inte är blockerade med möbler och annat 
- att dörrar ej är låsta. 
 
Genomlysta utrymningsskyltar (el-anslutna) kontrolleras enligt nedan: 
- att skyltar är hela och att belysning fungerar kontrolleras varje vecka. 
- att belysning fungerar vid strömbortfall kontrolleras 1 gång per år. 
 
Automatiska brand- och utrymningslarm kontrolleras: 
- kontrollera att larmdon fungerar och ljuder4 ggr/år. 
- service och besiktning enligt SBF 110:8 
 
Handbrandsläckare kontrolleras 1 gång/år. 
Kontrollera att dessa blivit servade av godkänd kontrollant. 
 
Information till personalen och eventuell övning. 
Personalen informeras om utrymningsstrategin vid brand. 
 
Tillgänglighet för räddningstjänsten kontrolleras varje månad. 
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Datum                                                                                                         Arkivnr 
2021-08-03                                                                       202101841 
 
Yttrande över bygglov ombyggnad och ändrad användning, Nedraby 5:5 (Allevad 505), Tomelilla kommun. 
Dnr. BL 2021-000100 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande 
synpunkter. 
 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel. Lågspänningskabeln ligger i osäkert läge. 
Mellanspänningskabeln som är inmätt bedöms hamna utanför området. Inom området finns även 
lågspänningsluftledning med tillhörande stolpe och stag, se bifogad karta. 
 
Markkabelns exakta läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via 
vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-
djur/grava-nara-ledning.html 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade 
instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras 
 
Luftledningen enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 
2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 vara framdragen över eller 
invid byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak 
(avstånd minst 2,5 meter).  
 
Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar. Med det sagt, så får inga parkeringar placeras 
under eller invid ledningen. Parkering regleras som byggnad och således gäller även här ett avstånd på minimum 
2,5 från närmsta strömförande lina. Denna säkerhetszon på 2,5 meter gäller även runt stolpen med tillhörande stag. 
Eventuellt kan man dock sätta skyddsräcke så att det inte går att köra på stolpen. I annat fall måste stolpen flyttas på 
exploatörens bekostnad.  
 
För frågor kring ovan kan kontakt tas med lokalnätsansvarig för området: Jan- Åke Johansson, E.ON 
Energidistribution AB: tfn 0702- 47 79 78. 
 
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverket 
starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas, vilket i detta fall bland annat innebär 
följande:  

  
 Ingen uppställning av maskiner, fordon, bodar etc. under eller i omedelbar närhet av ledningen. Ej heller 
tillfälliga jordupplag.  

  
 Kranarbete är förbjudet under eller strax bredvid kraftledningen. Stationära kranar får ej placeras så att 
kranarmen/vajern kan komma i närheten av ledningen.  

  
 Vid övrigt arbete under ledningen gäller minimiavstånd i vertikal led mellan faslina och maskin 2 meter vid 0,4 
kV. I sidled gäller 2 meter. Spärrbara maskiner ska användas.  
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 Måste man av något skäl arbeta på gränsen till dessa avstånd eller att spärrbara maskiner inte används ska 
ledningsbevakning beställas via E.ONs kundsupport 0771-22    24 24, för lokalnät. Kostnaden för detta kommer 
att påföras Er eller er entreprenör.  
  
 Belysningsmaster, flaggstänger etc. får inte placeras så nära kraftledningen att dessa kan komma i kontakt 
med strömförande linor vid fall. Om exempelvis en 12 meter hög belysningsmast monteras får denna inte 
placeras närmre strömförande lina än 14 meter, horisontellt mått.  

  
 Marknivån får inte förändras vid stolpar och stag.  

  
 För montage av staket, el- och teleledningar, metalliska rör etc. gäller speciella restriktioner  

 
Alla eventuella kostnader för flyttning och ombyggnation av E.ONs anläggningar bekostas av exploatören. 
 
För övrigt ingen erinran. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Joakim Hellgren 
Tillståndstekniker 
 
E.ON Energidistribution AB 
Tillstånd & Rättigheter 
212 15 Malmö 
Joakim.Hellgren@eon.se 
+46 761 -29 59 91 
Remisser skickas till PBL@eon.se  
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. 
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Matilda Dufvander

Från: Filippa Mårtensson <filippa.martensson@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 15 juli 2021 15:22
Till: Byggnadsnämnden
Kopia: Åsa Jonasson
Ämne: Re: Ang. inkomna synpunkter

Hej, du får gärna skicka över listan.   
 
Här kommer svaret till grannen, hoppas det är okej:  
 
 
”Hej,  
 
Det stämmer att träden står på vår tomt, anledningen till att de inte är med på bygglovet är för att det inte krävs 
något bygglov/marklov för att fälla träd utanför detaljplanerat område. Men vi har inga planer på att fälla alla träd, 
vi ska rensa upp och ta bort några självsådda träd/granar samt buskar för att få plats med parkering och nytt avlopp. 
Känslan av trädridå kommer inte att försvinna.  
 
Precis som du skriver så är det inte tillåtet att parkera bilar på vägen vid Allevad och så kommer det att förbli. Våra 
hyresgäster kommer skriva under ett hyreskontrakt och där kommer det bland annat stå hur det fungerar med 
parkering och att det inte är tillåtet att parkera på vägen. Vi kommer rekommendera taxi, buss och samåkning till 
lokalen vilket gör att vi anser att 30 platser kommer att räcka. Skulle vi mot förmodan ha fel får vi se om det går att 
hitta en annan lösning i efterhand, alternativt dra ner på antalet tillåtna gäster.  
 
Vår högsäsong är under maj-september, men lokalen kommer att hyras ut året runt. Vi hoppas på god 
kommunikation med de närmsta grannarna (vilka vi redan har varit i kontakt med och berättat om våra planer). 
Fönster och dörrar kommer inte vara öppningsbara (förutom nödutgång) ut mot Allevadsvägen för att förhindra 
störande ljud mot grannar. Det kommer även finnas extra portar ut mot Allevadsvägen som ska stängas senare på 
kvällen. Det kommer vara tidsbegränsat hur länge man får spela musik och när festen ska vara avslutad. I övrigt 
kommer vi förhålla oss till de direktiv vi får från miljöförbundet, för oss är det väldigt viktigt med en bra relation till 
våra grannar!  
 
Återkom gärna om du har fler frågor.  
Vänligen Filippa Mårtensson 

 
 

   
  

 
 
 

15 juli 2021 kl. 14:40 skrev Byggnadsnämnden <bygg@tomelilla.se>: 

Hej Filippa, 
 
Grannar som fått ärendet på remiss är de s.k. rågrannar som har en fastighet som gränsar till er 
samt avskiljs med en gata eller väg. Då bygglovet avser en verksamhet med trafikpåverkan och 
omgivningspåverkan vidgar man området. Ibland kan fastighetsbeteckningarna verka orimliga men 
låter värre än det är. Vill ni ha en lista över de grannar som fått ärendet på remiss? 
 
Med vänliga hälsningar 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Filippa Mårtensson <filippa.martensson@fastighetsbyran.se>  
Skickat: den 13 juli 2021 13:55 
Till: Byggnadsnämnden <bygg@tomelilla.se> 
Ämne: Re: Ang. inkomna synpunkter 
 
Hej Åsa, jag ska återkomma under dagen med svar på hans frågor som du kan skicka vidare. Vilka 
grannar är det som får yttra sig på bygglovet? Glemmingebro känns ju rätt långt bort :)  
 
Måste jag svara gällande träden, det ingår väl inte i bygglov i o m utanför detaljplanerat område?  
 
