
Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 8 december 2021 kl. 09.30

Plats: Gamla jägmästarbostaden, Andrarum

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Anmälan av jäv
4 Industribyn 2 - Bygglov för ändrad användning, 

ombyggnad av kontorslokaler samt 
parkeringsplatser

2021/389 2 - 21

5 Baneret 13 - ändrad användning från hotell till 
samlingslokaler för kultur

2021/391 22 - 43

6 Internbudget 2022 2021/386 44 - 47
7 Riskanalys för byggnadsnämnden 2022 2021/385 48 - 56
8 Sammanträdesplan för byggnadsnämnden 2022 2021/380 57 - 59
9 Anmälningsärenden 2021-12-08 2021/3 60 - 95
10 Delegeringsbeslut 2021 2021/4 96 - 114
11 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 115 - 

147

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

1



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

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

Byggnadsnämnden

Handläggare: Reza Zargari 
Titel: Bygglovshandläggare
E-post: reza.zargari@tomelilla.se
Mobil: 0417 – 180 00

Diarienummer: BN 2021/389

Datum 19 november 2021

Industribyn 2 - Bygglov för ändrad 
användning, ombyggnad av 
kontorslokaler samt parkeringsplatser

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning, ombyggnad av 
kontorslokaler samt parkeringsplatser i enlighet med inlämnade och reviderade 
handlingar. Avvikelsen från gällande detaljplan medges för användning som 
kontorslokaler. Bygglovet beviljas med följande villkor:

 Intag för friskluft till kontorsrum ska orienteras så att buller och emissioner 
från angränsande fastigheter där industri är tillåten inte påverka hyresgäster 
störande.

 Fönster till angränsande fastigheter där industrin är tillåten ska vara 
utformade så att kraven på godkända bullernivåer i kommunen uppfylls.

 Klimatanläggning ska dimensioneras och utformas så att fönsterna i 
kontorsrummen inte behöver öppnas vid varm väderlek.

 Ytterdörrarna ska vara utformade så att kraven på godkända bullernivåer i 
kontorsrummen uppfylls.

 Uttag luft ska konstrueras så att bulleremissioner från angränsande fastigheter 
inte påverkar hyresgästerna störande.
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Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 1.b. Motivet är att avvikelsen har 
godtagits vid tidigare bygglovsprövning, för ändrad användning av Postens lokaler på 
bottenplanet och kontorslokaler på överplanet till kontor. Fastigheten är inom 
område med detaljplan vilken anger att fastigheten ska användas för småindustri och 
utbildning. Ändringen stämmer därmed inte med detaljplanen.

Avgiften för bygglovet är 47 524 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-01 och beslut fattades 2021- 

11-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har enligt 12 

kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd redovisas under 

avsnittet upplysningar.

Handlingar som ingår i förvaltningens beslut:
Datum avser när handlingen inkom till byggnadsnämnden.

Handlingar som ingår i beslutet

Tjänsteutlåtande 2021-11-18

Ansökan                     2021-09-30

Verksamhetsbeskrivning 2021-10-20

Ritningar 

(planer, fasader och sektion),6st. 2021-09-30, 2021-10-20, 2021-10-25

Ärendebeskrivning
Den aktuella byggnaden är belägen i sydvästra hörnet av industriområdet norr om 
centrum.

Österlenhem AB har ansökt om bygglov för ändrad användning, ombyggnad av 
Postens kontorslokaler till kontor, hjälpmedelscentral och tvätteri och 
parkeringsplatser. 

Lokalerna ska kunna erbjuda kontorslokaler som kan komplettera och stödja de 
verksamheter som redan är etablerade i området. Ca 800 kvm befintliga 
kontorsutrymmen mm byggs om till modern standard och kompletteras med 
personalutrymmen, samt tillgänglighetsanpassats för den nya verksamheten. Ett nytt 
trapphus om ca 36 kvm med hiss byggs till på västra sidan, där det redan idag finns 
parkeringsplatser och kompletteras med nya som täcker behovet för den planerade 
användningen.
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Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan för Tomelilla S121 laga kraftvunnen 1999-07-01.
Enligt gällande detaljplan får fastigheten, som har beteckningen J1m1, endast 
användas för småindustri och utbildning som inte får vara störande för omgivningen 
med en högsta byggnadshöjd om 9,0 meter.

På fastigheten och det byggnadsverket har tidigare beviljats bygglov för handel med 
avvikelse för ändrad användning enligt följande:

Industribyn 2 Bn § 59/ 2017 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till 
kontorshotell

Industribyn 2, Dnr BL 2014-000143 - bygglov för ändrad användning av 
undervisningslokaler till kontor.

Industribyn 2, Dnr L 09-0386 – bygglov för ändrad användning av industrilokaler till 
postens verksamhet.

Gällande lagstiftning 
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
     a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
     b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
          bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
          fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
          fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
     löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 
     § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 
     §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 
uppfyller kraven i första stycket 1.
 Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

Yttranden 
Ärendet har remitterats till berörda sakägare. Sakägaren öster om den aktuella 
byggnaden har inget att invända under förutsättning att verksamheten vid den 
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angränsande fastigheten inte påverkas eller begränsas för fortsatt drift eller planerad 
expansion. Följande åtgärder föreslås för att säkra detta: 

 Intag för friskluft till kontorsrum ska orienteras så att buller och emissioner 
från angränsande fastigheter där industri är tillåten inte påverka hyresgäster 
störande.

 Fönster till angränsande fastigheter där industrin är tillåten ska vara 
utformade så att kraven på godkända bullernivåer i kommunen uppfylls.

 Klimatanläggning ska dimensioneras och utformas så att fönsterna i 
kontorsrummen inte behöver öppnas vid varm väderlek.

 Ytterdörrarna ska vara utformade så att kraven på godkända bullernivåer i 
kontorsrummen uppfylls.

 Uttag luft ska konstrueras så att bulleremissioner från angränsande fastigheter 
inte påverkar hyresgästerna störande.

 Detaljplaner och nuvarande användning
Gällande detaljplan vann laga kraft 1999-07-01. Stora delar av 
detaljplaneområdet omfattas av bestämmelsen J och m2 som medger 
användning för industri, men med begränsningen att betydande 
störningar för omgivningen inte tillåts. Den del av området där den 
aktuella byggnaden är belägen utgör en buffertzon mot de bostäder 
som ligger i sydvästra delen av detaljplaneområdet. För den aktuella 
fastigheten anges därför bestämmelsen J1 och m1 som medger 
användning för icke störande småindustri.

Lagrum
 PBL kap 9 § 31 c anges att, efter det att genomförandetiden för en 

detaljplan har gått ut, får bygglov ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen, om åtgärden

 2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör 
ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
detaljplanen.

 Vidare anges att i § 31 e att bygglov enligt § 31 c inte får ges om 
åtgärden kan antas medföra

 1. betydande miljöpåverkan, eller
 2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.
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Bedömning och motiv till beslut 
Den föreslagna användningen är inte av det slag att den skapar olägenheter för 
de bostäder som ligger väster om den aktuella fastigheten. Däremot får 
lokalerna inte utformas så att den nya användningen riskerar att begränsa 
pågående och planerad tillåten användning på angränsande fastighet där 
industri är tillåten (PBL kap 9 § 31 e punkten 2). Bedömningen är dock att 
byggnaden går att utforma så att den föreslagna ändrade användningen inte 
riskerar att begränsa annan tillåten användning i området om följande villkor 
lämnas i bygglovet:

 Intag för friskluft till kontorsrum ska orienteras så att buller och emissioner 
från angränsande fastigheter där industri är tillåten inte påverka hyresgäster 
störande.

 Fönster till angränsande fastigheter där industrin är tillåten ska vara 
utformade så att kraven på godkända bullernivåer i kommunen uppfylls.

 Klimatanläggning ska dimensioneras och utformas så att fönsterna i 
kontorsrummen inte behöver öppnas vid varm väderlek.

 Ytterdörrarna ska vara utformade så att kraven på godkända bullernivåer i 
kontorsrummen uppfylls.

 Uttag luft ska konstrueras så att bulleremissioner från angränsande fastigheter 
inte påverkar hyresgästerna störande.

Den planerade avvikande nya användningen bedöms också vara ett lämpligt 
komplement till de användningsområden som gällande detaljplan medger.

Sammantaget gör förvaltningen därför bedömningen att den föreslagna 
ändrade användningen till kontor uppfyller tillämpliga krav i plan och 
bygglagen om ett villkorat bygglov beviljas för verksamheten.

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 
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gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom 
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

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.

Ändrad användning, ombyggnad och parkering 
- förslag till kontrollplan 
- konstruktionshandlingar 
- dimensioneringskontroll 
- 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. 
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Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och 
bygglagstiftningen.

Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 
47 524 kronor (39 603 kronor för bygglov, 3 169 kronor för tillägg för 
prövning av liten avvikelse och 4 760 kronor för hörande av sakägare och 
kungörelse av beslut) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. 

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

I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kart och mät kan åta sig 
mätuppdrag, kontakta Tomelilla Direkt på 0417-180 00.

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.

Förvaltningens bedömning
Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen kap 9 § 31c punkten 2.
 Motivet till beslutet är 

9



9 (10)

1. att åtgärden inte överensstämmer med detaljplanen men innebär en 
sådan annan användning av marken som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

2. att beslut om planändring med syfte att bredda användningen in om 
planområdet har fattats, och att det i dagsläget inte finns några 
indikationer på att planändringen inte skulle kunna slutföras. Åtgärden 
kommer därmed att kunna bli planenlig då detaljplanen antagits.

3. att det inte finns några skäl till att neka bygglov enligt kap 9 31 e §.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen. 

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Reza Zargari, 2021-11-19.

Industribyn 2 – Verksamhetsbeskrivning, handlingsid: Bn 2021.1149.

Industribyn 2 - Befintlig fasader, handlingsid: Bn 2021.1150.

Industribyn 2 - Fasader, handlingsid: Bn 2021.1151.

Industribyn 2 - Situationsplan planbestämmelser, handlingsid: Bn 2021.1152.

Industribyn 2 - Befintlig situationsplan 11, handlingsid: Bn 2021.1153.

Industribyn 2 - Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.1154.

Industribyn 2 - Befintlig plan 10, handlingsid: Bn 2021.1155.

Industribyn 2 - Situationsplan Plan 10 och Plan 11, handlingsid: Bn 2021.1156.

Industribyn 2 - Flygbild, handlingsid: Bn 2021.1157.
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Bygglovsenheten

Reza Zargari

Bygglovshandläggare

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag och handlingar: 

Sökande
Kontrollansvarig
Protokollsutdrag
Berörda sakägare
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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 2021/391

Datum 29 november 2021

Baneret 13 – Bygglov för ändrad 
användning från hotell till 
samlingslokaler för kultur

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ändrad användning från hotell till 
samlingslokaler för kultur på fastigheten Baneret 13.

Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och medför inte en betydande olägenhet för 
omgivningen. Åtgärden innebär även att befintliga kulturskyddade byggnader bevaras.

Byggnadsnämnden beslutar om:

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

 Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens (sökandes) förslag till 
kontrollansvarig godtas.
Kontrollansvarig är: ”Christer Hedén”, ”Östra Asmundtorp 23:37, 241 92 Eslöv”, 
”SC1754-12”

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

Avgiften för bygglovet är 54 660 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-11-23 och beslut fattades 2021-12-08, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har överskridits enligt 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd redovisas under avsnittet upplysningar.

Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan avser ändrad användning från hotell till samlingslokaler för kultur. På 
bottenplan i befintlig lokal ska arrangemang om maximalt 150 personer anordnas för slutna 
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sällskap. Arrangemang kan vara dansuppvisningar, vernissager, jazzkvällar etc. Här finns 
även en del tänkt att vara galleri. Möjlighet ska finnas att servera enklare förtäring via extern 
catering. På del av plan två finns mötesrum och rum för ateljé/kontor men även en separat 
övernattningslägenhet med kök. Övernattningslägenheten består av sex rum, fem toaletter 
varav en handikappanpassad samt kök och matsal. Övernattningslägenheten ska endast hyras 
ut till verksamma aktörer/hyresgäster i fastigheten och inte fungera som ett vandrarhem, 
B&B eller bostad för privatpersoner. För de aktörer/hyresgäster som har långt att åka ska 
möjlighet finnas att stanna för natten.

Förutsättningar och tidigare beslut
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Baneret och Fjolner (Tomelilla S95) 
lagakraftvunnen 1986-08-07. Gällande detaljplan medger handel och samlingslokaler i två 
våningar med en maxhöjd om 5,5 meter. Utfart från fastigheten är begränsad till två platser 
vid Larmgatan och Nybogatan. 

Arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Baneret pågår. Syftet med den nya 
planen är att bredda användningen av kvarteret genom att medge även bostäder och lokaler 
samt att ta bort den allmänna gångvägen inne på kvartersmark. Diskussion mellan 
fastighetsägare och kommunen pågår om planarbetets omfattning och inriktning. För 
fastigheten Baneret 12 anger gällande detaljplan för i dag obebyggd mark prickmarkerad 
mark, dvs. mark som inte får bebyggas. Denna bit mark vill nuvarande fastighetsägare 
bebygga med bostäder. På denna plats redovisas i detta bygglov 15 stycken tillfälliga 
parkeringsplatser.

                       

Samtliga befintliga byggnader ingår i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna med fasader mot 
torget och Norregatan är markerade med varsamhetsbeteckning och byggnaden inne på 
gården som innehåller restaurangköket är markerat med rivningsförbud med exteriört skydd.

Byggnadsnämnden meddelade positivt förhandsbesked för rivning av befintliga byggnader på 
fastigheten Baneret 13 2020-09-02.
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Parkeringsbehov
Det är upp till fastighetsägaren att ombesörja parkeringsplatser för det behov som 
verksamheten kräver. Parkeringsplatser ska i första hand kunna ombesörjas inom den egna 
fastigheten. Förvaltningen har använt sig av modellen 25 parkeringsplatser per 1000 kvm 
bruttoarea. Aktuell åtgärd avser 1400 kvm bruttoarea vilket ger 35 parkeringsplatser att 
redovisa. Sökande har redovisat åtta permanenta platser och 12 respektive 15 tillfälliga 
parkeringar. Parkeringarna redovisas på fastigheterna Baneret 12, 13 och 14. I dag är det 
samma fastighetsägare till dessa tre fastigheter. 

I diskussionerna som pågår kring planarbetet omfattas fastigheterna som nu är aktuella för 
parkering. En fråga som diskuteras är att samreglera dessa fastigheter och kanske även övriga 
inom kvarteret Baneret för att lättare kunna hantera framtida parkeringsbehov och byggrätter 
i förhållande till fastighetsgränser. I kommande planarbete ska frågan om de tillfälliga 
parkeringarna som redovisas i detta bygglov hanteras för att täcka parkeringsbehovet även i 
en ny detaljplan.

Remissförfarande
Ansökan är på remiss till berörda sakägare med sista svarsdag 6 december 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
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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.

Bedömning och skäl till beslut
Planenlighet
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. (9 kap 30 § PBL)

Omgivningspåverkan
Eftersom fastigheten är placerad i en tätbebyggd kvartersstruktur och verksamhet tidigare 
har bedrivits i nu aktuell byggnad är olägenheter för grannfastigheter i fråga om viss störning 
inte större än att de får tålas i en stadsmiljö. Inkomna synpunkter i remissförfarandet får 
dock vägas in och en slutlig bedömning får göras huruvida nu aktuell ändrad användning 
innebär en betydande olägenhet eller inte. (2 kap 9 § PBL)
Lämplighet för sitt ändamål
Föreslagen användning av befintliga byggnader får anses vara lämplig. Verksamhet har 
tidigare bedrivits i byggnaden och lokalerna är lättillgängliga och får anses vara ett bra 
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komplement till stadskärnan vid torget.

Förvanskning och varsamhet
Samtliga befintliga byggnader på fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna 
med fasader mot torget och Norregatan är markerade med varsamhetsbeteckning och 
byggnaden inne på gården som innehåller restaurangköket är markerat med rivningsförbud 
med exteriört skydd. Nu prövade åtgärder innebär att kulturskyddet bevaras.

Byggnadsnämndens bedömning är att åtgärden är planenlig. Omgivningspåverkan prövas via 
remissförfarande där senare inkomna yttranden får redovisas och bedömas som senast vid 
byggnadsnämndens sammanträde. Om inga betydande olägenheter för berörda sakägare 
framkommer av yttrandena kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900).

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.

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
…………………………………

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

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 54 660 kronor 
(49 900 kronor för bygglov och 4 760 kronor för hörande av sakägare och kungörelse av 
beslut) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

Anmälan kan behövas för livsmedelshantering, kontakt ska tas med Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund.

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, 2021-11-29.

Baneret 13 – Verksamhetsbeskrivning, handlingsid: Bn 2021.1158.
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Baneret 13 - Rumsbeskrivning plan två, handlingsid: Bn 2021.1159.

Baneret 13 - Rumsbeskrivning bottenplan, handlingsid: Bn 2021.1160.

Baneret 13 - Redovisning parkeringsplatser, handlingsid: Bn 2021.1161.

Baneret 13 – Huvudritningar, handlingsid: Bn 2021.1162.

Baneret 13 - Beskrivning redovisning parkeringsplatser, handlingsid: Bn 2021.1163.

Bygglovsenheten

Åsa Jonasson

Tillförordnad bygglovschef

Beslutet skickas till:

Sökande
Kontrollansvarig

Kungörs i post- och inrikestidningar
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Bilaga til I BL 2021-000297

Verksa m hetsbeskrivn ing.

Utvalda ytor inom fastigheten ska användas för dag- och kvällsaktiviteter (ca 150 personer) inom
administration, kultur och utbildning. En övernattningslägenhet ska tillhandahållas. lnget utökat
pa rkeringsbehov föreligger ge ntemot tid iga re verksa m het.,M*
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Baneret 13, Tomelilla.

Delar av fastigheten.

RITNINGSNUMMER SKEDE INNEHÅLL SKALA RITAD AV KOMMENTAR

A-01.1-001 BYGGLOV Situationsplan 1-500 LS Baserad på bildunderlag

A-40.1-001 BYGGLOV Plan 1, bef. Utseende 1-100 TR

A-40.1-002 BYGGLOV Plan 1, nytt utförande 1-100 TR

A-40.1-003 BYGGLOV Plan 2, bef. Utseende 1-100 TR

A-40.1-004 BYGGLOV Plan 2, nytt utförande 1-100 TR

A-40.2-001 BYGGLOV Sektion, bef. Utseende 1-100 LS Inga ingrepp utöver de som beskrivs i byggloven från 1985 

och 1954 är planerade eller såvitt bekant genomförda

A-40.2-002 BYGGLOV Sektion, nytt utförande 1-100 LS Inga ingrepp utöver de som beskrivs i byggloven från 1985 

och 1954 är planerade eller såvitt bekant genomförda

A-40.3-001 BYGGLOV Fasad söder, bef. Utseende 1-100 LS Inga ingrepp utöver de som beskrivs i byggloven från 1985 

och 1954 är planerade eller såvitt bekant genomförda

A-40.3-002 BYGGLOV Fasad söder, nytt utförande 1-100 LS Ny ytterdörr

Bygglovshandling

2021-11-13

Theodor Runerheinm, arkitekt

Ludvig Sundberg, arkitekt
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BYGGLOVSHANDLING

FASAD SÖDER, NYTT UTFÖRANDE
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skala: 1:100

TOMELILLA BANERET 13
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1:100

10m5m1m

FASAD SÖDER, NYTT UTFÖRANDE

D
nr

 B
L 

20
21

-0
00

29
7 

– 
A

nk
om

 2
02

1-
10

-1
5

35



ritad av Ludvig Sundberg, arkitekt2021-10-11

FASAD SÖDER, BEF. UTSEENDE

rev

BYGGLOVSHANDLING

A1
skala: 1:100ritn.nr A-40.3-001

TOMELILLA BANERET 13
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ritad av Ludvig Sundberg, arkitekt2021-10-11

ritn.nr A-40.2-002 rev

BYGGLOVSHANDLING

A1
skala: 1:100

SEKTION, NYTT UTFÖRANDE

TOMELILLA BANERET 13
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skala: 1:100

TOMELILLA BANERET 13
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PLAN 2, befintligt utseende 

rev

ritad av Theodor Runerheim, arkitekt

TOMELILLA BANERET 13

BYGGLOVSHANDLING

ritn.nr A-40.1-003

T O R G E T 
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BYGGLOVSHANDLING
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ritad av Theodor Runerheim, arkitekt
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Winge Agency AB Sida 1 Box 98 

+46 40 465500 2021-11-23 Bygglovshandlingar kompl följebrev.docx 214 28 Malmö 

Reza Zargari, Bygglovshandläggare 
Bygglovsenheten 
Tomelilla kommun 
Gustavs Torg 16 
271 73 Tomelilla    Malmö 2021-11-23 
      
 

Bygglovsansökan för delar av fastigheten Baneret 13, 
i huvudsak det tidigare Stora Hotellet, Torget 8, 273 30 Tomelilla. 

 
Ny interiör, arkitektur, och verksamhet i 

byggnad tidigare använd av migrationsverket. 
 

- Kompletteringar 3 - 

 
Beträffande bygglovsansökan ”delar av fastigheten Baneret 13”. BL 2021-000297. 
 
Sökande Hemma på Österlen AB 556667-3710, Clara Bolmsjö, vd 
 
 
 
Dan Winge företräder byggherren enligt fullmakt. 
 
Komplettering 3 till BL 2021-000297 innehåller följande dokument. 
 
Enligt mötesnotis Jonasson/Zargari/Winge bifogas följande underlag. 
 
01. Reviderad situationsplan med parkeringsplatser 
 
A-01.001-1 beskriver följande parkeringssituation. 
 
Parkering 1-8 (2 st handikapp parkeringar, 3 st laddstolpar och 3 vanliga parkeringar) är en 
permanent del av bygglovsansökan. 
 
Parkeringsplats 9-35 är tillfälliga anvisade parkeringsplatser för den aktuella 
bygglovsansökan. Platsernas slutgiltiga placering avvaktar ändringen i detaljplanen för 
kvarteret Baneret. 
 
Jag hoppas bifogade handlingar uppfyller Tomelilla kommuns anspråk och står till förfogande 
för frågor på angivet telefonnummer. 
 
Bästa hälsningar 
 
Dan Winge 
070 312 2522 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Byggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 81 34

Diarienummer: BN 2021/386

Datum 16 november 2021

Internbudget för byggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta internbudget 2022 för
byggnadsnämnden med handlingsid: Bn 2021.1164.

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 antogs av
kommunfullmäktige den 21 juni 2021 (Kf § 75/2021).

Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till
internbudget 2022 utifrån de budgetramar som tilldelats för
byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens totala budgetram för 2022 uppgår till 2 957 000 kronor.
Förvaltningen har mot bakgrund av den arbetsmiljö och de tillkommande ärenden 
som uppstått under 2021 anställt medarbetare som inte ryms inom budgetramen, 
men förvaltningen gör bedömningen att intäkterna under kommande verksamhetsår 
kan komma att kompensera för detta.

Det kommer att vara konsultkostnader i början av året till dess att en ny 
bygglovschef är på plats. Kostnader för tillsynsärendena är inte medtagna i detta 
ärende och likaså inte eventuella intäkter som en följd av dessa ärenden.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.
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Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Nämnden följer upp sin internbudget tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2022, delårsbokslut 2 januari-augusti 2022 samt vid årsbokslut 2022 efter 
verksamhetsårets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-16.

Internbudget för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1164.

Bygglovsenheten

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Internbudget 2022
Byggnadsnämnden

Ekonomi Utfall 2021 tom okt Budget 2021 Budget 2022

Nettokostnadsram (tkr) 4338 2893 2957

1.Omvärldsanalys

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

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Byggnadsnämnden arbetar utifrån att skapa bra boendemiljöer och byggnationer som attraherar 
medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur 
medarbetarna tänker. 

2.Verksamhetsidé

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

Byggnadsnämnden ska, med överenskommen kvalitet, utföra sina uppdrag rörande byggnadskultur- och teknik, 
samt kulturmiljö. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om 
kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Budget 2022 innehåller inga nya 
satsningar för verksamheten.

3. Nämndens uppdrag

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

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

• Fastighetsbildningslag
• Annläggningslag
• Ledningsrättslag
• Offentlighets- och sekretesslag och Offentlighets- och sekretessförordningen
• Lag om viten
• Förvaltningslag
• Konsumenttjänstlagen vid småhusbyggande
• Miljöbalkens 7 kapitel. Skydd av områden rörande strandskyddsområden
• Lag om lägenhetsregister
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4.Större budgetförändringar jämfört med föregående år

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor

Driftsbudget Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Byggenheten Kommunens 
Ramtilldelning

2599 2663 2957

Intäkter 2899 3150 4418
- Intäkter från 

Bygglovstaxor
1700 2000 3244

- Intäkter från mät- 
avgifter

1199 1150 1174

Personalkostnader -4021 -4265 -5560
Övriga kostnader -1477 -1568 -1603

Byggnadsnämndens budget 
består av arvoden samt ca 
20 000 kr som avser 
kostnader för kurser 

-204 -210 -212
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Byggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 81 34

Diarienummer: BN 2021/385

Datum 16 november 2021

Riskanalys för byggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att riskid med nummer … i förvaltningens riskanalys 
med handlingsid: Bn 2021.1165, ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022. 
Förvaltningen återkommer till nämndens nästkommande sammanträde i februari 
2022 med förslag till internkontrollplan för 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska byggnadsnämnden årligen upprätta och 
besluta om en internkontrollplan för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska 
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 14 risker. Byggnadsnämnden 
ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen 
och prioriteringarna i densamma.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
När beslut om internkontrollplan för 2022 fattas kommer det att ingå i beslutet hur 
uppföljningen ska ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-16.

Riskanalys för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1165.

Bygglovsenheten

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Riskanalys 2022
Verksamhet: Bygg och plan/Byggnadsnämnden

Risk
-id

Risk-kategori Risk
Att en negativ händelse inträffar.

Formulera risken enligt följande:

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

Sa
nn

ol
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t
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kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken?
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

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

Till 
intern 
kontroll-
plan

1. Bristande 
efterlevnad av 
regelverk
Legala risker

Delegeringsordning följs 
inte

3 2 6 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Bygglovschef Inga beslut fattas 
självständigt av nya 
medarbetare

2. Finansiella risker
Risker för 
förtroendeskada

Risk för lägre intäkter för 
bygglov pga för lång 
handläggningstid.

3 2 6 Granskning Bygglovschef Finns skäl att 
granska hur 
situationer kan 
undvikas.

3. Legala risker Brand i arkivet. Förlust av 
juridiskt bindande 
information/dokumentatio
n

1 1 1 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

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

4. Bristande 
efterlevnad av 
regelverk
Legala risker

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

1 3 3 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Bygglovschef Finns rutiner för 
expediering och 
efterkontroll av 
expediering.

5. Bristande 
efterlevnad av 
regelverk
Legala risker

Missade sakägare. 
Förseningar av beslut 
och risk för 
överklaganden/upphävda 
beslut.

4 2 8 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Bygglovschef Finns rutiner för 
begäran om yttrande.
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6. Bristande 
efterlevnad av 
regelverk
Legala risker

Diarieföring. Ärendet 
registreras fel/handlingar 
registreras i fel ärende.

4 1 4 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

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

7. Bristande 
efterlevnad av 
regelverk
Risker för 
förtroendeskada

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

1 4 4 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Bygglovschef Finns rutiner för 
utlämning av 
handlingar.

8. Legala risker
Risker för 
förtroendeskada

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

2 3 6 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Bygglovschef Finns rutiner för 
handläggning och 
kvalitetssäkring av 
beslut samt rätt 
kompetens hos 
personalen.

9. Bristande 
efterlevnad av 
regelverk

Lagstadgade 
handläggningstider följs 
inte

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

Bygglovschef Finns rutiner och 
checklistor för 
granskning

11. IT-baserade 
risker

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

3 2 6 Granskning IT tillsammans 
med 
bygglovschef

Finns rutiner för 
felanmälan och 
avhjälpning av fel.

12. Legala risker
Risker för 
förtroendeskada

Mutor och jäv. Olagligt 
gynnande av företag eller 
privatperson

1 4 4 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
medarbetare 
och 
bygglovschef

Finns 
kommunövergripand
e rutiner.

13. Omvärldsrisker
Verksamhetsrisk
er

Hot och våld mot 
tjänsteman. 

3 3 9 Bef åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka

Samtliga 
medarbetare 
och 
bygglovschef
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14. Verksamhetsrisk Svårt att rekrytera 
medarbetare och chef 
med rätt kompetens

4 3 12 Granskning Verksamhets-
chef och 
bygglovschef

Verksamhetschef 
konstaterar att det 
varit svårt under 
2021 att hitta såväl 
medarbetare som 
chef och att detta 
inneburit ökade 
kostnader för 
nämnden, stress för 
befintliga 
medarbetare samt 
längre 
handläggningstider.

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

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

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

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker
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Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar.

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

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. 

Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.
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Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.
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Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan. 

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

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

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

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun,   , 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 2021/380

Datum 19 oktober 2021

Förslag till sammanträdesplan för 
byggnadsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 för byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden beslutar att hålla sammanträden den 9 februari, 16 mars, 18 maj, 
15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 14 december.

Ärendebeskrivning
Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och 
helgdagar. De lov- och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 
2022 är: sportlov 21–25 februari, påsklov 11–18 april, Kristi Himmelsfärdslov 
26–27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november. 
Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden även undvikas 
1–11 september.