Med vänlig hälsning  
Filippa Mårtensson,  

 
 
 

13 juli 2021 kl. 13:39 skrev Byggnadsnämnden <bygg@tomelilla.se>: 

 

Hej Filippa, 

 

Hoppas allt är bra med dig. Vänligen se mail nedan med synpunkter som inkommit. 
Vill ni vänligen bemöta dessa och svara då till mig så skickar jag det vidare? 

 

Tack på förhand och önskar dig en trevlig dag. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

  

 

 

 

 

Hej, 

 

Vi har tittat igenom grannyttrandet för bygglovet av Nedraby 5:5.  

 

Jag har en del frågetecken som inte framkommer av bygglovet.  

 

Där parkeringen skall anläggas är en rad gamla träd som står i tomtgräns (jag gissar 
på att det är tomtgräns) kommer dom att huggas ner? 

Om parkering blir full hur gör man med resten av bilarna då? Jag tänker att lokalen 
rymmer 120 personer men där finns bara parkering för 30 bilar. Och i själva Allevad 
så finns där inte plats att hålla med bil längs vägarna.  

 

D
nr

 B
L 

20
21

-0
00

10
0 

– 
A

nk
om

 2
02

1-
07

-1
5

57



3

Tanken med fastigheten är att hyra ut lokaler/lokalen under tiden maj-augusti för 
fest och bröllop.  Men där står inget i bygglovet angående ljudvolymen som kan 
störa grannarna under dessa fyra månader.  

Finns där någon åtgärdsplan för det? 
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Hej, här kommer lite mer information och svar på de frågor som uppkommit i samband 
med bygglovet. Frågorna som har kommit in känns relevanta och vår förhoppning är att 
vi ska kunna lösa de oklarheter som finns. Vi vill självklart inte att vår kommande 
verksamhet ska bli ett störande moment för er grannar och vi kommer göra allt vi kan 
för att undvika olägenheter. Dock förstår vi att det kommer bli en förändring, men vi 
hoppas på en positiv sådan! 
 
Vår verksamhet kommer främst inrikta sig till uthyrning för bröllop och vår förhoppning 
är att verksamheten ska gå runt på det.  
 
Gällande parkeringen så har vi ansett att 30 parkeringsplatser kommer att räcka, men 
skulle kommunen anse att vi behöver fler så är vi villiga att göra en större 
parkeringsplats. Våra hyresgäster kommer att skriva under ett hyreskontrakt och där 
kommer det bland annat stå hur det fungerar med parkering och att det inte är tillåtet 
att parkera på den allmänna vägen. Det är självklart vårt ansvar att se till att detta 
efterhålls. Skulle parkeringen bli ett problem så ser vi till att hitta en lösning i efterhand, 
alternativt dra ner på antalet tillåtna gäster. Parkeringen som vi tänkt anlägga ligger 
jämte trädridån på tomtens östra del. Vi kommer ta ner en del självsådda träd, buskar 
och sly men känslan av trädridå kommer inte att försvinna.  
 
De fönster och dörrar som kommer att finnas på mejeriets västra fasad (från baren och 
festlokalen), samt de tre fönster som vetter mot norr från festlokalen kommer inte att 
vara öppningsbara utan enbart nödutgångar. Den stora entrédörren mot norr kommer 
att hållas stängd senare på kvällen, förutom när folk kommer och går. Vår nya värme-
/ventilationsanläggning kommer att se till så att det blir ett behagligt klimat utan att 
man behöver öppna upp fönster för att skapa tvärdrag osv. Det kommer inte vara tillåtet 
att hålla festen utomhus senare på kvällen, efter kl. 22:00 får det inte spelas hög musik 
ute som kan störa och all musik ska upphöra senast kl. 01:00 (även inomhus). Vi har 
varit i kontakt med Österlens Miljöförbund och kommer självklart förhålla oss till de 
regler och lagar som finns. Vi har även kontakt med en inredningsarkitektfirma som har 
lång erfarenhet av att inreda restauranger, de kommer att hjälpa oss med ljudisolering 
och akustik.   
 
Slutligen vill jag påpeka att vi inte är några orimliga människor som har kommit för att 
förpesta er tillvaro. Vi blev förälskade i mejeriet och tyckte att det var en perfekt plats 
att hålla bröllop på. Vi tycker det är tråkigt att en sån gammal och fin byggnad har fått 
stå och förfalla i så många år och hoppas nu kunna väcka liv i den igen. Vi kommer att 
investera ett antal miljoner kronor för att renovera byggnaderna, vilket också innebär 
att vi behöver ha en stabil intäkt. Detta kommer att vara en seriös verksamhet och vi 
kommer självklart ta vårt ansvar. För oss är det väldigt viktigt med en god relation till 
våra grannar.  
 
Har ni några andra frågor eller funderingar får ni väldigt gärna ringa eller maila mig. 
Skulle ni vilja träffa oss på mejeriet så gör vi gärna det för att berätta och visa mer.  
 
Vänligen Filippa Mårtensson, Mårtenssons fastighet i Skåne AB 
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Dokumentation fönster 
 

Mejeriet:  
1 st bågformat fönster (vetter mot väster, kommer att renoveras och behållas). 
3 st stallfönster (vetter mot väster och öster, kommer att renoveras och behållas). 
 
 
14 st bågformade fönster på bottenplan (ink. de två nya fönster som kommer sättas på norra 
fasaden bredvid entrédörren). Fönstren kommer att bli handsnickrade efter originalen. 2-glas 
kopplade bågar med kulturglas. Kulören kommer att bli samma som är idag, bruna.  
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5 st fönster (på den södra fasaden vid restaurangköket). Här kommer sättas nya träfönster i 
samma kulör. 2-glas fönster, sidohängt utåtgående. Fönstret närmst på bilden kommer att 
sättas igen på insidan och täckas med träluckor på utsidan (se bygglovsritning för mer info).  
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1 st fönster på våning 2, mejeriets östra fasad, vid omklädningsrummet. Här kommer sättas 
nytt träfönster i samma kulör. 2-glas fönster, sidohängt utåtgående.  
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1 st fönster på våning 2, mejeriets östra fasad. Här kommer sättas in nytt träfönster i samma 
utförande och kulör. 2-glas fönster.  
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2 st fönster på ovanvåningen på mejeriet (kuporna). Dessa kommer byttas ut till träfönster i 
samma utförande och kulör.  
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4 st bågformade fönster utan spröjs på mejeriets ovanvåning (ink. fönstret som ersätter 
balkongdörren på den norra fasaden). 2 st på den östra fasaden och 2 st på den norra fasaden. 
Vi kommer sätta in ett likadant fönster när vi tar bort balkongdörren på norra fasaden. 
Fönstren kommer att bytas ut till nya i samma utförande och kulör.  
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1 st runt fönster på mejeriets västra fasad.  
 
Detta fönstret blir helt nytt. Vi har tänkt om gällande spröjs och gjort samma spröjs som finns 
i det runda fönstret som sitter vid pannan på mejeriets östra fasad (se nedanstående bild). Det 
kommer bli ett fönster i trä med samma bruna kulör som resterande fönster. Storleken blir ca 
1500 mm i diameter.  
 

 
Befintligt runt fönster 
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Fönster bostadshuset: 
 
15 st fönster (inkl. de två nya fönstren på våning 2 på den östra fasaden).  
10 st källarfönster.  
 