Byggnadsnämndens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på 
onsdagar kl. 8.30 enligt följande:

- 9 februari
- 16 mars
- 18 maj
- 15 juni
- 24 augusti
- 21 september
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- 26 oktober
- 14 december.

Totalt planeras åtta byggnadsnämndssammanträden under 2022, vilket är 
samma antal som under 2021.

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider,
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. 

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende
ska bli akut på grund av dålig planering.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnadsnämnden har haft digitala sammanträden under större delen av 2021 och 
därmed inte haft kostnader för förtäring, resor eller lokalbokning. Detta kan komma 
att ändras under 2022 då möjligheten att återigen sammanträda fysiskt finns, samt att 
byggnadsnämnden är positivt inställda till att träffas i fysisk form för att det kan 
gynna den demokratiska processen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Ny sammanträdesplan för byggnadsnämnden antas för varje kalenderår. Vid behov 
följs planen upp och kan förändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-10-19.
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Bygglovsenheten  

Johanna Kandell

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Sammanträdesplanen 2022/Patrik Månehall

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson

Kanslichef Johan Linander
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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 24 november 2021

Redovisning av anmälningsärenden 19 
oktober till och med 23 november 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 19 
oktober 2021 till och med 23 november 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden 19 oktober till och med 23 november 
2021 redovisas:

1. Inkommen remissförfrågan från miljöförbundet gällande fastigheten 
Onslunda 51:8 avseende ansökan om enskilt avlopp inom strandskyddat 
område. Bygglovsenheten gör bedömningen att åtgärden enligt bifogade 
handlingar inte kräver en strandskyddsdispens. Bn 2021/382.

2. Underrättelse från Länsstyrelsen med möjlighet för yttrande avseende en 
inkommen ansökan om strandskyddsdispens och anmälan om 
vattenverksamhet på fastigheten Tullboda 1:10. Bn 2021/383.

3. Inkommen remissförfrågan från miljöförbundet gällande fastigheten Brösarp 
75:2 avseende ansökan om enskilt avlopp inom strandskyddat område. Bn 
2021/384.

4. Beslut från Länsstyrelsen 2021-11-15 att inte överpröva kommunens beslut 
om beviljad strandskyddsdispens D 2021-000403 för brunnöverbyggnad i 
ärende BL 2021-000287. Bn 2021/387.

5. Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2021 (Kf § 119/2021) beslutat att 
avvika från reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och 
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god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar ska antas senast den 
30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och 
kommande höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi 
beslutar kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska 
fastställas senast den 30 november 2021.

6. Byggnadsnämndens ordförande Per Håkanson (C) beslutade den 1 november 
2021, med stöd av kommunallagen 6 kap. § 39, att uppdra till förvaltningen 
att ta fram en tillsynsplan samt redovisa den för byggnadsnämnden vid 
nästkommande sammanträde den 8 december 2021.

7. Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2021-11-24.

Beslut - Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv 
och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Bn 2021.1137.

Ordförandebeslut angående tillsynsplan signerat, handlingsid: Bn 2021.1127.

Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen - del 1/2, 
handlingsid: Bn 2021.1145.

Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen - del 2/2, 
handlingsid: Bn 2021.1146.

Bygglovsenheten

Matilda Dufvander

Bygglovsadministratör
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

Kf § 119 Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting har i sin senaste prognos pekat på en snabbare 
ökning av skatteunderlagstillväxt under 2021 än tidigare prognoser men en svagare 
utveckling kommande år än tidigare beräkningar. Förändringen bedöms i detta skede 
inte påverka skatteintäkterna i någon större utsträckning. Däremot så signaleras det 
om ett reformutrymme på totalt 74 miljarder i kommandet höstbudget och i 
dagsläget är det okänt hur mycket som kommer att tillfalla den kommunala budgeten. 

I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning stadgas att nämndernas internbudgetar ska antas senast den 
30 september. Med tanke på den kommande budgetpropositionen och dess 
eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi bedöms förutsättningarna för 
nämnderna att anta en genomarbetad internbudget i september som svår. Med tanke 
på att några större besparingskrav inte finns i de av kommunfullmäktige fastställda 
nämndsramarna bedöms förutsättningarna att temporärt flytta tidpunkten för 
beslutande av internbudgeten för nämnderna flyttas till att senast den 30 november 
2021 som goda.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån den ekonomiska osäkerheten framförallt i form av budgetpropositionen och 
dess beslut bedöms möjligheterna att få bättre underlag till internbudgetarna för 
kommande års verksamhet med en senarelagd beslutsprocess.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 119 forts.

Barnperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom barn- och ungdomsverksamhet i 
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till 
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd 
beslutsprocess.

Miljöperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom miljöverksamheten i 
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till 
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd 
beslutsprocess.

Uppföljning
Uppföljning av budgeten för 2022 sker i tre gånger per år, tertial 1, tertial 2 (tillika 
delårsbokslut) samt årsbokslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 106/2021, handlingsid: Ks 2021.3448.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 119 forts.

kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Kommunstyrelsen § 106/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Byggnadsnämnden

Familjenämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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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: Per Håkanson (C) 
Titel: Ordförande Byggnadsnämnden
E-post: per.hakanson@tomelilla.se
Mobil: 070-374 71 55

Diarienummer: BN 2021/381

Datum 29 oktober 2021

Ordförandebeslut angående tillsynsplan

Ordförandebeslut
Byggnadsnämndens ordförande Per Håkanson (C) beslutar med stöd av 
kommunallagen 6 kap. § 39 att uppdra till förvaltningen att ta fram en tillsynsplan 
samt redovisa den för byggnadsnämnden vid nästkommande sammanträde den 8 
december 2021.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 6 kap. § 39 och byggnadsnämndens delegeringsregler 
p. 6.12 kan ordförande i nämnden fatta beslut i brådskande ärenden.

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 27 oktober 2021 redovisade förvaltningen 
en sammanställning av aktuella tillsynsärenden på bygglovsenheten. Med anledning 
av antalet aktuella tillsynsärenden finner jag som ordförande behovet av att 
skyndsamt framställa en tillsynsplan. Byggnadsnämnden sammanträder nästa gång i 
december och kan då fatta beslut om förvaltningens förslag på tillsynsplan samt 
vilken prioriteringsordning som bör gälla i ärendehanteringen. 

Därför anser jag det nödvändigt att skyndsamt uppdra till förvaltningen att ta fram 
en tillsynsplan samt redovisa den för byggnadsnämnden vid nästkommande 
sammanträde den 8 december 2021.

Ekonomiska konsekvenser
På sikt kan en tillsynsplan underlätta för förvaltningen att få in avgifter kopplade till 
tillsynsärenden.
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Barnperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på barn.

Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön.

Uppföljning
Uppföljning ska ske av den framtagna tillsynsplanen.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, byggnadsnämndens ordförande Per Håkanson, 2021-10-29.

Bygglovsenheten

Per Håkanson (C)

Ordförande Byggnadsnämnden

Beslutet skickas till:

Byggnadsnämnden för kännedom

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande Byggnadsnämnden: Per Håkanson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: PER HÅKANSON
Date: 2021-11-01 08:42:22
BankID refno:  6c480ae6-fc2b-40ea-b1b5-2f9998148f32
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From:                                 Niklas Sommelius
Sent:                                  Wed, 17 Nov 2021 08:20:12 +0000
To:                                      Brorsson, Ida
Subject:                             Sv: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen
Attachments:                   Bn 172020 Ändring av delegeringsregler.docx, Byggnadsnämndens svar på 
revisorernas granskning av bygglovsprocessen.docx, Förslag nya delegeringsregler för byggnadsnämnden 
2020-01-29.pdf

Hej,
Av det yttrande som byggnadsnämnden har beslutat framgår samtliga punkter som ni efterlyser. Den 
enda punkt som jag som verksamhetschef inte ställer mig bakom är att nämnden ska ha fattat beslut om 
att införa mottagningsbevis eftersom det är en hur fråga och inte en vad fråga. Bifogar nämndens 
yttrande och beslut avseende delegationsreglerna.
Sedan yttrandet från nämnden har personalförändringar genomförts och alla rutiner gås nu igenom för 
att säkerställa att de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem, att de uppdateras i enligt med den 
digitaliseringsutveckling som sker på byggenheten.
 
Niklas
 
 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se

Från: Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se> 
Skickat: den 2 november 2021 14:24
Till: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se>
Ämne: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen
 
Hej,
 
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att genomföra 
uppföljning av granskningen avseende bygglovsprocessen, som genomfördes 2019, se bifogad 
granskning.
 
Med anledning av detta önskar vi följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
angivna förbättringsområden och rekommendationer i rapporten. Vi önskar få skriftliga svar kring 
vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer, se nedan. 
Bifoga även berörda styrdokument/riktlinjer/rutiner som verifierar vilka åtgärder som vidtagits.
 

 Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att vidta vad gäller 
organisationens resurser i syfte att minska sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra 
sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt? 

o Bifoga revisionsbevis som verifierar åtgärder samt protokollsutdrag vid ev. beslut. 
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 Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens utformning? 
o Om ja, på vilket sätt? Bifoga revisionsbevis som verifierar ev. åtgärder.

 
 Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid kommunikation till 

allmänheten samt vid utlämnande av handlingar?
o Om ja, på vilket sätt?

 Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller inkomna synpunkter? Genomförs 
brukarundersökningar på regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?

Vi väljer att kommunicera uppföljningsfrågorna via dig men om du bedömer någon annan 
lämpligen bör besvara frågorna vänligen vidarebefordra frågorna till berörd person.
 
Vi önskar få era skriftliga svar senast 19 november. Tack!
 
Återkom vid frågor,
 
// Ida
 
 
Ida Brorsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor                                                                                                                       
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
 
KPMG
Nordenskiöldsgatan 8
201 22 Malmö
 
Phone:              +46 73 4438990
E-mail:              ida.brorsson@kpmg.se
 
KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
 
Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr

 
***********************************************************************
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the 
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication 
in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender , then 
delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, 
copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may 
be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions 
expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information 
in this e-mail and any attachments that do not relate to the official business of the firm are neither given 
nor endorsed by it.

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be 
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. 

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing 
services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a 
coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG 
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International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a legally distinct 
and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of 
your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative.

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software.
***********************************************************************
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 17 Dnr BN 2019/4

Ändring av delegeringsregler

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar om nya delgeringsregler i enlighet med bilaga 
daterad 2020-01-29.

Ärendebeskrivning
Förvaltningslagen är uppdaterad med ny paragrafindelning, Plan- och 
bygglagen har reviderats och bygglovsenheten har bytt personal. 
Delegeringsreglerna måste därför revideras.

Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till delegeringsregler.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bidrar till att säkra god ekonomisk styrning.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på någon av Barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om nya delgeringsregler i enlighet med bilaga 
daterad 2020-01-29.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 17 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-29, handlingsid: Bn 
2020.73
Förslag till delgeringsregler för byggnadsnämnden 2020-01-29, handlingsid: 
Bn 2020.74
 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunarkivarie
Johan Linander , kanslichef
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Byggnadsnämnden
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 1 mars 2020 Dnr BN 2020/11

Revisorerna

Byggnadsnämndens svar på revisorernas 
granskning av bygglovsprocessen

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

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

Revisonen har på basen av rekommendationerna anmodat 
byggnadsnämnden att

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mjuk tillsyn över olovligt byggande (framtagen 2017).

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

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

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

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

 Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade och 
fattade beslut i enklare bygglovsärenden.
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 Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte 
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger på 
kommunstyrelsen.

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

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte barnperspektivet direkt.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta miljökonsekvenser.

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

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Revisionen
Kommunstyrelsen
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Bn § x/2020   Dnr Bn 2020/xx 

 

Delegeringsregler för byggnadsnämnden 
 
Gäller fr.o.m. den x/x 2020. 
 

Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut 
 
För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten. Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet 
inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska 
arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar. 
 
1 ALLMÄNT 
 
Verksamhetsansvar 

 
Enligt 6 kap 6 § KL ska styrelsen och nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Delegering 

 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller, i enlighet med 7 kap 5 § KL, åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 

76



2 

 

Det är alltså byggnadsnämnden som bestämmer vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och i vilka slags ärenden. Den 
som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. Som ”delegat” har man 
såväl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller funktion som man 
innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om styrelsen bestämmer det, vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut 
som fattas på delegering ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna. 
 
Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till byggnadsnämnden. 
Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av styrelsen. Däremot kan byggnadsnämnden dra in 
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Byggnadsnämnden kan också besluta i ärende innan beslut har 
fattats på delegering. 
 
Besvär över beslut fattade av delegat 

 
Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast länsstyrelsen). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade. 
 
Vad får inte delegeras? 

 
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige. 
- Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats. 
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
- Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning). 
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2 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT 
 
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas till byggnadsnämnden på närmast följande sammanträde. Det åligger byggenheten att se 
till att en sammanställning av besluten kommer till byggnadsnämndens kännedom enligt gällande rutiner. Förteckningen skickas ut med 
övriga sammanträdeshandlingar. 
 
3 ANDRA BESLUT 
 
Beslut av verkställighetskaraktär 
Plan- och bygglagen kap 11 innehåller utförliga bestämmelser för byggnadsnämndens verksamhet. Dessa omfattar 
1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet 
att ge tillträde och lämna upplysningar för tillsynen, 
2. tillsynen över kommunala beslut och regionplanebeslut, 
3. förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas, 
4. genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt 
arbete eller användning av byggnadsverk, 
5. ingripanden mot kontrollanter och kontrollansvariga, 
6. att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska genomföras 
omedelbart, 
7. handräckning, 
8. anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt 
verkan av förelägganden och förbud vid ägarbyte, 
9. byggsanktionsavgifter, 
10. överlåtelse av egendom efter en överträdelse, 
11. tystnadsplikt, och 
12. avgift vid tillsyn. 
 
Delegering av dessa bestämmelser framgår i detta dokument. Plan- och bygglagen anger utförligt vilka beslut som får och inte får 
överklagas, samt till vilken instans beslut ska överklagas. 
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Övriga löpande beslut av verkställighetskaraktär, som exempelvis inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget, samt de flesta 
löpande personalärenden är reglerade i annan lagstiftning, avtal, attestregler eller liknande. 
 

Ärenden i övrigt 
Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under 
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”. 
 
4 ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT 
 
Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde. 
 
Enhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive enhets ansvarsområde. 
 
Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten 
begränsas till respektive ansvarsområde. 
 
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad ersättare 
eller närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande. 
 
Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i Kommunallagens mening. 
 
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsordningen, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan. 
 
Vid förfall för delegat utövas beslutanderätten av dennes ställföreträdare. Är ställföreträdare ej utsedd utövas beslutanderätten av närmast 
överordnad befattningshavare, utom för bygglovschefen där beslutanderätten vid förfall utövas av ordförande i byggnadsnämnden. 
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5 ÖVRIGT 
 
Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag. 
 