Bostadshusets fönster kommer att bytas till 2-glas fönster med aluminium på utsidan och trä 
på insidan. Det blir 2-lufts, sidohängt utåtgående med allmogeprofil på insidan. Kulör NCS 
RAL 7003. Bifogar produktbeskrivning/offert från leverantör. Färgerna stämmer dock inte i 
produktbeskrivningen.  
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11 st källarfönster. 2-glas överkantshängt fönster, 1-lufts. Kulör NCS RAL 7039. Vi kommer 
inte ha någon spröjs i mitten (se bygglovsritningar).  
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Bygglovshandling - Mejeri

Filippa Mårtensson
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Renovering/Ombyggnation/Ändrad användning
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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: Åsa Jonasson 
Titel: Tillförordnad bygglovschef
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00

Diarienummer: BN 2021/161

Datum 10 augusti 2021

Tapiren 7 - Bygglov tillbyggnad av 
enbostadshus med uterum

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
uterum enligt förvaltningens bedömning.

Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Tillbyggnaden är väl 
anpassad till omgivande bebyggelse och medför inte en betydande olägenhet för 
omgivningen.

 Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och 
bygglagen (2010:900).

 Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren (sökande) ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet. (10 kap. 9 § plan- och bygglagen 
(2010:900)).

 Inkommen kontrollplan 2021-06-10 godkänns i enlighet med 10 kap. 24 § 
plan- och bygglagen (2010:900).

 Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23 § § plan- och bygglagen 
(2010:900).

Avgiften för bygglovet är 1 219 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-03-22 och beslut fattades 2021-
08-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits. 
Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd redovisas under 
avsnittet upplysningar.
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Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan 2021-03-22
Förslag till kontrollplan 2021-06-10
Situationsplan 2021-06-10
Planritning 2021-03-22
Fasadritning 2021-03-22
Fasadritning 2021-03-22
Fasadritning 2021-03-22
Konstruktionsritning 2021-03-22
Grundritning 2021-03-22
Intyg 2021-03-29
Teknisk beskrivning 2021-06-10
Teknisk beskrivning 2021-06-10
Remissvar 2021-06-18
Remissvar 2021-06-18
Remissvar 2021-06-21
Remissvar 2021-06-21
Remissvar 2021-06-21
Remissvar 2021-06-21
Remissvar 2021-06-22
Remissvar 2021-06-24
Remissvar 2021-06-24
Remissvar 2021-06-28

Ärendebeskrivning
En ansökan om tillbyggnad av parhus med uterum om ca 24 kvm bruttoarea inkom 
till förvaltningen den 22 mars 2021. Tillbyggnaden sker på fasad åt söder 2,4 meter 
ifrån fastighetsgräns i öster, 5,25 meter ifrån tomtgräns i söder samt 4 meter ifrån 
tomtgräns i väster. 

Detaljplan
Aktuell fastighet byggd år 1988 ligger inom detaljplan Tomelilla S 73, laga krafts 
datum 1977-07-15. Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan avseende 
taklutning – 12 grader mot planens angivna 23 grader, byggrätt för fastigheten och 
parhuset om 200 kvm har överskridits med 26 kvm (med nu aktuell tillbyggnad 
överskrids byggrätten med 25%). Utöver dessa avvikelser placeras 32 % (två meter 
brett och fyra meter långt) av tillbyggnaden på prickmarkerad mark vilken enligt 
gällande detaljplan ej får bebyggas. Befintlig byggnad är delvis, 14 kvm byggnadsarea, 
placerad på prickmarkerad mark och tillbyggnaden sker i linje med fasadens yttermått 
och det är därmed svårt att undvika att tillbyggnaden inte placeras på den 
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prickmarkerade marken. Tillbyggnaden är placerad på den mest lämpade delen av 
befintlig byggnad.

Område och tidigare beviljade bygglov
När bygglov beviljades för nybyggnad av parhus på fastigheterna Tapiren 3-8 
medgavs avvikelse från 34 § Byggnadsstadgan avseende tomtindelningar. Husen 
placerades över tomtgränser. Avvikelse från gällande detaljplan har gjorts för 
fastigheten Tapiren 8, tillbyggnad med uterum, avseende maximalt tillåten 
byggnadsarea. Bygglov för tillbyggnad med uterum har beviljats för fastigheten 
Tapiren 9. 

För fastigheten Tapiren 6 beviljades bygglov för tillbyggnad med uterum av 
Byggnadsnämnden 2012-09-05. Även denna åtgärd stred mot gällande detaljplan 
avseende maximalt tillåten byggnadsarea. 
Av sammanträdesprotokoll från Byggnadsnämnden den 5 september 2012 framgår 
följande:

”Huvudbyggnaden som ska byggas till är belägen till större del på fastigheten Tapiren 5 men även 
på Tapiren 6.
Befintlig byggnad som ska byggas till strider således mot detaljplanen då byggnaden förlagts över 
fastighetsgräns. Bygglov har i mars år 1987 beviljats för byggnadens placering över fastighetsgräns. 
Bygglovet har således tillkommit före plan- och bygglagens tid.

Formellt sätt måste för att bygglov ska kunna meddelas för föreslagen tillbyggnad, byggnadsnämnden 
besluta om en förklaring som innebär att tidigare medgiven avvikelse ska anses vara en avvikelse 
som avses i plan- och bygglagens kapitel 9§ 30 1 b. Då tidigare bygglovsprövning skett före plan- 
och bygglagssystemets tid är inte kapitel 9 § 3+ 1 b tillämplig.
Som alternativ till kapitel 9 § 30 1 b kan i vissa fall § 31 b tillämpas vid tidigare godtagna 
avvikelser om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Tidigare medgiven avvikelse 
kan inte anses som liten förenlig med planens syfte.

Med hänsyn till vad ovan anförts kan således inte bygglov beviljas med hänsyn till befintlig byggnads 
förläggning.
Trots vad ovan sagts har byggnadsnämnden vid sammanträde den 30 maj 2012 ansett att bygglov 
kan medges.”

Berörda sakägare 
Ärendet har skickats på remiss till berörda grannar och inga negativa synpunkter har 
inkommit.
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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. 

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

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

a) överensstämmer med detaljplanen, eller

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

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

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

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

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

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

PBL kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
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Bedömning och motiv till beslut
Förvaltningen gör bedömningen att bygglov kan beviljas trots många avvikelser mot 
gällande detaljplan. Föreslagen tillbyggnad är lämpad för sitt ändamål, har en färg, 
form och skala som väl passar in i omgivningen. Liknande tillbyggnader och 
avvikelser är beviljade i området vilket medför att nu prövad tillbyggnad inte 
utmärker sig för området utan passar väl in i omgivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2021-08-10.

Tapiren 7 - Översiktskarta, handlingsid: Bn 2021.906.
Tapiren 7 - Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.907.
Tapiren 7 - Planritning, handlingsid: Bn 2021.908.
Tapiren 7 - Konstruktionsritning, handlingsid: Bn 2021.909.
Tapiren 7 - Grundkonstruktion, handlingsid: Bn 2021.910.
Tapiren 7 - Fasadritning efter åtgärd, handlingsid: Bn 2021.911.
Tapiren 7 - Fasadritning före åtgärd 2, handlingsid: Bn 2021.912.
Tapiren 7 - Fasadritning före åtgärd 1, handlingsid: Bn 2021.913.
Tapiren 7 - Teknisk beskrivning - uterum, handlingsid: Bn 2021.914.
Tapiren 7 - Teknisk beskrivning - glas, handlingsid: Bn 2021.915.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner 
beslutet laga kraft fyra veckor efter det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt att 
ärendet inte överklagas. Eventuella överklaganden meddelas.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har 
fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas.

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

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Som underlag för 
slutbesked ska verifierad kontrollplan och intyg inkomma till byggnadsnämnden. I samband 
av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med 
ytterligare handlingar

Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller 
tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.
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Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Ändringar kan kräva att ny 
ansökan lämnas in. Ta kontakt med byggnadsnämnden. Inga ändringar får ske innan ett 
skriftligt godkännande har getts ifrån byggnadsnämnden eller nytt lov har beviljats.

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 1 219 
kronor (3 655 kronor för bygglov, 1 219 kronor för start- och slutbesked, 975 kr för 
prövning av liten avvikelse samt 2 475 kronor för hörande av sakägare och 
kungörelse av beslut) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa. Reducering av avgift 
för bygglov och hörande av sakägare har reducerats med 5/5: ((3 655+975+ 
2 475)/5*5)=7 105 kronor i reducering / (3 655+975+2 475)-7 105 + 1 219= 1 219 
kronor
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;

Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla

Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar. 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 hur du vill att beslutet ska ändras.

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

Åsa Jonasson

Tillförordnad bygglovschef
Beslutet skickas till:
Brf Lindesborg Tapiren 7

Kungörs i Post- och inrikes tidningar
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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: Bygglovsadministratör
E-post: matilda.dufvander@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 43

Diarienummer: BN 2021/4

Datum 13 augusti 2021

Delegeringsbeslut 2 juni till och med 6 
augusti 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslista 2 juni 
till och med 6 augusti 2021 och lägger densamma 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 det byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Redovisningen avser 2 juni till och med 6 augusti 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2021-08-13.

Delegationslista 2 juni till och med 6 augusti 2021, handlingsid: Bn 2021.950.

Bygglovsenheten

Matilda Dufvander

Bygglovsadministratör  
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L-Lovärende 
BL 2021-000054 ULLSTORP 4:19 D  Beslut 2021-06-16 Delegat 
2021-02-09 2021-00022 Avskrivning Karl Gustavson 
 6 
Marklov 2021-06-16 

BL 2021-000053 LÖKARÖD 1:4  D  Beslut 2021-06-22 Delegat 
2021-02-09 LILLEHEMSVÄGEN 453-45 2021-00023 Avskrivning Karl Gustavson 
 5 
Förhandsbesked Nybyggnad Hall 2021-06-22 

BL 2021-000037 SLAKTERIET 48  D  Beslut 2021-06-22 Delegat 
2021-02-01 INDUSTRIGATAN 2E 2021-00023 Avskrivning Karl Gustavson 
 7 
Bygglov Nybyggnad elfilter 2021-06-22 

BL 2021-000148 SÖDRA KVÄRRESTAD 30:2  D  Beslut 2021-06-04 beviljas Delegat 
2021-04-23 SÖDRA KVERRESTAD KÄDAMÖLLA   2021-00023 Bygglov Karl Gustavson 
 4 
Bygglov för tillbyggnad av garage 2021-06-04 

BL 2021-000052 LÖKARÖD 1:4  D  Beslut 2021-06-15 beviljas Delegat 
2020-12-09 LILLEHEMSVÄGEN 453-45 2021-00022 Bygglov Karl Gustavson 
 5 
Bygglov för ombyggnad av fd  2021-06-15 
ekonomibyggnad till parhus 
BL 2021-000113 BRÖSARP 75:2 D  Beslut 2021-06-16 beviljas Delegat 
2021-03-22 2021-00022 Bygglov Josefina Vega Ezpeleta 
 7 
Bygglov för nybyggnad av  2021-06-16 
enbostadshus 
BL 2021-000167 DROMEDAREN 1  D  Beslut 2021-06-21 beviljas Delegat 
2021-04-30 OSCARSGATAN 18 2021-00023 Bygglov Karl Gustavson 
 1 
Bygglov för tillbyggnad av  2021-06-21 
enbostadshus med uterum 
 
BL 2021-000130 BRÖSARP 12:152  D  Beslut 2021-06-21 beviljas Delegat 
2021-04-08 IRIS OCH GURLIS VÄG 22 2021-00023 Bygglov Karl Gustavson 
 2 
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Bygglov för nybyggnad av  2021-06-21 
enbostadshus 
BL 2021-000166 GRÄSHOPPAN 8  D  Beslut 2021-06-29 Delegat 
2021-04-20 ÅKERIVÄGEN 1 2021-00025 Bygglov Åsa Jonasson 
 4 
Bygglov Tillbyggnad av  2021-06-29 
enbostadshus - uterum samt  
ombyggnad av carport till garage 
BL 2021-000141 ONSLUNDA 11:22  2021-07-02 Beslut 2021-07-02 beviljas Delegat 

2021-04-16 ONSLUNDA 1122 Bygglov Åsa Jonasson 
 
Bygglov Nybyggnad av  
stall/lösdrift med ligghall och  
garage 
BL 2021-000186 SÖDRA KVÄRRESTAD 33:1  D  Beslut 2021-07-06 beviljas Delegat 
2021-05-11 SÖDRA KVERRESTAD ARVIDSRO 3301 2021-00027 Bygglov Åsa Jonasson 
 5 
Bygglov Påbyggnad Enbostadshus  2021-07-06 
med takkupor och 3 takfönster 
BL 2021-000121 FLÄKTEN 12  D  Beslut 2021-07-12 beviljas Delegat 
2021-03-25 INDUSTRIGATAN 1 2021-00027 Bygglov Åsa Jonasson 
 6 
Bygglov Ombyggnad  2021-07-12 
Industrilokaler 
BL 2021-000215 TJUSTORP 158:1 D  Beslut 2021-06-23 beviljas Delegat 
2021-06-03 2021-00023 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 9 startbesked 
Bygglov tak läggs på befintlig  2021-06-23 
pergola 
BL 2021-000175 TJUSTORP 2:57  D  Beslut 2021-06-28 beviljas Delegat 
2021-05-06 GÅRDLÖSAVÄGEN 28 2021-00025 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 1 startbesked 
Bygglov för utvändig ändring av  2021-06-28 
enbostadshus 
 
BL 2021-000173 TRANÅS 25:58  D  Beslut 2021-06-28 beviljas Delegat 
2021-05-03 TRANESVÄGEN 37 2021-00025 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 2 startbesked 
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Bygglov för byte av fönster till  2021-06-28 
dörrar och byggnad av lastplats 
BL 2021-000094 MUNKA TÅGARP 4:22  D  Beslut 2021-06-30 beviljas Delegat 
2021-03-11 MUNKA TÅGARP 422 2021-00025 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 5 startbesked 
Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus  2021-06-30 
- uterum samt ombyggnad av  
garage 
BL 2020-000490 TJUSTORP 2:45  D  Beslut 2021-06-30 beviljas Delegat 
2020-12-16 STORGATAN 45 2021-00025 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 6 startbesked 
Bygglov rivning av befintligt garage  2021-06-30 
och nybyggnad av garage 
BL 2021-000208 MÖLLAREN 4  D  Beslut 2021-06-30 beviljas Delegat 
2021-05-25 MALMÖVÄGEN 43 2021-00025 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 3 startbesked 
Bygglov Nybyggnad Plank 2021-06-30 