6. FÖRKORTNINGAR 
 
KL – Kommunallag (2017:725) 
FL – Förvaltningslag (2017:900) 
PBL – Plan och bygglag (2010:900) 
PBF – Plan och byggförordningen (2011:338) 
BFS – Boverkets författningssamling/Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
LED – Lag om energideklarationer (2006:985) 
FBL – Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
ANL – Anläggningslagen (1973:1149) 
LL – Ledningsrättslagen (1973:1144) 
MB – Miljöbalken (1998:808) 

 

Innehållsförteckning 

Firmatecknare och underteckningsrätt   6 

Förvaltningsärenden     6-7 

Plan och bygglagen    7-12 

Plan och bygglagsförordningen    13 

Boverkets författningssamling   13-14 

Övrigt      14-15 

Personuppgiftsbehandling    15 
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1 
 

FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser 
som beslutas av byggnadsnämnden. 

 Bygglovschef 
 

 

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare 

 Kommunstyrelsens ordförande 
eller kommunchefen var för 
sig. 

 

1.3 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser i övrigt. 
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i dessa 
delegeringsregler, till bygglovschef avser avtal m. m. 
till ett sammanlagt värde av högst 400 tkr och/eller 
högst 3 års löptid. För sammanlagt värde över 400 
tkr och eller längre löptid än 3 år är 
samhällsbyggnadschefen delegat. 

 Byggnadsnämndens ordförande 
Bygglovschef 

 

1.4 Rätt att attestera fakturor följer av 
attestförteckningen 

   

 

2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av 
allmän handling eller att lämna ut allmän handling 
med förbehåll 

 Bygglovschef i samråd med 
kommunjurist 

Beslut att lämna ut 
begärd allmän hand-
ling (efter sekretess-
prövning om sådan 
behövs) får anses vara 
verkställighet och 
hanteras av 
bygglovsadministratör 
i samråd med 
handläggare 
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2.2 
 

Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
där beslut fattats av delegat  

45 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet  

2.3 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
när beslut fattats av byggnadsnämnden 

45 § FL Bygglovschef i samråd med 
kommunjurist 

 

2.4 Beslut huruvida omprövning ska ske och 
omprövning av beslut 

38-39 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet  

2.5 Yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 

 Delegaten i ursprungsbeslutet  

 

3 Plan- och bygglagen (PBL) LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

3.1 Beslut om anpassning och avsteg från utformnings- 
och egenskapskrav på byggnadsverk vid ändring 
eller flyttning av en byggnad 

8:7 Bygglovschef  
 

3.2 
 

Beslut om skälig anpassning och avsteg från 
utformnings- och egenskapskrav på byggnadsverk 
för en byggåtgärd som inte kräver bygglov eller 
anmälan 

8:8 Byggnadsinspektör  

3.3 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter 
som anges i 9 kap 30-32 §§ PBL i följande ärende: 
a. Nybyggnad eller tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus 
b. Nybyggnad eller tillbyggnad av flerbostadshus 
och gruppbyggda en- och tvåbostadshus 
c. Nybyggnad eller tillbyggnad av fritidshus 
d. Nybyggnad eller tillbyggnad för handel, 
undervisning, hotell och restaurang, kontor, 
hantverk eller industri 
e. Nybyggnad eller tillbyggnad av ekonomibyggnad 

9:2 första stycket 
p. 1-2 

 
 
Bygglovschef  
 
Bygglovschef 
 
Bygglovschef 
Bygglovschef 
 
 
Bygglovschef 
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f. Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad, 
(fristående uthus, garage och andra mindre 
byggnader såsom bl a förråd, växthus, gäststuga, 
bastu samt carport) 
g. Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, avloppspumpstation eller 
därmed jämförliga byggnader 

Bygglovshandläggare 
 
 
 
Bygglovshandläggare 

3.4 h. Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis 
för väsentligen annat ändamål 

9:2 första stycket 
p. 3a 

Bygglovschef  

3.5 i. Inredande av någon ytterligare bostad eller 
någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller 
industri 

9:2 första stycket 
p. 3b 

Bygglovschef  

3.6 j. Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som 
avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende 
inom detaljplanerat område 

9:2 första stycket 
p. 3c och 9:8 
första stycket p. 
2a 

Bygglovshandläggare  

3.7 k. Ärende om att i område av värdefull miljö 
underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL 
i den utsträckning som framgår av detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

9:8 första stycket 
p. 2b 

Bygglovschef  

3.8 l. Ändring av gällande bygglov inom ramen för 
tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven 
avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

9:2 första stycket 
p. 1 och 2 

Bygglovshandläggare  

3.9 m. Nybyggnad eller väsentlig ändring av 
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 
skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor (p 1) 

PBL 9:8 första 
stycket p. 1, 16:7  
samt PBF 6:1 

Bygglovschef 
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n. Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag 
eller materialgårdar (p 2) 

Bygglovschef 

3:10 o. Anläggning av fasta cisterner m.fl. anläggningar 
(p 4) 
p. Uppföra radio- eller telemaster eller torn (p 5) 

PBL 9:8 första 
stycket p. 1, 16:7 
samt PBF 6:1 

Bygglovschef 
 
Bygglovschef 

 

3:11 q. Murar och plank (p 7) 
r. Anordnande av parkeringsplatser (p 8) 
s. Begravningsplatser (p 9) 
t. Transformatorstationer (p 10) 

PBL 9:8 första 
stycket p. 1, 16:7 
samt PBF 6:1 

Bygglovshandläggare 
Bygglovshandläggare 
Bygglovschef 
Bygglovshandläggare 

 

3:12 u. Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar 
eller ljusanordningar 

PBL 9:8 första 
stycket p. 1, 16:7 
samt PBF 6:3-4 

Bygglovshandläggare  

3:13 Beslut om rivningslov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap 34 § PBL, dock ej 
rivning av byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde 

9:10 Bygglovshandläggare  

3:14 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 
9 kap 35 § PBL 

9:11-13 Bygglovschef  

3:15 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 9:14 Bygglovshandläggare  
3:16 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i 8 kap 1-2 §§ 
9:19 Bygglovschef Får inte överklagas 

3:17 Beslut att förelägga sökanden att avhjälpa bristerna 
Inom en viss tid om ansökningen är ofullständig. 

9:22 Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 

 

3:18 Beslut om att samordning med miljönämnden eller 
motsvarande enligt 9 kap 24 § 1 st inte ska ske, då 
särskilda skäl för det föreligger 

9:24 Bygglovschef  

3:19 Beslut om att förlänga handläggningstiden för 
ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 

9:27 Bygglovschef Får inte överklagas 
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3:20 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för 
föreskrifter i 9 kap 30-32a §§ i de fall åtgärden har 
stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om 
åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. 

9:33 Bygglovschef  

3:21 Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov 9:36 Bygglovschef  
3:22 Beslut om villkor för bygglov 9:37-38 Bygglovshandläggare  
3:23 Beslut om det ska finnas någon som är 

kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är 
kontrollansvariga 

9:40 p2 Bygglovshandläggare Får inte överklagas 

     
3:24 Beslut om att förlänga handläggningstiden för 

anmälningsärende 
9:45 Byggnadsinspektör  

3:25 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats 

10:4 Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 

 

3:26 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 

10:13 Byggnadsinspektör Får inte överklagas 

3:27 Beslut att kalla till tekniskt samråd 10:14 Byggnadsinspektör Får inte överklagas 
     
3:28 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § 

inte behövs något tekniskt samråd 
10:22 första 
stycket p. 1 

Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 

 

3:29 Beslut att förelägga byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för prövningen 
av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 § 
PBL inte behövs något tekniskt samråd 

10:22 första 
stycket p. 2 

Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 

 

3:30 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd 
får påbörjas och att i startbeskedet 
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för 
åtgärderna enligt byggherrens förslag och det som 
kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i 

10:23-24 Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 

Beslut om behov av  
kontrollansvarig och 
särskilt sakkunnig 
får inte överklagas 
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handläggningen av ärendet, med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga, 
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, 
om sådana villkor behövs, 
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för 
utstakning, om utstakning 
behövs, 
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till 
nämnden inför beslut om slutbesked, och 
5. ge upplysningar om krav enligt annan 
lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs. 

3:31 Beslut att kalla till nytt sammanträde för tekniskt 
samråd om åtgärder inte avslutats inom två efter ett 
givet startbesked för anmälningspliktig åtgärd, eller 
om det finns förutsättningar för 
slutsamråd enligt 30 § i stället kalla till slutsamråd. 

10:25 Byggnadsinspektör Får inte överklagas 

3:32 Kalla granne till utstakning 10:26 Mätningsingenjör  
3:33 Anmärkning i anslutning till 

arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrifter. Föreläggande 
med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden 

10:27 och 11:8 Byggnadsinspektör  

3:34 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen 

10:29 Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 

 

3:35 Beslut att kalla till slutsamråd 10:30 Byggnadsinspektör Får inte överklagas 
3:36 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt 

slutbesked 
10:34-37 Bygglovshandläggare eller 

byggnadsinspektör 
 

3:37 Pröva förutsättningarna för och behovet av 11:5 Bygglovschef 
Byggnadsinspektör 

 

86



12 

 

att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta 
kapitel, så snart det finns anledning att anta att 
någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen eller i EU-
förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 

3:38 Avge ingripandebesked inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap 7 § PBL 

11:7 Bygglovschef Får inte överklagas 

3:39 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har 
vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan 
ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet 

11:17 Bygglovschef  

3:40 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 11:30-32 Byggnadsinspektör  
3:41 Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister 

11:33 första 
stycket p. 1 

Byggnadsinspektör  

3:42 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för 
att ge slutbesked 

11:33 första 
stycket p. 2 

Byggnadsinspektör  

3:43 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom 
ramen för föreskrifterna i 11 kap 34 § PBL 

11:34 Bygglovschef  

3:44 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen 
för föreskrifterna i 10 kap 11 § och 11 kap 35 § 
PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om 
en ny kontrollansvarig 

11:35 Byggnadsinspektör Får inte överklagas 

3:45 Beslut om avgifter i enskilda ärenden/fall med 
tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa 

12:8-11 och 
kommunens plan- 
och bygglovstaxa 

Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 
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4 Plan och bygglovsförordningen (PBF) LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

4.1 Beslut om föreläggande (utan vite) mot ägare till 
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga 
om funktionskontroll av ventilationssystem, att 
fullgöra sina skyldigheter 

5:1-7  Byggnadsinspektör 
 

4.2 
 

Beslut om användningsförbud för hissar och andra 
motordrivna anordningar med tillämpning av 
bestämmelserna i BFS 2012:11 5:14 

5:13-15 Byggnadsinspektör  

4.3 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig 
åtgärd enligt är ofullständig, förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att 
anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i 
befintligt skick 

6:10 Bygglovshandläggare eller 
byggnadsinspektör 

 

4.4 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra 
motordrivna anordningar 

8:6 Byggnadsinspektör  

 

5 Boverkets författningssamling/Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (BFS) 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

5.1 Beslut att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

BFS 2011:10 

BBR 1:21 
EKS 8-10 A:3 § 

Byggnadsinspektör 
 

5.2 
 

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3:16 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3:17 

BFS 2011:12 
om hissar och 
vissa andra 
motordrivna 
anordningar 

Byggnadsinspektör  
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5.3 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkter 
inom ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

BFS 2011:16 4 § 
Funktionskontroll 
av 
ventilationssystem  

Byggnadsinspektör  

 

6 Övrigt LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

6.1 Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs 
enligt 25 § lagen om energideklarationer för att 
byggnadens ägare ska fullgöra sin skyldighet att den 
energideklaration som senast har 
upprättats för byggnaden är tillgänglig på väl 
synlig plats enligt vad som anges i 13 § i lagen 

LED 13 och 25 §§ Byggnadsinspektör 
 

6.2 
 

Rätt att företräda byggnadsnämnden vid samråd 
Samt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 
byggnadsnämnden för prövning 

FBL 4 kap 25 § Bygglovschef  

6.3 Rätt att för byggnadsnämndens räkning överklaga 
tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut 

FBL 15:7 Bygglovschef  

6.4 Rätt att för byggnadsnämndens räkning godkänna 
förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

FBL 15:11 Bygglovschef  

6.5 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

ANL 21 § Bygglovschef  

6.6 Rätt att för byggnadsnämndens påkalla förrättning ANL 18 § Bygglovschef  
6.7 Rätt att för byggnadsnämndens räkning föra talan 

mot beslut och godkänna beslut eller åtgärd 
ANL 30 § Bygglovschef  

6.8 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten  

LL 19 § Bygglovschef  

6.9 Rätt att för byggnadsnämndens räkning föra talan 
mot beslut och godkänna beslut eller åtgärd  

LL 28 § Bygglovschef  
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6.10 Pröva och besluta om behovet av ett 
färdigställandeskydd  

Lag om Färdig-
ställandeskydd 3 §  

Byggnadsinspektör  

6.11 Bevilja strandskyddsdispens MB 18 § Bygglovschef  
6.12 Besluta i brådskande ärenden där sammanträde inte 

kan avvaktas 
KL 6:39 Byggnadsnämndens ordförande  

6.13 Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens 
arkivreglemente 

 Bygglovschef  

 

7 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

7.1 Ansvar för registerförteckning  Kommunchef  
7.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag GDPR art 15 Bygglovschef  
7.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande 

utlämnande av registerutdrag 
 Bygglovschef  

7.4 Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande 
av registerutdrag 

 Bygglovschef  

7.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter 

 Bygglovschef  

7.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden gällande 
rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter 

 Bygglovschef  

7.7 Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, 
radering eller blockering av personuppgifter 

 Bygglovschef  

7.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal  Delegaten med rätt att teckna 
huvudavtalet 
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From:                                 Niklas Sommelius
Sent:                                  Wed, 1 Dec 2021 13:25:31 +0000
To:                                      Brorsson, Ida
Cc:                                      Johanna Kandell;Per Håkanson;Kristin Skoog;Bertil Fredlund
Subject:                             Re: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen

Hej,
här kommer svar på dina frågor.

1) Ja vi skickar nu ut mottagningsbevis för alla ansökningar och anmälningar som inkommer till oss. 
Detta oavsett om komplettering krävs eller ej. Mitt tidigare svar handlar om att detta är en HUR-fråga 
som inte lämpar sig för nämnden att agera i.
2) Under året har vi anställt två bygglovshandläggare. Det är en utökning på 1,5 årsarbetare. Vi har även 
anställt en byggnadsinspektör på heltid. Den förra som sade upp sig arbetade 50 %. Nej inga andra 
personalförstärkningar. Att känna till de rutiner och processer åligger medarbetarna. Det är 
bygglovschefen som har ansvaret för att kontrollera att de följer de rutiner och processer som finns.
3) Nej inga personella beslut i vare sig nämnd eller ks. Däremot behövde nämnden inte återställa sig 
underskott genom beslutet i KS. Oavsett den situation som uppkommit har inget politiskt block utökat 
nämndens ram i sitt budgetförslag.
4) Nej, några sådana beslut om att säkerställa myndighetsutövningen har inte fattats.
5) Synpunkter hanteras centralt av Tomelilla direkt. Det är inget som faller på respektive nämnd. Som jag 
tidigare har anfört i det yttrande som skickats in till er så har vi inga planer på att genomföra egna 
brukarundersökningar.

/Niklas

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se

1 dec. 2021 kl. 11:55 skrev Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se>:

Hej,
 
Glömde även att jag önskar svar på denna fråga;
 
Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller inkomna synpunkter? Genomförs 
brukarundersökningar på regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?
 
// Ida
 
Ida Brorsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor                                                                                                                      
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
 
KPMG
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From: Brorsson, Ida 
Sent: den 1 december 2021 11:52
To: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se>
Subject: RE: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen
 
Hej Niklas, 
 
Tack för dina svar. Önskar några kompletteringar/förtydligande med anledning av dina svar i rött;
 

 Den enda punkt som jag som verksamhetschef inte ställer mig bakom är att nämnden ska ha fattat 
beslut om att införa mottagningsbevis eftersom det är en hur fråga och inte en vad fråga. Betyder det 
att verksamheten infört att mottagningsbevis skickas ut i samtliga bygglovsärenden oavsett om 
kompletteringar krävs eller ej?
 

 Sedan yttrandet från nämnden har personalförändringar genomförts och alla rutiner gås nu igenom 
för att säkerställa att de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem, att de uppdateras i enligt 
med den digitaliseringsutveckling som sker på byggenheten. Vilka personalförstärkningar har gjorts 
under 2021 och planeras framöver? Vem ansvarar för genomgång av rutiner och säkerställa 
rättssäkerhet i myndighetsutövningen och att alla känner till vilka rutiner som gäller? 
 

 Har byggnadsnämnden och/eller kommunstyrelsen utifrån sitt arbetsmiljöansvar, fattat några 
politiska beslut under 2021 för att säkerställa tillräckliga resurser inom verksamheten för att minska 
sårbarheten i bygglovsprocessen?
 

 Har byggnadsnämnden fattat några beslut om åtgärder/resurser för att säkerställa en rättssäker 
myndighetsutövning?
 

Tack på förhand!
 
// Ida
 
 
 
Ida Brorsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor                                                                                                                      
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
 
KPMG
Nordenskiöldsgatan 8
201 22 Malmö
 
Phone:              +46 73 4438990
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From: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se> 
Sent: den 17 november 2021 09:20
To: Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se>
Subject: Sv: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen
 
Hej,
Av det yttrande som byggnadsnämnden har beslutat framgår samtliga punkter som ni efterlyser. Den 
enda punkt som jag som verksamhetschef inte ställer mig bakom är att nämnden ska ha fattat beslut om 
att införa mottagningsbevis eftersom det är en hur fråga och inte en vad fråga. Bifogar nämndens 
yttrande och beslut avseende delegationsreglerna.
Sedan yttrandet från nämnden har personalförändringar genomförts och alla rutiner gås nu igenom för 
att säkerställa att de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem, att de uppdateras i enligt med den 
digitaliseringsutveckling som sker på byggenheten.
 
Niklas
 
 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla kommun
Kommunhuset
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

tomelilla.se

Följ oss gärna!

<image001.png> <image002.png> <image003.png> <image004.png>

<image005.png>

 

Från: Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se> 
Skickat: den 2 november 2021 14:24
Till: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se>
Ämne: Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen
 
Hej,
 
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att genomföra 
uppföljning av granskningen avseende bygglovsprocessen, som genomfördes 2019, se bifogad 
granskning.
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Med anledning av detta önskar vi följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
angivna förbättringsområden och rekommendationer i rapporten. Vi önskar få skriftliga svar kring 
vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer, se nedan. 
Bifoga även berörda styrdokument/riktlinjer/rutiner som verifierar vilka åtgärder som vidtagits.
 

 Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att vidta vad gäller 
organisationens resurser i syfte att minska sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra 
sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt?

o Bifoga revisionsbevis som verifierar åtgärder samt protokollsutdrag vid ev. beslut.

 Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens utformning? 
o Om ja, på vilket sätt? Bifoga revisionsbevis som verifierar ev. åtgärder.

 
 Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid kommunikation till 

allmänheten samt vid utlämnande av handlingar?
o Om ja, på vilket sätt?

 Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller inkomna synpunkter? Genomförs 
brukarundersökningar på regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?

Vi väljer att kommunicera uppföljningsfrågorna via dig men om du bedömer någon annan 
lämpligen bör besvara frågorna vänligen vidarebefordra frågorna till berörd person.
 
Vi önskar få era skriftliga svar senast 19 november. Tack!
 
Återkom vid frågor,
 
// Ida
 
 
Ida Brorsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor                                                                                                                      
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
 
KPMG
Nordenskiöldsgatan 8
201 22 Malmö
 
Phone:              +46 73 4438990
E-mail:              ida.brorsson@kpmg.se
 
KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
 
Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr
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The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the 
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication 
in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender , then 
delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, 
copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may 
be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions 
expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information 
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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 2 december 2021

Delegeringsbeslut 18 oktober till och med 
15 november 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslista 18 
oktober till och med 15 november 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 18 oktober till och med 15 november 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2021-12-02.
Delegeringsbeslut 18 oktober till och med 15 november 2021, handlingsid: Bn 
2021.1148.
Bygglovsenheten

Matilda Dufvander

Bygglovsadministratör  
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

L-Lovärende 
 
BL 2021-000120 SPJUTSTORP 13:73  Sökande D  Beslut 2021-10-22 Delegat 
2021-03-25 HENRIK OLSSONS VÄG 1 Pawel Malkowski 2021-00036 Avskrivning Reza Zargari 
 7 
Bygglov för ombyggnad av garage Henrik Olssons Väg 1 2021-10-22 
 
 273 93 TOMELILLA 

 

BL 2021-000202 BRÖSARP 12:97  Sökande D  Beslut 2021-11-09 beviljas Delegat 
2021-05-24 HÖJERENSVÄGEN 2 Jan Olle Persson 2021-00040 Bygglov Åsa Jonasson 
 9 
Bygglov Tillbyggnad av  Hjalmar Söderbergs Väg 9 Lgh 1503 2021-11-09 
enbostadshus 
 291 45 KRISTIANSTAD 

 

BL 2021-000165 TUNBY 72:3  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2021-04-27 TUNBY LILLA MARIETORP 7203 Leif Henry Jönsson 2021-00036 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 5 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av garage Kyhls Strandväg 25 2021-10-22 
 
 276 37 BORRBY 

 

BL 2021-000174 NORRA KVÄRRESTAD 13:39  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2021-05-03 GAMLA VÄGEN 22 Österlenmejeriet AB 2021-00025 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 7 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av  Lunnarp 2021-10-22 
industrilokaler 
 273 96 TOMELILLA 
 

 

BL 2021-000055 BRÖSARP 12:158 Sökande 2021-10-19 Beslut 2021-10-19 beviljas Delegat 

2020-07-30 Byggton Entreprenad AB Slutbesked Åsa Jonasson 
 
Bygglov Nybyggnad Enbostadshus Odensjö-Ryd 1 
 
 341 72 Lidhult 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

 

BL 2020-000330 ONSLUNDA 31:21  Sökande 2021-10-21 Beslut 2021-10-21 beviljas Delegat 

2020-09-03 LANTMANNAVÄGEN 56 Henrik Sven Allan Gustafsson Slutbesked Åsa Jonasson 
 
Bygglov Utvändig ändring av  Prebendevägen 8 
fritidshus - mura igen port, putsa  
 247 53 DALBY 
fasaden och montera fönster 
 

 
BL 2021-000088 NORRA KVÄRRESTAD 13:39  Sökande 2021-10-21 Beslut 2021-10-21 beviljas Delegat 

2021-03-05 GAMLA VÄGEN 22 Österlenmejeriet AB Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för carportar Lunnarp 
 
 273 96 TOMELILLA 

 

BL 2021-000124 TOMELILLA 237:78 Sökande 2021-10-22 Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 

2021-03-30 Nimab Entrepenad AB Slutbesked Åsa Jonasson 
 
Tidsbegränsat bygglov uppförande  Åkaregränd 6 
av byggskylt 
 275 39 SJÖBO 

 

BL 2019-000400 BOARÖD 15:1  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2019-11-22 BOARÖDSGÅRDEN   E.ON Energidistribution AB 2021-00036 Slutbesked Ronnie Hammar 
 2 
Bygglov Nybyggnad av  2021-10-22 
transformatorstation 
 205 09 MALMÖ 

 

BL 2019-000401 ÄSPERÖD 1:18 Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2019-11-22 E.ON Energidistribution AB 2021-00036 Slutbesked Ronnie Hammar 
 3 
Bygglov Nybyggnad av  2021-10-22 
transformatorstation 
 205 09 MAL 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2019-000399 BAGGAHUS 1:15  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2019-11-22 BAGGAHUS 115 E. ON Energidistribution AB 2021-00036 Slutbesked Ronnie Hammar 
 4 
Bygglov Nybyggnad av  2021-10-22 
transformatorstation 
 205 09 MALMÖ 

 

BL 2020-000218 BROMSEN 1  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2020-06-01 VÄSTERGATAN 10 Sarah Winberg 2021-00036 Slutbesked Ronnie Hammar 
 6 
Bygglov Uppförande av plank Stormgatan 15 2021-10-22 
 
 273 34 TOMELILLA 

 

BL 2021-000107 RÅBOCKEN 8  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2021-03-17 SLÄNTGATAN 23A Anders Ronny Nilsson 2021-00036 Slutbesked Ronnie Hammar 
 8 
Bygglov Utvändig ändring Carport SLÄNTGATAN 23 A NB 2021-10-22 
 
 273 33 TOMELILLA 

 

BL 2021-000050 VILDKATTEN 1  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2021-02-08 STUTERIGATAN 2A Ingvar  Nilsson 2021-00036 Slutbesked Ronnie Hammar 
 9 
Bygglov Tillbyggnad -uterum,  Stuterigatan 2A 2021-10-22 
fasadändring carport 
 273 33 Tomelilla 

 

BL 2021-000004 GABRIEL 19  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2020-12-30 FABRIKSGATAN 5B Sven-inge Nilsson 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 0 
Bygglov Utvändig ändring byte till  Fabriksgatan 5 B 2021-10-22 
större fönster 
 273 30 TOMELILLA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

 

BL 2020-000364 UTSTÄLLNINGEN 14  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2020-10-05 ÖSTERLENGATAN 3 Filip Lind 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 2 
Bygglov enbostadshus - inredning  Österlengatan 3 2021-10-22 
av vind samt ny takkupa mot gata 
 273 32 TOMELILLA 

 

BL 2021-000176 SIMMAREN 12  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2021-05-06 SIMMAREGATAN 10 Marino Kostovic 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 3 
Anmälan Inst av eldstad i  Simmaregatan 10 2021-10-22 
Enbostadshus 
 273 35 TOMELILLA 

 

BL 2018-000060 NORRA KVÄRRESTAD 38:1 Sökande D  Beslut 2021-10-25 beviljas Delegat 
2018-02-16 Johanna Jönsson 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 6 
Installation av två kaminer samt  Norra Kverrestad 3801 2021-10-25 
skorsten, ev renovering av befintlig  
 273 96 TOMELILLA 
skorsten 

 
BL 2021-000225 TJUSTORP 3:15  Sökande D  Beslut 2021-10-25 beviljas Delegat 
2021-06-04 STORGATAN 31 Elisabeth Myrén 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 7 
Anmälan Inst el ändr av eldstad i  Golfvägen 3 2021-10-25 
Fritidshus 
 181 29 LIDINGÖ 

 

BL 2021-000216 ONSLUNDA 31:96  Sökande D  Beslut 2021-10-25 beviljas Delegat 
2021-06-08 RINGVÄGEN 14 Chris Ceihagen 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 8 
Anmälan Inst av eldstad i  Ringvägen 14 2021-10-25 
Enbostadshus 
 273 95 ONSLUNDA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000209 TOARP 23:1  Sökande D  Beslut 2021-10-25 beviljas Delegat 
2021-05-26 TOARP 2301 Bengt-Åke Henningsson 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 9 
Anmälan - trapphiss Kabbarps Smedjeväg 24 2021-10-25 
 
 232 52 ÅKARP 

 

BL 2021-000051 SYRSAN 5  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2021-02-08 GEORG ANDGARTS VÄG 4 Anders Nilsson 2021-00038 Slutbesked Ronnie Hammar 
 3 
Bygglov för tillbyggnad med uterum Georg Andgarts Väg 4 2021-10-26 
 
 273 33 TOMELILLA 

 

BL 2020-000359 LÖNHULT 5:108  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2020-09-28 BJÖRKTRASTVÄGEN 6 Sonny Dahlberg 2021-00038 Slutbesked Ronnie Hammar 
 4 
Bygglov Tillbyggnad av  Björktrastvägen 6 2021-10-26 
enbostadshus - uterum 
 273 55 BRÖSARP 

 

BL 2017-000096 SKYTTEN 2  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2017-03-21 ÖSTERLENGATAN 15 Billy Persson 2021-00038 Slutbesked Ronnie Hammar 
 5 
Uppförande av mur i  Österlengatan 15 2021-10-26 
fastighetsgräns mot Skytten 3 
 273 32 TOMELILLA 

 

BL 2017-000096 SKYTTEN 2  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2017-03-21 ÖSTERLENGATAN 15 Billy Persson 2021-00038 Slutbesked Ronnie Hammar 
 6 
Uppförande av mur i  Österlengatan 15 2021-10-26 
fastighetsgräns mot Skytten 3 
 273 32 TOMELILLA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000025 SPJUTSTORP 13:38  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2021-01-28 ONSLUNDAVÄGEN 29 Jimmy Magnus Christoffer Nilsson 2021-00038 Slutbesked Ronnie Hammar 
 9 
Bygglov för tillbyggnad av uterum Onslundavägen 29 2021-10-26 
 
 273 93 TOMELILLA 

 

BL 2020-000402 RÅBOCKEN 8  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2020-10-22 SLÄNTGATAN 7A Nils Agne Harald Jönsson 2021-00039 Slutbesked Ronnie Hammar 
 0 
Bygglov Tillbyggnad - carport till  SLÄNTGATAN 7 A 2021-10-26 
garage 
 273 33 TOMELILLA 

 

BL 2020-000328 BRÖSARP 74:29  Sökande D  Beslut 2021-10-27 beviljas Delegat 
2020-09-02 BACKASTIGEN 8 Titti Østergaard 2021-00039 Slutbesked Ronnie Hammar 
 1 
Bygglov Utvändig ändring av  Backastigen 8 2021-10-27 
enbostadshus - inredning av  
 273 50 BRÖSARP 
övervåning och nya takkupor och  
gavelfönster 