BL 2021-000111 KABBELEKAN 8  D  Beslut 2021-07-02 beviljas Delegat 
2021-03-19 TUNNBINDAREGATAN 1 2021-00025 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 8 startbesked 
Bygglov Uppförande av plank vid  2021-07-02 
Enbostadshus 
BL 2021-000182 SKRÄPPEBODA 1:3 D  Beslut 2021-07-02 beviljas Delegat 
2021-05-04 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 0 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av  2021-07-02 
transformatorstation 
 
BL 2021-000180 MÅNSTORP 1:33 D  Beslut 2021-07-02 Delegat 
2021-05-04 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 1 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av  2021-07-02 
transformatorstation 
BL 2021-000200 ILLSTORP 8:18 D  Beslut 2021-07-02 beviljas Delegat 
2021-05-19 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 2 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av  2021-07-02 
transformatorstation 
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BL 2021-000198 ILLSTORP 1:24 D  Beslut 2021-07-02 beviljas Delegat 
2021-05-19 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 3 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av  2021-07-02 
transformatorstation 
BL 2021-000199 ILLSTORP 8:40 D  Beslut 2021-07-02 beviljas Delegat 
2021-05-19 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 4 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av  2021-07-02 
transformatorstation 
BL 2021-000197 SAXHUSA 1:1  D  Beslut 2021-07-02 beviljas Delegat 
2021-05-19 SAXHUSA 101 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 5 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av  2021-07-02 
transformatorstation 
BL 2021-000183 TRYDE 53:6  D  Beslut 2021-07-06 beviljas Delegat 
2021-05-07 ÄPPELGATAN 2 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 8 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av uterum  2021-07-06 
och förråd 
BL 2021-000159 ANDRARUM 29:1  D  Beslut 2021-07-12 beviljas Delegat 
2021-04-23 ANDRARUM 2901 2021-00027 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 7 startbesked 
Bygglov Nybyggnad nätstation 2021-07-12 

BL 2021-000163 ANDRARUM 2:1 D  Beslut 2021-07-12 beviljas Delegat 
2021-04-23 2021-00027 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 8 startbesked 
Bygglov Nybyggnad nätstation 5 2021-07-12 
 

BL 2021-000201 BRÖSARP 49:1 D  Beslut 2021-07-23 beviljas Delegat 
2021-05-21 2021-00028 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 3 startbesked 
Bygglov Nybyggnad av orangeri m  2021-07-23 
teknikkällare, förråd och bastu  
samt solceller 
BL 2021-000193 ILLSTORP 4:1 D  Beslut 2021-07-26 beviljas Delegat 
2021-05-19 2021-00028 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
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 7 startbesked 
Bygglov Nybyggnad  2021-07-26 
Transformatorstation 
BL 2021-000161 ANDRARUM 2:1 D  Beslut 2021-07-26 beviljas Delegat 
2021-04-23 2021-00028 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 8 startbesked 
Bygglov Nybyggnad nätstation 4 2021-07-26 

BL 2021-000164 LUDARÖD 24:1  D  Beslut 2021-07-27 beviljas Delegat 
2021-04-23 LUDARÖD SOLBACKEN   2021-00028 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 9 startbesked 
Bygglov Nybyggnad nätstation 2021-07-27 

BL 2021-000181 TUNBYHOLM 1:5 D  Beslut 2021-07-27 beviljas Delegat 
2021-05-04 2021-00029 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 0 startbesked 
Bygglov Nybyggnad  2021-07-27 
Transformatorstation 
BL 2021-000196 ILLSTORP 7:9 D  Beslut 2021-07-27 beviljas Delegat 
2021-05-19 2021-00029 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 1 startbesked 
Bygglov Nybyggnad  2021-07-27 
Transformatorstation 
BL 2021-000195 ILLSTORP 8:36 D  Beslut 2021-07-27 beviljas Delegat 
2021-05-19 2021-00029 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 2 startbesked 
Bygglov Nybyggnad  2021-07-27 
Transformatorstation 
 
BL 2021-000203 SLAKTERIET 43  D  Beslut 2021-07-30 beviljas Delegat 
2021-05-24 INDUSTRIGATAN 2 2021-00029 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 6 startbesked 
Bygglov av skylt på industrilokaler 2021-07-30 

BL 2021-000106 BRÖSARP 59:4 D  Beslut 2021-07-30 beviljas Delegat 
2021-03-17 2021-00028 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 4 startbesked 
Bygglov nybyggnad av två  2021-07-30 
padelbanor och rivning av befintlig  
komplementbyggnad 
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BL 2021-000013 KRISTINEHOV 1:1 D  Beslut 2021-06-15 beviljas Delegat 
2021-01-15 2021-00022 Marklov Karl Gustavson 
 3 
Marklov för ny samt utökad  2021-06-15 
parkering 
BL 2021-000019 ONSLUNDA 220:1  D  Beslut 2021-06-15 beviljas Delegat 
2021-01-22 SPORTVÄGEN 15 2021-00022 Marklov Karl Gustavson 
 4 
Marklov - förvaring av makadam 2021-06-15 

BL 2021-000146 TOARP 10:26  D  Beslut 2021-06-14 Får tas i bruk Delegat 
2021-04-22 TOARP 1026 2021-00021 Slutbesked Åsa Jonasson 
 5 
Anmälan Inst av eldstad i  2021-06-14 
Enbostadshus 
BL 2020-000329 SKRÄDDAREN 15  D  Beslut 2021-06-17 Delegat 
2020-09-02 HANTVERKAREGATAN 16 2021-00022 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 8 
Bygglov Utvändig ändring av  2021-06-17 
enbostadshus - putsning, bygga  
kupa och installering av ett  
takfönster 
BL 2020-000300 NORRA KVÄRRESTAD 13:39  D  Beslut 2021-06-21 beviljas Delegat 
2020-08-06 GAMLA VÄGEN 22 2021-00022 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 9 
Bygglov Ombyggnad av  2021-06-21 
industrilokaler och nybyggnad av 4  
st silos 
 
BL 2018-000004 TRYDE 10:25 D  Beslut 2021-06-21 beviljas Delegat 
2018-01-04 2021-00023 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Bygglov för ombyggnad och  2021-06-21 
utvändig ändring av enbostadshus 
BL 2020-000489 TRYDE 13:3  D  Beslut 2021-06-24 beviljas Delegat 
2020-12-16 TRYDE 1303 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Bygglov Ändrad användning  2021-06-24 
inredning av vind 
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BL 2020-000311 ILLSTORP 1:26  D  Beslut 2021-06-24 Delegat 
2020-08-14 ILLSTORP 126 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 1 
Bygglov Ombyggnad/ändrad  2021-06-24 
användning till uthyrningsbostad  
samt installation av eldstad 
BL 2020-000018 SILLARÖD 8:1  D  Beslut 2021-06-24 beviljas Delegat 
2020-01-27 SILLARÖD ASTERSTA   2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 2 
Bygglov Ändrad användning av  2021-06-24 
kostall till veterinärpraktik 
BL 2019-000200 TRILLAN 5 D  Beslut 2021-06-24 beviljas Delegat 
2019-05-20 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 3 
Tillbyggnad garage 2021-06-24 

BL 2020-000292 ULLSTORP 122:1  D  Beslut 2021-06-24 beviljas Delegat 
2020-07-31 ULLSTORP 1221 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 4 
Bygglov Nybyggnad av golf och  2021-06-24 
padelhall 
BL 2020-000246 RÅBOCKEN 4  D  Beslut 2021-06-24 interimistiskt Delegat 
2020-06-23 SLÄNTGATAN 6 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 5 
Bygglov Nybyggnad av  2021-06-24 
enbostadshus och garage 
 