 
BL 2020-000326 TRANÅS 26:26  Sökande D  Beslut 2021-10-27 beviljas Delegat 
2020-09-02 TRANESVÄGEN 12 Margot Kulling 2021-00039 Slutbesked Ronnie Hammar 
 2 
Bygglov Fritidshus Smedslättsvägen 49 2021-10-27 
 
 167 61 BROMMA 

 

BL 2020-000380 ULLSTORP 14:21  Sökande 2021-10-29 Beslut 2021-10-29 interimistiskt Delegat 

2020-10-13 ULLSTORP 1421 Joakim Axelsson Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Tillbyggnad av  Ullstorp 1421 
enbostadshus 
 273 94 TOMELILLA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

 

BL 2021-000102 KRONHJORTEN 13  Sökande 2021-10-29 Beslut 2021-10-29 beviljas Delegat 

2021-03-15 OSCARSGATAN 38 Eva Fredriksson Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan Attefall Oscarsgatan 38 
 
 273 33 TOMELILLA 
 

BL 2021-000022 TRYDE 67:72  Sökande 2021-11-01 Beslut 2021-11-01 beviljas Delegat 

2021-01-21 TINGVALLAVÄGEN 15 Johan Bystedt Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för tillbyggnad av  Tingvallavägen 15 
enbostadshus - uterum 
 273 97 TOMELILLA 

 

BL 2019-000427 INGELSTAD 11:18 Sökande 2021-11-01 Beslut 2021-11-01 beviljas Delegat 

2019-12-16 E.on Energidistribution AB Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av  Serial number 803007   R 308 
nätstation 
 10653 Stockholm 

 

BL 2020-000346 GÅRDLÖSA 69:10  Sökande 2021-11-02 Beslut 2021-11-02 beviljas Delegat 

2020-09-18 GÅRDLÖSAVÄGEN 9 Ulla Johansson Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av  Holmavägen 131 
enbostadshus med garage 
 277 45 SANKT OLOF 
  
 Sökande 
 
 Inge Johansson 
 
 Holmavägen 131   277 45 SANKT OLOF 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

 

BL 2020-000198 GRÄSHOPPAN 4  Sökande 2021-11-02 Beslut 2021-11-02 beviljas Delegat 

2020-05-19 ÅKERIVÄGEN 5 Mårten Kellgren Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Ombyggnad av carport till  Åkerivägen 5 
garage med förråd 
 273 34 TOMELILLA 

 

BL 2021-000135 TUNBYHOLM 1:51  Sökande 2021-11-02 Beslut 2021-11-02 beviljas Delegat 

2021-04-01 TUNBYHOLM 151 Tarja Lindholm Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan för nybyggnad av  Tunbyholm 151 
komplementbostadshus 
 273 98 SMEDSTORP 

 

BL 2020-000377 GUSSARÖD 2:18  Sökande 2021-11-02 Beslut 2021-11-02 beviljas Delegat 

2020-10-12 GUSSARÖDSVÄGEN 2 Ann-Charlotte Linde Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov utvändig  Sandbackegatan 14 
ändring/ombyggnad 
 212 21 MALMÖ 
 
BL 2020-000389 NORRA KVÄRRESTAD 4:10  Sökande 2021-11-03 Beslut 2021-11-03 beviljas Delegat 

2020-10-19 NORRA KVERRESTAD HÄLLDALA 410 E. ON Energidistribution AB Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad nätstation 
 
 205 09 MALMÖ 

 

BL 2021-000078 BRÖSARP 67:1  Sökande 2021-11-03 Beslut 2021-11-03 beviljas Delegat 

2021-02-24 BRINKEHEMSVÄGEN 1 Jonas Ericsson Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad Växthus Brinkehemsvägen 1 
 
 273 50 BRÖSARP 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2019-000393 GRÄSHOPPAN 6 Sökande 2021-11-04 Beslut 2021-11-04 beviljas Delegat 

2019-11-15 Sara Anheden Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för ändring av carport till  Åkerivägen 3 
garage och uppförande av plank. 
 273 34 TOMELILLA 

 

BL 2020-000289 BRÖSARP 12:111  Sökande 2021-11-04 Beslut 2021-11-04 beviljas Delegat 

2020-07-30 VINBÄRSSVÄNGEN 12 Byggton Entreprenad AB Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av bostadshus  Odensjö-Ryd 1 
och carport 
 341 72 Lidhult 

 

BL 2020-000365 LISTARUM 4:12 Sökande 2021-11-04 Beslut 2021-11-04 beviljas Delegat 

2020-10-05 E. ON Energidistribution AB Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov nybyggnad av nätstation 
 
 205 09 MALMÖ 

 

BL 2020-000379 STENBY 30:1 Sökande 2021-11-04 Beslut 2021-11-04 beviljas Delegat 

2020-10-13 E. ON Energidistribution AB Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov byte av  
transformatorstation 
 205 09 MALMÖ 

 

BL 2019-000122 TRYDE 1:14  Sökande 2021-11-11 Beslut 2021-11-11 beviljas Delegat 

2019-03-20 TRYDE 114 André Molin Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av  Tryde 114 
garage/carport och rivning av  
 273 97 TOMELILLA 
befintligt garage 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BL 2020-000306 ULLSTORP 10:21  Sökande 2021-11-11 Beslut 2021-11-11 beviljas Delegat 

2020-08-12 ULLSTORP 1021 Tonie Buhre Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Ombyggnad av tak Ullstorp 1021 
 
 273 94 TOMELILLA 

 

BL 2017-000173 ULLSTORP 10:21 Sökande 2021-11-11 Beslut 2021-11-11 beviljas Delegat 

2017-06-01 Tonie Buhre Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Uppförande av mur vid  Ullstorp 1021 
enbostadshus 
 273 94 TOMELILLA 

 

BL 2021-000130 BRÖSARP 12:152  Sökande D  Beslut 2021-10-19 beviljas Delegat 
2021-04-08 IRIS OCH GURLIS VÄG 22 Jan Norén 2021-00035 Startbesked Ronnie Hammar 
 6 
Bygglov för nybyggnad av  Törnskärsgatan 7 C Lgh 1001 2021-10-19 
enbostadshus 
 217 44 MALMÖ 

 

BL 2021-000192 TUNBY 8:7  Sökande 2021-10-20 Beslut 2021-10-20 beviljas Delegat 

2021-05-20 TUNBY 807 Lars Gunnar Ronnheden Startbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan Inst av eldstad i  Frejagatan 11 
Fritidshus 
 214 46 MALMÖ 

 

BL 2021-000185 MYRAN 6  Sökande D  Beslut 2021-10-21 beviljas Delegat 
2021-05-10 FYLEDALSVÄGEN 8 EP RIv och Transport AB 2021-00036 Startbesked Ronnie Hammar 
 0 
Bygglov för nybyggnad av  Tryde 1918 2021-10-21 
enbostadshus och garage 
 27397 TOMELILLA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000210 BERTILSTORP 6:12  Sökande D  Beslut 2021-10-29 beviljas Delegat 
2021-05-26 BERTILSTORP 612 Mattias Svensson 2021-00039 Startbesked Monika Olsson 
 9 
Anmälan Inst och ändr av eldstad i  Bertilstorp 612 2021-10-29 
Enbostadshus 
 273 55 BRÖSARP 
 
BL 2021-000018 MOTORN 13 Sökande 2021-11-09 Beslut 2021-11-09 beviljas Delegat 

2021-01-19 Fastighetsbolaget Persåker 7 AB Startbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av  Transportvägen 9 
industrilokal 
 231 62 TRELLEBORG 

 

BL 2021-000100 NEDRABY 5:5  Sökande 2021-11-12 Beslut 2021-11-12 beviljas Delegat 

2021-03-11 ALLEVAD 505 Mårtenssons Fastighet I Skåne AB Startbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Ombyggnad och ändrad  C/o Stenbrottsvägen 509 C 
användning 
 275 67 VOLLSJÖ 

 
LOV-PBL-tillstånd 
 
BL 2021-000367 BRÖSARP 12:92  Sökande 2021-10-26 Beslut 2021-10-26 Delegat 

2021-10-21 GRANVÄGEN 11 Marianne Grenander Avskrivning Monika Olsson 
 
Bygglov för utvändig ändring av  Granvägen 11 
enbostadshus - fönster 
 273 50 BRÖSARP 

 

BL 2021-000301 BENESTAD 19:2 Sökande D  Beslut 2021-10-27 Delegat 
2021-08-27 Tomelilla Kommun 2021-00039 Avskrivning Reza Zargari 
 3 
Bygglov för skylt/ljusanordning Gustafs Torg 16 2021-10-27 
 
 273 80 TOMELILLA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000254 SÖDRA KVÄRRESTAD 12:10  Sökande D  Beslut 2021-10-19 beviljas Delegat 
2021-07-09 SÖDRA KVERRESTAD 1210 David Holmström 2021-00035 Bygglov Åsa Jonasson 
 7 
Bygglov för ombyggnad av  Barlastgatan 18 B Lgh 1101 2021-10-19 
enbostadshus 
 216 45 LIMHAMN 

 

BL 2021-000277 ONSLUNDA 215:4  Sökande D  Beslut 2021-10-28 beviljas Delegat 
2021-08-05 ONSLUNDA 2154 Caroline Elgemark 2021-00039 Bygglov Åsa Jonasson 
 6 
Bygglov för ombyggnad samt  Onslunda 2154 2021-10-28 
rivningsanmälan 
 273 95 ONSLUNDA 
 Sökande 
 
 Christian Elgemark 
 
 Onslunda 2154   273 95 ONSLUNDA 

 

BL 2021-000342 RÅBOCKEN 5 Sökande D  Beslut 2021-11-02 beviljas Delegat 
2021-10-11 Hamdi Beqiri 2021-00039 Bygglov Åsa Jonasson 
 7 
Bygglov för nybyggnad av  Torupsgatan 11 2021-11-02 
enbostadshus, garage och förråd 
 231 66 Trelleborg 

 

BL 2021-000356 BANMÄSTAREN 16  Sökande D  Beslut 2021-11-08 beviljas Delegat 
2021-10-19 MALMÖVÄGEN 6 AS ALARM-tjänst AB 2021-00040 Bygglov Monika Olsson 
 8 
Bygglov för skylt/ljusanordning  Ystadsvägen 14 2021-11-08 
affärslokaler 
 27333 TOMELILLA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000266 GÄRDSMYGEN 16  Sökande D  Beslut 2021-11-12 beviljas Delegat 
2021-07-22 NYGATAN 44A Imran Hyder 2021-00040 Bygglov Åsa Jonasson 
 7 
Bygglov för nybyggnad av  2021-11-12 
enbostadshus 
 21364 Malmö 

 

BL 2021-000344 EKEN 5  Sökande D  Beslut 2021-10-21 beviljas Delegat 
2021-10-05 BYSKILLNADSGATAN 11 Roger Olsson 2021-00035 Bygglov inkl.  Monika Olsson 
 9 startbesked 
Bygglov för utvändig ändring av  Byskillnadsgatan 11 2021-10-21 
enbostadshus - garageport i bef  
 273 30 TOMELILLA 
carport 

 
BL 2021-000302 TOMELILLA 237:73 Sökande D  Beslut 2021-10-25 beviljas Delegat 
2021-08-27 Tomelilla Kommun 2021-00038 Bygglov inkl.  Reza Zargari 
 0 startbesked 
Bygglov för skylt/ljusanordning Gustafs Torg 16 2021-10-25 
 
 273 80 TOMELILLA 

 

BL 2021-000240 BRÖSARP 12:63  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2021-06-24 BRUNNSVIKSVÄGEN 18 Mariusz Bojda 2021-00038 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 1 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av carport Brunnsviksvägen 18 2021-10-26 
 
 273 50 BRÖSARP 

 

BL 2021-000300 ULLSTORP 11:16 Sökande D  Beslut 2021-10-28 beviljas Delegat 
2021-08-27 Tomelilla Kommun 2021-00038 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 2 startbesked 
Bygglov för skylt/ljusanordning Gustafs Torg 16 2021-10-28 
 
 273 80 TOMELILLA 
 

109



 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000233 KRONHJORTEN 7  Sökande D  Beslut 2021-10-29 beviljas Delegat 
2021-06-16 OSCARSGATAN 26 Anders Alsén 2021-00040 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 0 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av stödmur Oscarsgatan 26 2021-10-29 
 
 273 33 TOMELILLA 
 
BL 2021-000309 VILDKATTEN 1  Sökande D  Beslut 2021-11-03 beviljas Delegat 
2021-09-07 STUTERIGATAN 4A Ingrid Andersson 2021-00040 Bygglov inkl.  Monika Olsson 
 1 startbesked 
Bygglov för ändrad användning av  Stuterigatan 4A 2021-11-03 
carport 
 273 33 Tomelilla 

 

BL 2021-000366 TJUSTORP 2:20  Sökande D  Beslut 2021-11-03 beviljas Delegat 
2021-10-21 TORGGATAN 4 Ninn Elisabet Furudahl 2021-00040 Bygglov inkl.  Ronnie Hammar 
 2 startbesked 
Anmälan installation eldstad  Östra Promenaden 23 Lgh 1303 2021-11-03 
fritidshus 
 211 28 MALMÖ 

 

BL 2021-000384 SOLHAGEN 4  Sökande D  Beslut 2021-11-05 beviljas Delegat 
2021-11-03 LAGERHUSGATAN 8 Mårten Persson 2021-00040 Bygglov inkl.  Ronnie Hammar 
 4 startbesked 
Anmälan installation eldstad med  Lagerhusgatan 8 2021-11-05 
rökkanal enbostadshus 
 273 32 TOMELILLA 

 

BL 2021-000249 ELJARÖD 4:11  Sökande D  Beslut 2021-11-09 beviljas Delegat 
2021-07-07 ELJARÖD 411 Johan Schaar 2021-00041 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 0 startbesked 
Bygglov för rivning och nybyggnad  Regementsgatan 21 Lgh 1201 2021-11-09 
av komplementbyggnad (gästsuga) 
 217 53 MALMÖ 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000303 TRYDE 53:23  Sökande D  Beslut 2021-11-12 beviljas Delegat 
2021-08-30 ÄPPELGATAN 7A Anna Strid 2021-00041 Bygglov inkl.  Monika Olsson 
 2 startbesked 
Bygglov för tillbyggnad av  Äppelgatan 7 A 2021-11-12 
skärmtak 
 273 97 TOMELILLA 

 

BL 2021-000264 AVENTORP 5:2  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2021-07-20 AVENTORP 502 Knut Gösta Bernhard Nilsson 2021-00036 Rivningslov Åsa Jonasson 
 1 
Rivningslov för rivning av fritidshus Idegatan 12 C Lgh 1205 2021-10-22 
 
 275 30 SJÖBO 

 

BL 2021-000341 TJUSTORP 2:101 Sökande D  Beslut 2021-10-22 Delegat 
2021-10-08 E.ON Energidistribution AB 2021-00037 Rivningslov Monika Olsson 
 4 
Rivningslov för rivning av  Pontus Klavint 2021-10-22 
transformatorstation 
 205 09 MALMÖ 

 

BL 2021-000286 SVÄRDET 17  Sökande D  Beslut 2021-10-28 beviljas Delegat 
2021-08-13 ÖSTERGATAN 9 Tomelilla Fastigheter AB 2021-00039 Rivningslov Åsa Jonasson 
 5 
Rivningslov C/o Redogöra Ekonomi AB Landskronavägen 25 AB 
 
 252 32 HELSINGBORG     2021-10-28 

 

BL 2021-000359 ONSLUNDA 20:22  Sökande 2021-11-05 Beslut 2021-11-05 beviljas Delegat 

2021-10-19 ONSLUNDA ÅSADAL   Markus Lydén Rivningslov Ronnie Hammar 
 
Anmälan rivning av  Onslunda Åsadal 
ekonomibyggnad 
 273 95 ONSLUNDA 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000313 HEDEBERGA 7:15  Sökande D  Beslut 2021-11-12 beviljas Delegat 
2021-09-07 HEDEBERGA 715 Ronny Billman 2021-00041 Rivningslov Reza Zargari 
 1 
Rivningsanmälan för rivning av  Fågeltofta 2504 2021-11-12 
garage 
 273 92 Skåne-Tranås 

 

BL 2021-000314 HEDEBERGA 7:18  Sökande D  Beslut 2021-11-15 beviljas Delegat 
2021-09-07 HEDEBERGA 718 Ronny Billman 2021-00041 Rivningslov Reza Zargari 
 4 
Rivningsanmälan för rivning av  Fågeltofta 2504 2021-11-15 
garage 
 273 92 SKÅNE-TRANÅS 

 

BL 2021-000251 ODEN 2  Sökande D  Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 
2021-07-08 BANMÄSTAREGATAN 2A FocusNeo AB 2021-00037 Slutbesked Ronnie Hammar 
 1 
Bygglov för lådskylt/lysdioder med  Box 9044 2021-10-22 
belysning 
 126 09 HÄGERSTEN 

 

BL 2021-000255 OXEN 1  Sökande 2021-10-25 Beslut 2021-10-25 beviljas Delegat 

2021-07-09 STUTERIGATAN 12B Jonas Bendroth Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för tillbyggnad av uterum. Stuterigatan 12B 
 
 27333 Tomelilla 

 

BL 2021-000239 TUNBY 13:15  Sökande D  Beslut 2021-10-26 beviljas Delegat 
2021-06-23 TUNBY 1315 Claes Malmgren 2021-00038 Slutbesked Ronnie Hammar 
 8 
Anmälan installation/ändring  Järnåkravägen 9 A Lgh 1103 2021-10-26 
eldstad/rökkanal fritidshus 
 222 25 LUND 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BL 2021-000272 TRANÅS 78:1  Sökande D  Beslut 2021-10-19 beviljas Delegat 
2021-08-03 SKÅNE TRANÅS 7801 Jörgen Olsson 2021-00035 Startbesked Monika Olsson 
 5 
Anmälan rivning stall/ridhus Skåne Tranås 7801 2021-10-19 
 
 273 92 SKÅNE-TRANÅS 

 

BL 2021-000324 ONSLUNDA 228:3  Sökande D  Beslut 2021-10-21 beviljas Delegat 
2021-09-22 ONSLUNDA 2283 Jan Ingemar Dahlgren 2021-00035 Startbesked Monika Olsson 
 8 
Anmälan installation/ändring  Onslunda 2283 2021-10-21 
eldstad/rökkanal enbostadshus 
 277 45 SANKT OLOF 

 

BL 2021-000265 TRANÅS 5:15  Sökande 2021-10-22 Beslut 2021-10-22 beviljas Delegat 

2021-07-22 SKÅNE TRANÅS 515 Kitty Larsson Startbesked Åsa Jonasson 
 
Anmälan rivning del av  Skåne Tranås 515 
komplementbyggnad 
 273 92 SKÅNE-TRANÅS 

 

BL 2021-000320 SKRÄDDAREN 8  Sökande D  Beslut 2021-10-25 beviljas Delegat 
2021-09-16 HANTVERKAREGATAN 2 Mohammad Ali Munzer 2021-00037 Startbesked Monika Olsson 
 5 
Anmälan installation/ändring  Handverkaregatan 2 2021-10-25 
eldstad/rökkanal 
 273 35 Tomelilla 

 

BL 2021-000325 KRISTINEHOV 1:15  Sökande D  Beslut 2021-10-29 beviljas Delegat 
2021-09-23 KRISTINEHOV SVENSBODA   Örjan Mathisson 2021-00039 Startbesked Monika Olsson 
 8 
Anmälan installation/ändring  Kristinehov Svensboda 2021-10-29 
eldstad/rökkanal enbostadshus 
 273 57 BRÖSARP 
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 Tekis-ByggR Delegationslista  

 
 Utskriftsdatum 

 Samhällsbyggnad 2021-11-22 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-10-18 
 tom:  2021-11-15 
Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

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

 

BL 2021-000328 BERTILSTORP 1:9 Sökande D  Beslut 2021-11-05 beviljas Delegat 
2021-09-27 Sven Arne Hansson 2021-00040 Startbesked Ronnie Hammar 
 5 
Anmälan installation/ändring hiss  Bertilstorp 109 2021-11-05 
enbostadshus 
 273 55 BRÖSARP 
 
BL 2021-000017 BENESTAD 49:1  Sökande 2021-11-12 Beslut 2021-11-12 beviljas Delegat 

2021-01-14 BENESTAD 4901 Agied Esaa Startbesked Åsa Jonasson 
 
Anmälan ändring konstruktion  Panelgatan 23 Lgh 1003 
enbostadshus 
 238 37 OXIE 

 

BL 2021-000326 BRÖSARP 9:37  Sökande D  Beslut 2021-11-12 beviljas Delegat 
2021-09-20 BENGTEMÖLLEVÄGEN 5 Ingeborg Höök 2021-00041 Startbesked Monika Olsson 
 3 
Anmälan installation/ändring  BENGTEMÖLLEVÄGEN 5 2021-11-12 
eldstad/rökkanal enbostadshus 
 273 50 BRÖSARP 

 
SK-Strandskydd 
BL 2021-000287 NEDRABY 25:1  Sökande D  Beslut 2021-11-04 beviljas Delegat 
2021-08-16 NEDRABY 2501 Ystads Kommun 2021-00040 Strandskydd Åsa Jonasson 
 3 
Strandskyddsdispens för  Box 238 2021-11-04 
brunnöverbyggnad 
 271 25 YSTAD 
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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 19 november 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
12-08

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

- Svärdet 17
- Tillsynsplan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-19. 

Svärdet 17 - enklare presentation, handlingsid: Bn 2021.1166.

Tillsynsplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2021.1147.

Bygglovsenheten

Johanna Kandell

Nämndsekreterare   
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                                                           Svärdet 17 – nybyggnad av flerbostadshus

                         

58 lägenheter, boarea 3 221 kvm
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1. Inledning 

Byggnadsnämnden ansvarar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked 
samt tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen men även dispenser och tillsyn av 
strandskyddsärenden enligt miljöbalken. Byggnadsnämnden ska verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetisk stads- och landskapsmiljö. Det åligger 
nämnden att se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 
upplysningar men även utöva tillsyn över byggandet. 

Byggnadsnämndens arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen (PBL) och plan- 
och byggförordningen (PBF) vilket ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar 
och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner. Tillsyn 
ska ske vid anmälan och på nämndens eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan. 

Varför tillsyn? 
Syftet med tillsyn är att säkerställa att våra bebyggda miljöer är säkra, hälsosamma 
och tillgängliga. För att uppnå detta är tillsynen ett viktigt verktyg. I förarbetena till 
de lagändringar som gjordes den 2 maj 2011 angavs att tillsynsarbetet behövde 
stärkas. Som ett led i den strävan har tillsynsansvaret och ingripandemöjligheterna 
förstärkts och förtydligats i PBL jämfört med äldre plan- och bygglagen (ÄPBL). Det 
är byggnadsnämnden som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över det som byggs 
och att den befintligt byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller 
enligt PBL. Byggnadsnämnden bär ensam ansvaret som tillsynsmyndighet och ska se 
till att felaktigheter och brister åtgärdas och att lagstiftningen följs. 

Tillsynen är strikt utformad i PBL och ska hanteras av byggnadsnämnden på ett 
granskande och ingripande sätt där alla beslut har lagstöd i bedömningen. Det saknar 
således utrymme för förhandling, situationsanpassning eller övertalning. Om 
byggnadsnämnden inte utövar och hanterar tillsynen kan det ytterst bli en fråga om 
straffansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar på grund av vårdslös 
myndighetsutövning. 

En förutsättning för att kunna bedriva en korrekt och lagenlig tillsyn är ett 
engagemang och vilja från politiker och chefer att ge byggnadsnämnden och de som 
arbetar med tillsyn de resurs- och kompetensmässiga förutsättningar som krävs för 
ett fungerande tillsynsarbete. Det måste även finnas ett uttalat stöd för de personer 
som arbetar med tillsynen. 

Ett tydligt motiv till varför tillsyn ska bedrivas är en demokratifråga. I hela vårt land 
ska regler tillämpas på samma sätt inom ramen för det mindre eller större 
bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna. Det är endast om reglerna tillåter 
det som undantag och avsteg kan göras. En sådan tillämpning är rättssäker, rättvis 
och enhetlig och uppnås genom att byggnadsnämnden bedriver en effektiv och 
korrekt aktiv tillsyn. Ett av de viktigaste skälen att bedriva tillsyn ska inte glömmas 
bort och är att vår bebyggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. 
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Förbygga behovet av tillsyn och tillsynsingripande 
Även om byggnadsnämnden bedriver ett aktivt tillsynsarbete är det ett förhållandevis 
litet antal byggnadsverk som slutligen blir föremål för tillsyn. Det är därför viktigt att 
byggnadsnämnden tidigt i byggprocessen arbetar med förebyggande åtgärder för 
behovet av tillsyn och tillsynsingripande. Här finns möjlighet att arbeta förebyggande 
i de tekniska samråden och arbetsplatsbesöken för de ärenden som handlar om att 
uppfylla de tekniska egenskapskraven. Om byggherren får upplysning i detta skede 
om att byggnadsnämnden kan komma att bedriva tillsyn kombinerat med att vara 
fysiskt närvarande vid platsbesök är en viktig del i det förebyggande arbetet med 
tillsyn. Att arbeta förebyggande underlättar även för byggherren som gör avsteg från 
de tekniska egenskapskraven. Kan detta upptäckas och informeras om i ett tidigt 
skede undviker man att bedriva tillsyn när byggnadsverken står klara. Det blir då en 
mycket högre kostnad för byggherren att rätta felaktigheter i efterhand.  

Vad är tillsyn enligt plan- och bygglagen? 
Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla 
Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska 
åtgärdas. 

Underhåll och varsamhet 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska 
egenskaper bevaras. 

Underhåll och skötsel 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och 
skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning 
och trafik inte uppkommer. 

Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara godkända 
Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska 
utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion. 

Tillståndspliktiga åtgärder 
Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler 
och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar 
för att utfärda slutbesked.  

Att utföra tillsyn 

Bevaka 
Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsynen ska planeras 
årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys, 
prioriteringar och resursåtgång. 

Utreda 
Så fort det finns misstanke att det förekommer förseelser inom tillsynsområdet ska 
ett tillsynsärende påbörjas omgående. Utredningen ska visa på om det förekommer 
en förseelse eller inte och ska avslutas med beslut om att fortsätta ärendet med ett 
ingripande eller att avsluta ärendet. Ärendet ska diarieföras. 

Ingripa 
Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört en förseelse eller den som 
gynnas av den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till förseelsen med eller utan 
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byggsanktionsavgift/vite eller att enbart betala en byggsanktionsavgift. Ingripandet 
avslutas med beslut om att rättelsen är utförd eller att byggsanktionsavgift är betald. 

Arkivera 
När ärendet är avslutat kan beslut och handlingar arkiveras. 

 

 

Den rättsliga regleringen av byggnadsnämndens tillsynsansvar 
Byggnadsnämndens arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen och i plan- och 
byggförordningen. Nedan följer en sammanfattning av vad lagtexten innebär för 
byggnadsnämndernas tillsynsansvar. 
 
Plan- och bygglagen (2010:900)  
Byggnadsnämnden pekas ut som tillsynsmyndighet. 1 kap 3 § PBL.  

Kärnan i byggnadsnämndens tillsynsansvar där byggnadsnämndens 
efterhandgranskande roll lyfts fram. Av bestämmelsen framgår det att 
byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte 
har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, 11 kap 5 § PBL. Tillsyn är att betrakta som 
myndighetsutövning och det är därför viktigt att ha klart för sig att underlåtenhet att 
utöva tillsyn ytterst kan leda till straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § 
brottsbalken.  

Om det finns skäl för ingripande enligt 11 kap PBL ska byggnadsnämnden handlägga 
frågan skyndsamt, 10 kap 37 § PBL.  

De regler om ingripanden och påföljder som byggnadsnämnden förfogar över och 
som den - om förutsättningarna för det är uppfyllda - är skyldig att tillämpa vid sin 
tillsyn, 11 kap 17 – 63 § PBL.  
 
Plan- och byggförordningen (2011:338)  
I förordningen finns en precisering att tillsyn utövas direkt gentemot den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd (tillsynsobjekt), 1 kap 6 § plan- och 
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byggförordningen. Tillsynsobjekten framgår av bestämmelserna i 11 kap 17 - 63 § 
plan- och bygglagen: Byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, 
kontrollansvariga, sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, 
väghållare, huvudmän för allmänna platser.  

8 kap. 2 § plan-och byggförordningen innehåller en precisering av 
Byggnadsnämndens tillsynsansvar och det ansvar och de regler som 
byggnadsnämnden ska bedriva tillsyn för (efterhandsgranska):  

Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar 
byggnadsnämnden för tillsynen över att  

1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och  

2. bestämmelserna i 8 kap. 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och 
bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt.  

Byggnadsnämndens skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera sitt 
tillsynsarbete. 8 kap 8 § PBF.  

Byggnadsnämndens skyldighet att på begäran lämna den information som Boverket 
och länsstyrelsen behöver för sin tillsynsvägledning regleras i 8 kap 9 § PBF.  

Precisering av sanktioner vid tillsyn, 9 kap PBF. 

2. Tillsynsområden 

Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet  
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde 
samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska 
och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Frågan om ett hinder är 
enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna förändras.  

Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § 
andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-
offentliga/ publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013.  

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än 
byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga.  

Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. Boverket har gett ut 
tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2.  
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Syfte  

För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att 
funktionshinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är även 
viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret för 
den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i målet om ett tillgängligt 
Sverige. Byggnadsnämnden har ansvaret för att publika lokaler ska var tillgängliga för 
alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.  