BL 2020-000369 GÅRDLÖSA 69:11  D  Beslut 2021-06-24 beviljas Delegat 
2020-10-06 GÅRDLÖSAVÄGEN 7 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 6 
Bygglov Nybyggnad av  2021-06-24 
enbostadshus och garage 
BL 2021-000007 ÅKE 13  D  Beslut 2021-06-24 beviljas Delegat 
2021-01-08 STORMGATAN 9 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 7 
Anmälan Inst av eldstad i  2021-06-24 
Enbostadshus 
BL 2020-000244 TJUSTORP 3:65  D  Beslut 2021-06-24 interimistiskt Delegat 
2020-06-22 GÖKOTTEVÄGEN 4 2021-00024 Slutbesked Seth Dahlqvist 
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 9 
Bygglov Nybyggnad av  2021-06-24 
enbostadshus och carport/förråd 
BL 2019-000269 TJUSTORP 3:64 D  Beslut 2021-06-24 beviljas Delegat 
2019-07-30 2021-00025 Slutbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Bygglov Nybyggnad av  2021-06-24 
enbostadshus 
BL 2016-000093 ULLSTORP 124:1  D  Beslut 2021-07-07 beviljas Delegat 
2016-04-05 ULLSTORP 1241 2021-00027 Slutbesked Åsa Jonasson 
 1 
Nybyggnad av sju gäststugor 2021-07-07 

BL 2018-000085 TRYDE 67:60 D  Beslut 2021-07-08 beviljas Delegat 
2018-03-14 2021-00027 Slutbesked Åsa Jonasson 
 3 
Bygglov och rivningslov  2021-07-08 
Nybyggnad Garage 
BL 2020-000408 KRONHJORTEN 7  D  Beslut 2021-07-08 beviljas Delegat 
2020-10-28 OSCARSGATAN 26 2021-00027 Slutbesked Åsa Jonasson 
 4 
Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus 2021-07-08 
 
BL 2020-000202 SIMSON 13 D  Beslut 2021-08-04 beviljas Delegat 
2020-05-21 2021-00029 Slutbesked Jonas Mårtensson 
 7 
Bygglov Ombyggnad av  2021-08-04 
flerbostadshus och montering av  
nya takfönster 
BL 2021-000095 RÅBOCKEN 12 D  Beslut 2021-06-10 Beviljas Delegat 
2021-03-11 2021-00020 Startbesked Seth Dahlqvist 
 6 
Bygglov Nybyggnad del av parhus  2021-06-10 
och plank 
BL 2021-000098 RÅBOCKEN 11  D  Beslut 2021-06-10 Beviljas Delegat 
2021-03-11 OSCARSGATAN 17 2021-00020 Startbesked Seth Dahlqvist 
 8 
Bygglov Nybyggnad del av parhus  2021-06-10 
och plank 
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BL 2021-000171 JÄRVEN 12 D  Beslut 2021-06-11 Beviljas Delegat 
2021-04-29 2021-00021 Startbesked Seth Dahlqvist 
 0 
Anmälan ändr av ventilation i vård  2021-06-11 
och omsorgsboende 
BL 2021-000146 TOARP 10:26  D  Beslut 2021-06-11 Beviljas Delegat 
2021-04-22 TOARP 1026 2021-00021 Startbesked Seth Dahlqvist 
 4 
Anmälan Inst av eldstad i  2021-06-11 
Enbostadshus 
BL 2020-000294 BLÄCKFISKEN 4  D  Beslut 2021-06-14 Beviljas Delegat 
2020-08-03 UPPFARTSGATAN 8 2021-00021 Startbesked Seth Dahlqvist 
 1 
Bygglov Nybyggnad av  2021-06-14 
enbostadshus 
 
BL 2021-000209 TOARP 23:1  D  Beslut 2021-06-14 Beviljas Delegat 
2021-05-26 TOARP 2301 2021-00021 Startbesked Seth Dahlqvist 
 2 
Anmälan - trapphiss 2021-06-14 

BL 2021-000096 RÅBOCKEN 10  D  Beslut 2021-06-14 Beviljas Delegat 
2021-03-11 OSCARSGATAN 15 2021-00021 Startbesked Seth Dahlqvist 
 9 
Bygglov Nybyggnad del av parhus  2021-06-14 
och plank 
BL 2021-000097 RÅBOCKEN 9  D  Beslut 2021-06-14 Beviljas Delegat 
2021-03-11 OSCARSGATAN 13 2021-00022 Startbesked Seth Dahlqvist 
 1 
Bygglov Nybyggnad del av parhus  2021-06-14 
och plank 
BL 2020-000094 BRÖSARP 12:6  D  Beslut 2021-06-21 beviljas Delegat 
2020-03-30 HÖJERENSVÄGEN 11 2021-00023 Startbesked Seth Dahlqvist 
 3 
Bygglov Tillbyggnad av  2021-06-21 
enbostadshus 
BL 2020-000483 INGELSTAD 18:21  D  Beslut 2021-06-22 Delegat 
2020-12-14 ÖSTRA INGELSTAD 1821 2021-00023 Startbesked Karl Gustavson 
 8 
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Bygglov Utvändig ändring byte av  2021-06-22 
takmaterial på enbostadshus 
BL 2021-000109 BRÖSARP 12:116  D  Beslut 2021-07-05 delstartbesked Delegat 
2021-03-18 VINBÄRSSVÄNGEN 2 2021-00026 Startbesked Åsa Jonasson 
 6 
Bygglov nybyggnad av  2021-07-05 
enbostadshus 
BL 2021-000216 ONSLUNDA 31:96  D  Beslut 2021-07-15 beviljas Delegat 
2021-06-08 RINGVÄGEN 14 2021-00028 Startbesked Monika Olsson 
 0 
Anmälan Inst av eldstad i  2021-07-15 
Enbostadshus 
BL 2021-000225 TJUSTORP 3:15  D  Beslut 2021-07-28 beviljas Delegat 
2021-06-04 STORGATAN 31 2021-00029 Startbesked Monika Olsson 
 3 
Anmälan Inst el ändr av eldstad i  2021-07-28 
Fritidshus 
BL 2020-000133 GUSSARÖD 2:18  2021-08-06 Beslut 2021-08-06 beviljas Delegat 

2020-04-24 GUSSARÖDSVÄGEN 2 Startbesked Åsa Jonasson 
 
Anmälan för nybyggnad av  
attefallshus - gästhus 
 
LOV-PBL-tillstånd 
Bygglov  
BL 2021-000213 VILDKATTEN 1  D  Beslut 2021-07-06 beviljas Delegat 
2021-06-03 STUTERIGATAN 8A 2021-00026 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 9 startbesked 
Bygglov för utvändig ändring av  2021-07-06 
carport 
 
BL 2021-000207 BROMSEN 5  D  Beslut 2021-07-06 beviljas Delegat 
2021-06-02 BANMÄSTAREGATAN 32 2021-00027 Bygglov inkl.  Josefina Vega Ezpeleta 
 0 startbesked 
BL 2021-000255 OXEN 1  D  Beslut 2021-07-24 Delegat 
2021-07-09 STUTERIGATAN 12B 2021-00028 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 5 startbesked 
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 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

Bygglov för tillbyggnad av uterum. 2021-07-24 

BL 2021-000243 ULLSTORP 7:6  D  Beslut 2021-07-20 beviljas Delegat 
2021-06-17 ULLSTORP 706 2021-00028 Rivningslov Åsa Jonasson 
 1 
Rivningslov för rivning av garage 2021-07-20 

BL 2021-000246 EKEN 18  D  Beslut 2021-07-29 beviljas Delegat 
2021-06-28 NYBOGATAN 18A 2021-00029 Rivningslov Åsa Jonasson 
 5 
Bygglov för nybyggnad av förråd 2021-07-29 
  
BL 2021-000232 ONSLUNDA 18:2  D  Beslut 2021-07-21 beviljas Delegat 
2021-06-16 LANTMANNAVÄGEN 19 2021-00028 Startbesked Monika Olsson 
 2 
Anmälan installation/ändring  2021-07-21 
eldstad/rökkanal enbostadshus 
BL 2021-000252 MUNKA TÅGARP 26:2  D  Beslut 2021-07-28 beviljas Delegat 
2021-07-08 MUNKA TÅGARP MUNKATORP   2021-00029 Startbesked Monika Olsson 
 4 
Anmälan installation av kamin och  2021-07-28 
skorsten i en bostadshus. 
BL 2021-000241 PENEMÖLLA 1:2 D  Beslut 2021-08-06 beviljas Delegat 
2021-06-17 2021-00029 Startbesked Monika Olsson 
 8 
Bygglov för nybyggnad av  2021-08-06 
transformatorstation 
 
SK-Strandskydd 
BL 2021-000245 NEDRABY 14:6  D  Beslut 2021-07-26 beviljas Delegat 
2021-06-07 ALLEVADSTORP   2021-00028 Bygglov Åsa Jonasson 
 6 
Strandskyddsdispens för  2021-07-26 
anläggande av kollektorslang 
 
SS-Strandskydd 
BL 2020-000007 NORRA BJÖRSTORP 4:2  D  Beslut 2021-06-22 Delegat 
2020-01-15 NORRA BJÖRSTORP 402 2021-00023 Avskrivning Karl Gustavson 
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 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-08-11 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-06-02 
 tom:  2021-08-06 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 
 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 
 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

 6 
Ansökan om dispens från  2021-06-22 
strandskydd -  Nybyggnad av  
friggebod/trädgårdsförråd 
BL 2021-000101 NEDRABY 5:5  D  Beslut 2021-06-02 Beviljas Delegat 
2021-03-11 ALLEVAD 505 2021-00019 Strandskyddsdispen Karl Gustavson 
 5 
Ansökan om dispens från  2021-06-02 
strandskydd 
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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: Bygglovsadministratör
E-post: matilda.dufvander@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 43

Diarienummer: BN 2021/3

Datum 11 augusti 2021

Redovisning av anmälningsärenden 8 
juni till och med 10 augusti 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 8 juni till 
och med 10 augusti 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 10 augusti 2021 redovisas:

1. Länsstyrelsen avslår överklagande av bygglovsbeslutet på fastigheten Stråe 1:7 
gällande nybyggnad av nätstation, BL 2020-000450/Bn § 8/2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2021-08-11.

Länsstyrelsen avslår överklagande av bygglovsbeslut gällande nybyggnad av 
nätstation, handlingsid: Bn 2021.948.

Bygglovsenheten

Matilda Dufvander

Bygglovsadministratör  
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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: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: BN 2021/2

Datum 9 augusti 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
08-25

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Information från ordförande Per Håkanson (C)

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-08-09.

Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2021.946.

Bygglovsenheten

Johanna Kandell

Nämndsekreterare   
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Vision för Tomelilla kommun
Bakgrund

Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande år. Med anledning av 
det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt 
innevarande år och har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog 
om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i kommunfullmäktige, med dels 
en bakgrundsbeskrivning om vad som kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de 
olika förslag till vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. Därefter har 
ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision skett i förvaltningsledningen.

Så här har vi arbetat

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett antal företag och 
enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision och vilka viktiga beståndsdelar de 
tycker den kan bestå av, vad de ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de 
agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar i 
arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds styrka och särart. 

Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen geografisk varumärkesprofil som fokuserar på 
tre huvudrubriker, det kreativa, goda och naturliga Tomelilla. Det geografiska varumärket har tagit 
sitt avstamp i en passion för Tomelilla där vi på bred basis också utanför kommunen och i 
enkätform undersökt hur bilden av Tomelilla ser ut. Erfarenhet visar att bilden av en plats spelar 
roll, inte bara för stoltheten hos de som bor där, utan också för utvecklingsmöjligheterna hos 
företag, invånare och organisationer. Därför har detta breda underlag också ingått som ett 
bakgrundsmaterial i framtagandet av visionsförslaget.

Vi har via Sifos årliga målgruppsundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av ca 
45 000 personer per år, lärt oss om underliggande strukturer och segment kring hur befolkning i 
vårt område ser på sig själva och sin bygd. Undersökningen bygger på ett antal värderingar och 
påståenden som delar in Sveriges befolkning i olika segment genom beräkning av hur individer i 
de olika positionerna särskiljer sig eller liknar varandra avseende värderingar. Syftet var att bättre 
kunna förstå människors drivkrafter och motiv. Av undersökningen kan man utkristallisera två 
viktiga områden som kännetecknas av medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Under 
dessa båda rubriker finns drivkrafter som rättvisa och jämlikhet, öppenhet och tolerans, konst och 
kultur, delaktighet och gemenskap, ansvar och plikt, kunskap och engagemang, familj och 
solidaritet, hemkär och lojal, kontinuitet och tradition.
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Många organisationer utarbetar sitt visionsarbete utifrån klassiska kriterier som andel kvinnor och 
män, andel villaägare, socioekonomiska faktorer, storstads- eller landsbygdsbor etc. Det behöver 
inte vara fel, så länge det leder till ökad utveckling. Vi har valt ett bredare anslag och vill arbeta 
med en vision som uttrycker både särart och utveckling samtidigt som den tar sin utgångspunkt i 
det lokala, kulturella och historiska i vår kommun, därför har det varit viktigt att göra ett avstamp i 
dessa dimensioner.

Hur ska en vision utformas

Visionen ska vara en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med begreppet 
”banbrytande” är att den ska fokusera på ett önskvärt läge som ger energi åt framtida arbetsformer 
och mål att sträva mot. Den ska sikta långt fram och mot en eftersträvansvärd utveckling av vår 
särart. Samtidigt kan vi också styra med hjälp av vår vision och den underlättar vårt 
beslutsfattande. 

Visionen ska alltså handla om ett framtida tillstånd som vi när vi tänker, utreder och beslutar 
framåt tar med oss i arbetet, fördelat per styrelse-, nämnds- och verksamhetsområde. Vi sätter helt 
enkelt in visionen i ett sammanhang för att undvika att vi ser enskilda händelser och mål separat, 
utan också ser visionen så att det blir en kontinuitet i vår väg mot målen. Då blir också vägen dit 
mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.
Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det 
dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. När vi i framtiden i samband med våra 
tertialuppföljningar berättar om hur arbetet fortlöper och alla vet hur det går i arbetet mot visionen, 
hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra, ökar motivationen att fortsätta.

Grundprincipen är att göra det enkelt och integrerat i våra verksamhetssystem. Och egentligen är 
skillnaden inte så stor mot hur vi tänker privat – vilka drömmar har vi, hur vill vi leva om några 
år? 

Sammanfattningsvis ska en vision;

 Visa vägen framåt.
 Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid.
 Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör kommunen unik.
 Vara engagerande, stimulerande och motiverande för kommunen, dess näringsliv och 

besökare.
 Gärna tas fram av och i samverkan med nyckelpersoner, såväl internt som externt, 

eftersom visionen ska spegla organisationens själ och utvecklingspotential.
 Fungera både internt och externt.
 Inte vara så allmän, att den kunnat skrivas av eller fungera hos flera/flertalet kommuner.
 Vara kortfattad men inte vag.
 Vara tydlig och begriplig.
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 Vara ett destillat av – och lyfta fram – en nedbrytningsbar idé om kommunens utveckling, 
alltså idén om hur tjänster, produkter, tillväxt, livskvalitet m.m. kan förbättras.

 Kunna motivera.

Man kan även lägga till att en vision i sig inte är föremål för politiska ideologier, det är snarare 
vägen mot vision som kan uttryckas i form av olika politiska inriktningar och prioriteringar. 

Är vi i fas med vår omvärld och trendspanar vi bra?

Utvecklingstakten i dagens samhälle är hög och när det handlar om utveckling stöter vi ofta på 
ordet trend. Förvaltningen har valt att tolka kärnan i trendbegreppet som "förändring" eller hur 
samhället förändrar sig över tid. Det kan handla om mode, mat, kultur, design m.m. Men också om 
politik och ekonomi. Vissa av förändringarna blir bestående, medan andra är mera övergående och 
flyktiga. 

För att se en trend behöver vi ha en förmåga att förstå historien, beskriva vår nutid och bygga 
scenarion och se möjligheter för framtiden. Vi behöver hänga med och vara en del av vår samtid 
utifrån vad vi exempelvis;

 läst - informationsflödet idag är stort; det gäller därför att hitta de medier, tidningar, 
magasin, bloggar och hemsidor som bevakar området/områdena man är intresserad av att 
följa.

 sett och lyssnat till - på radio, på TV, föreläsningar etc. 
 upplevt då vi reser - nya intryck och nya upplevelser gör det möjligt att se skillnader. 
 frågat – genom ett brett enkätarbete och genom dialog med ett urval av invånare och 

företag. 

Vårt visionsarbete tar sin utgångspunkt ur Tomelillas historiska styrkor som kreativitet, dess 
näringar och kulturer. Det blir ganska tydligt att det finns en andel människor som söker sig till det 
hållbara, det gröna och till det kreativa. Det är alltså inom dess områden vi uppfattat att 
kommunens framtida vision bör ligga, samtidigt som den bör uttala en ambition om särart, spets 
och utveckling. 

Det blir också tydligt att den styrka och innovationskraft vi har inom vårt ganska mångfacetterade 
näringsliv och i de gröna näringarna förstärks av allt det som numera produceras och skrivs 
omkring hållbarhet, de agrara näringarna och den kreativitet som behövs i framtidens tillväxt- och 
bildningssamhälle. 

I det läge världen i skrivande stund är i, med en global pandemi, går det inte undvika att reflektera 
över vad framtiden kommer att innehålla då vi tagit oss ut på andra sidan. Vi har redan sett många 
områden där vi ”levlat” upp fortare än vad som troligen annars skulle ha skett. Gymnasieskolornas 
undervisningsform är ett exempel på en enormt snabb omställningsprocess som ur det offentligas 
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perspektiv skulle kunna liknas vid andra samhällsprocesser och förändrade strukturer vi sett 
utanför offentlig sektor, exv AirBnbs, Teslas, GretaThunbergs och Me Too-rörelsernas snabba 
uppkomst och utveckling. 

Det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer att lära oss att på samma sätt ställa om och 
utveckla våra verksamheter i andra former och annat tempo än de traditionella, ett slags nytt 
folkbildningsperspektiv. Inte nödvändigtvis i de strukturer vi under efterkrigsåren såg 
folkbildningen utvecklas, däremot lärandet och folkbildningen som sådan, men på nya arenor som 
troligen kommer vara både digitala och innovativa i olika former acceleratorer. Om vi tillåter oss 
att för en stund vara lite mer visionära vore det oerhört spännande att reflektera över vad som 
skulle hända med våra barn och ungdomars syn på sin hemkommun om de under den närmaste 10-
årsperioden aktivt med ordinarie utbildningsmål som grund dessutom konsekvent tog sitt avstamp 
i visionen Tomelilla 2030?

Vision och slogans

Många organisationer och företag blandar ihop slogans med vision, det är inte samma sak. 

De är dessutom lätta att blanda ihop, så där gäller det att vara försiktig. Risken är annars i det 
praktiska arbetet att man inte får en naturlig koppling mellan vision och mål och att man inte gör 
sitt jobb på djupet, att visionen blir alldeles för allmängiltig. Då fyller den inte sin funktion.

Vision, ledarskap och implementering

Allt mer behövs ledare som är både pedagoger och retoriker, som kan presentera visionen så att 
folk begriper den och känner att den är viktig. Det är som regel lättare att styra organisationer 
utifrån siffror än utifrån begrepp. Men en formulering, i det här fallet kommunens vision, kan säga 
mer än siffror samtidigt som den behöver vara lätt att komma ihåg och kortfattad. 

Alltför många organisationer har visioner som är floskler. Vanligast är kanske formuleringar i stil 
med att ”kunden/invånaren ska vara central” eller att ”man ska bli bäst”. I en kommuns 
grunduppdrag ligger redan att ha ett invånar-, besöks- och näringslivsfokus. Men en vision 
behöver vara mer specifik än så. Visionsbilden ska hjälpa både ledare och medarbetare att sortera i 
den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut. Sen 
har visionen en annan viktig funktion – att skapa kontinuitet. Då ser man också hur varje enskild 
händelse bildar en logisk händelsekedja så att man lättare kan välja bort det som inte är i linje med 
visionen och/eller våra mål. Den är alltså viktig för att undvika att upplevelsen av arbetet blir 
ryckigt – jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till?  

Ledare och chefer har det yttersta ansvaret för att visionen levandegörs. Idag är det mycket att ta 
hänsyn till hela tiden, så om ledare inte håller visionen levande, i sig och bland sina medarbetare, 
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är risken stor att vi fattar felaktiga beslut. Därför brukar man också tala om en vision som en 
symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation i organisationen kan du alltid ställa dig frågan 
om detta ligger i linje med vision och/eller mål och det vår politiska ledning uttalat? Är det 
strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet? 

Med andra ord – att arbeta med visionen innebär att arbeta med organisationskulturen, det är 
viktigt och får oss att arbeta åt samma håll.

Förslag om en visionsfond

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda utveckla en 
visionsfond med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de 
invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra 
Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som uppmuntrar en “testanda”, men 
också förverkligandet av visioner och drömmar i vår kommun. Visionsfonden ska finnas för att vi 
tror att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot 
kommunens vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr för sitt 
projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och utifrån hur nytt 
projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på 
ett eller flera behov som finns i kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och 
beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och politiker i 
kommunen. Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat dokument, men 
ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går till ett stipendium för en ung människa 
med anknytning till Tomelilla som visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens 
anda.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Ekonomiska konsekvenser
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Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs får sannolikt inga stora 
negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta 
med, inte minst ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent 
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att kommunen stöder och 
uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår 
kommun.

Barnperspektivet

Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det kan göras på flera 
olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida arbetsformer och projekt med sikte på 
visionen. Det är också viktigt att det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att 
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot Tomelilla 
2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur, 
även om man väljer att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända 
och/eller etablera sig i hemorten. 

Miljöperspektivet

Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och gröna näringarna och 
ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha på Agenda 2030 och miljömässig 
hållbarhet.
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