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK  
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig att en 
OVK görs. Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en 
OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i 
huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. 
Har en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna 
som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande 
inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan 
vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte 
medför ett försämrat inomhusklimat.  

Syfte  

Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. 
Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt 
prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där barn vistas bör prioriteras, 
då de är extra känsliga. Byggnadens välmående.  

Hissar och andra motordrivna anordningar  
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. 
Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Fastighetsägaren ska 
också se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På 
skylten ska det framgå sistadatum för när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla 
hissar ska besiktigas en gång om året.  

Tillsynen omfattar även motordrivna anordningar, bostadsanpassnings hissar och 
skidliftar m.fl.  
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Syfte  

Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda.  

Olovligt byggande - olovlig åtgärd  
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt 
byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga 
men som man gör utan bygglov.  

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts har 
byggnadsnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift kan 
tas ut även när det gäller till exempel igångsättning av ett bygglovs- eller 
anmälningspliktigt arbete innan startbesked meddelats eller när ett byggnadsverk 
börjat användas innan ett slutbesked utfärdats.  

 

 
Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och 
efter det är då för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda. 
Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt annat 
ändamål, till exempel kontor eller hantverk. Det är kommunen som har bevisbördan 
vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om 
byggnadsnämnden inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet att yttrande sig 
inom fem år efter överträdelsen. För andra typer av förelägganden finns däremot 
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ingen preskriptionstid. Om det bedöms möjligt att bevilja lov i efterhand för en 
olovlig åtgärd, ska kommunen driva ärendet genom lovföreläggande.  

Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap.13 §) skyddar byggnader som är särskilt 
värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förvanskning avser 
förändringar av karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders 9 kulturvärden, 
på ett sådant sätt att ett av dessa värden förstörs helt eller delvis. Det gäller både 
invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Skyddet gäller 
även bebyggelsemiljöer.  

Vid ändring av en byggnad då det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, 
hantverk eller industri krävs bygglov. Enligt 9 kap. 2 § 3a PBL ska förändringen vara 
väsentlig, exempel på förändringar som är väsentlig ändring:  

- förskola 

 - bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang  

- butik  

- restaurang, pizzeria eller café  

- industrilokal  

- detaljhandel  

- bostad  

- hotell eller kontor  

- kontor  

- butik, hotell eller verkstad  

- garage som bostadskomplement  

- lagerlokal som verksamhet  

- samlingslokal (exempelvis biograf) 

- kontor, bostad eller butik  

Kontroll av att byggherren har startbesked innan byggnationen påbörjas och 
slutbesked innan anläggningen tas i bruk 10 kap. 3§ PBL.  
 
Syfte  
Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt 
ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga 
att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och bestämmelser och inte på 
grannarnas goda vilja. Byggnadsnämnden kontrollerar att åtgärderna uppfyller de 
krav som lagen ställer. 

Bristande underhåll  
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de 
tekniska egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall ske 
så att byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om t.ex. 
bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd med hänsyn till hälsa och 
lämplighet för det avsedda ändamålet.  
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Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och 
skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för 
omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas oavsett 
om den är bebyggd eller inte.  

Reglerna återfinns i 8 kap 4-5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF.  

Vid klagomål/anmälan om nedskräpning är det viktigt att den som tar emot 
anmälan klargör med anmälaren var nedskräpningen skett och vad den innehåller för 
att rätt nämnd/enhet ska kunna handlägga ärendet. Vid osäkerhet kring ansvar bör 
en gemensam bedömning på plats göras.  

- Bygg: Nedskräpning på tomtmark handläggs av bygg. Är farligt avfall inblandat ska 
ärendet handläggas av miljö. 

 - Miljö: Utanför detaljplanelagt område eller om farligt avfall är inblandat handläggs 
detta av miljö. Där det inte finns någon ansvarig för nedskräpningen, utanför 
tomtmark, är det kommunens (tekniska kontorets) ansvar att städa upp både inom 
och utanför detaljplanelagt område.  

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltar. 

Syfte  

Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna 
platser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så 
att risk för olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer. Trafiksäkerhet, 
skyltar utanför plan som stör trafiken m.m.  

       

Lekplatser  
Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Den är nämnden 
som har tillsyn över att de som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande 
och ändring av lekplatser. Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet eller 
ändringen kräver lov eller inte. Nämnden har även tillsyn över att kraven på vård, 
skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.  

I plan- och bygglagstiftningen finns krav på lekplatser både när det gäller mark och 
fasta lekanordningar. De krav som är av störst betydelse är kravet på säkerhet vid 
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användning och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Syfte  

Upprätthålla en god status på lekplatser så att underhåll sköts på ett sätt så att risk för 
olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer. Lekplatser ska också vara 
tillgängliga och användbara för alla.  

   

Strandskydd, tillsyn enligt miljöbalken  
Generellt strandskydd infördes 1975 med syfte att bevara allmänhetens friluftsliv och 
land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Det generella 
strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och 
inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, 
insjöar och vattendrag oavsett storlek. Det är förbjudet att inom 
strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller 
bygga något. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd. På några få platser är 
strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter. Miljönämnden eller 
byggnadsnämnden kan lämna dispens från strandskyddsreglerna under vissa 
förutsättningar som finns uppräknade i miljöbalken.  

Regler om strandskydd finns i kap 7 §§ 13-18h Miljöbalken.  
 
Syfte  
Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens tillgång till vatten och stränder vilket 
är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten 
är betydelsefull som livsmiljö för många olika arter. Den strandnära zonen är 
värdefull bland annat för skydd och övervintring. Strandskyddet skyddar djur och 
växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. Strandskyddet gäller 
även ute i vattnet, vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer.  
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3. Behovsutredning 
Här nedan redovisas inkommande bygglovs- och anmälningsärenden samt hänförliga 
arbetsuppgifter för år 2020 och 2021 (perioden 210101-211031). 

Inkommande ärende, bygglov år 2020 

Inkommande bygglovsärenden Antal/år Tim/ärende Tim/år 

Nybyggnation av en- och tvåbostadshus 44 8 352 

Nybyggnation av flerbostadshus 5 16 80 

Nybyggnation av företagslokaler 16 10 160 

Tillbyggnader 53 4 212 

Komplementbyggnader 18 4 72 

Skyltar, övrigt 81 4 324 

Transformatorstationer 27 4 108 

Fasadändringar 50 4 200 

Strandskyddsdispenser 9 3 27 

Kurser och konferenser   300 

Extern samverkan (länet, höglandet)   300 

Intern samverkan   300 

Övrig administration (webb, planering, 
blanketter m.m.) 

  780 
 

Summa 303  3215 

Inkommande ärende, bygglov 2021-01-01 till 2021-10-31 

Inkommande bygglovsärenden Antal/år Tim/ärende Tim/år 

Nybyggnation av en- och tvåbostadshus 24 8 192 

Nybyggnation av företagslokaler 9 10 90 

Nybyggnation av flerbostadshus 1 16 16 

Tillbyggnader 34 4 136 

Komplementbyggnader 17 4 68 

Skyltar, övrigt 51 4 204 

Transformatorstationer 51 4 204 
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Fasadändringar 23 4 92 

Strandskyddsdispenser 6 3 18 

Förfrågning, rådgivning, information m.m.   700 

Kurser och konferenser   300 

Extern samverkan (länet, höglandet)   300 

Intern samverkan   300 

Övrig administration (webb, planering, 
blanketter m.m.) 

  780 
 

Summa 216 57 3400 

 
Statistik enligt ovan är för perioden 1 januari till 31 oktober 2021. Prognos för 
november och december 2021 räknas ut baserat på inkomna ärenden enligt ovan:  

Snittid per ärende: 3,8 timmar 
Antal ärenden per månad: 21,6 stycken 

För november och december 2021: 43 ärenden, 164 timmar 
Totalt för 2021: 259 ärenden, 3 564 timmar 

Inkommande ärende, anmälan år 2020 

Inkommande anmälningspliktiga ärenden Antal/år Tim/ärende Tim/år 

Tekniskt samråd 92 3 276 

Arbetsplatsbesök 15 3 45 

Slutsamråd 18 3 54 

Anmälan (eldstad, attefall, ventilation m.m, inkl. 
tekniskt samråd 

72 3 216 

Förfrågning, rådgivning, information m.m.   700 

Kurser och konferenser   300 

Extern samverkan (länet, höglandet)   300 

Intern samverkan   300 

Övrig administration (webb, planering, 
blanketter m.m.) 

  780 
 

Summa   2971 

 

Inkommande ärende, anmälan 2021-01-01 till 2021-10-31 

Inkommande anmälningspliktiga ärenden Antal/år Tim/ärende Tim/år 

Tekniskt samråd 43 3 129 

Arbetsplatsbesök 17 3 51 
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Slutsamråd 21 3 63 

Anmälan (eldstad, ventilation m.m, inkl. tekniskt 
samråd 

69 3 207 

Förfrågning, rådgivning, information m.m.   700 

Kurser och konferenser   300 

Extern samverkan (länet, höglandet)   300 

Intern samverkan   300 

Övrig administration (webb, planering, 
blanketter m.m.) 

  780 
 

Summa   1380 

 
Under år 2021 har byggnadsinspektör som ansvarar för ovanstående arbetsuppgifter 
inte arbetat full tid under våren. Sysselsättningen har som lägst varit 25%. Under 
perioden juni till augusti har bygglovenheten haft vakans för byggnadsinspektör. 
Konsulttimmar har köpts in för de mest akuta ärendena. Sedan 2 augusti är 
byggnadsinspektör med 100% sysselsättning på plats. Statistiken för 2021 blir således 
inte rättvisande då tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd aktivt ska 
hanteras av tjänsteman för att komma med här ovan.  

Tillsyn, oavslutade ärenden 

Tillsyn  Antal/år Tim/ärende Tim/år 

Ovårdad tomt 54 10 540 

Olovligt byggande 94 10 940 

Påbörjat utan startbesked 2 1 2 

Tagit i bruk utan slutbesked 2 1 2 

OVK 30 0,3 9 

Total 182  1493 

 

Enligt SKL:s grundmodell för behovsutredning antas följande: 

Aktivitet Timmar Summa 

Semester 220  

Sjukdom 60  

VAB 60  

Friskvård 40  

Personlig tid 60 440 

Utbildning 100  

Extern samverkan 100  
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Intern samverkan 100  

Planering 80  

Kvalitetsarbete 80  

Övrig administration 100 560 

Kärnverksamhet 1000 1000 

Summa  2000 

 
Ovanstående modell visar att en handläggare på heltid, har ca 1 000 timmar för 
kärnverksamheten och ca 500 - 600 timmar för gemensam tid, vilket innebär att man 
kan planera för 1 500 - 1 600 arbetstimmar/heltidstjänst. Vid deltidstjänst minskar 
främst tiden för kärnverksamheten då övrig tid oftast tas i anspråk.  
 

Kategori Totalt 
arbetstimmar/
år 

Antal heltids-
tjänster 

Arbetstimmar/heltids-
tjänst 

Bygglovsärenden 
2021 

3 564  3 1188 

Anmälnings-
ärenden 2020 

2 971 1 2971 

Totalt 6 535 4 1634 

4. Konsekvensanalys 
Befintliga resurser om tre handläggare klarar av att hantera inkommande 
bygglovsärenden. Till detta ska beaktas att i dag utför handläggarna många 
administrativa arbetsuppgifter som bör ligga på en administratör istället. Detta då 
administratören har en sysselsättning på 60% istället för 40%. Det pågår även ett 
arbete på enheten vad gäller utveckling av mallar, rutiner och digitalisering som 
kräver sin arbetsinsats. 
För anmälningsärenden, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd klarar inte 
en inspektör att hantera dessa ärenden och arbetsuppgifter. En omfördelning av 
arbetsuppgifter behöver ske då enheten totalt sett bör kunna hantera inkommande 
ärendemängd.  
 
För att kunna handlägga och avsluta de tillsynsärenden som ligger fram tom 2021-08-
01 krävs uppskattningsvis 1 493 antal timmar. Ska dessa ärenden kunna hanteras och 
avslutas måste ytterligare resurser tillkomma till bygglovenheten. Resurserna kan 
antingen vara via projektanställning eller konsulttimmar. Resurser måste ha rätt 
kompetens för att kunna handlägga tillsynsärendena på ett rättssäkert sätt. 

Till ovan antal timmar ska tilläggas att det krävs en större arbetsinsats med mallar och 
rutiner för att handlägga tillsynsärendena då detta saknas i dag. Det kräver även en 
arbetsinsats att gå igenom ärendena och skapa prioriteringsordning för dem. 
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Tillsynen ska sedan planeras årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, 
konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång. Det är då av stor vikt att följa upp 
att hantering av inkommande nya tillsynsärenden kan hanteras av befintliga resurser. 

5. Prioriteringar 

Förvaltningen föreslår byggnadsnämnden att tillföra ytterligare resurser för att täcka 
behovet avseende oavslutade tillsynsärenden enligt vad som ovan har redovisats. 
Utan denna extra resurs kommer endast inkommande anmälningar att kunna 
hanteras av befintlig byggnadsinspektör med stöd av bygglovhandläggarna.  

Ärendena kommer att handläggas i enlighet med följande prioriteringsordning: 

Prioritering 1 

När åtgärden medför en eller flera av följande punkter 

1. Uppenbar risk för liv, hälsa eller egendom 

2. Bristande underhåll med uppenbar risk för hälsa och säkerhet 

3. Omgivningen, grannar eller allmänheten upplever stora olägenheter 

 
Prioritering 2 

När åtgärden medför en eller flera av följande punkter 

1. Möjlig fara för liv, hälsa eller egendom 

2. Bristande underhåll i större omfattning 

3. Omgivningen, grannar eller allmänheten upplever olägenheter 

 
Prioritering 3 

När åtgärden medför en eller flera av följande punkter 

1. Ingen fara för liv, hälsa eller egendom 

2. Bristande underhåll i mindre omfattning 

3. Omgivningen, grannar eller allmänheten upplever vissa alternativt inga 
olägenheter. 

6. Fokusområden 2022 
Under 2022 kommer bygglovsenheten primärt att fokusera på 

1. Olovligt byggande (ärenden där byggsanktionsavgifter är möjliga att ta ut 
hanteras först utefter prioriteringsordning ovan) 

2. Ovårdad tomt 

3. Påbörjat utan startbesked 

4. Tagit i bruk utan slutbesked 

5. OVK 
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7. Roller och ansvar när det gäller tillsyn enligt PBL 

Allmänheten  

- Brukar det byggda och kan anmäla förhållanden som de anser inte stämmer överens 
med lagstiftningen till de myndigheter som har tillsyn (byggnadsnämnderna). 
 
Byggherrar och fastighetsägare  

- Är tillsynsobjekt (8 kap 2 § PBF jämfört med 11 kap PBL och 1 kap 6 § PBF)  
- Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL.  
- Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av 
tillsyn (11 kap PBL). Gäller vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av 
byggnadsverk, tomter, allmänna platser m.m.  
- Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov, 
startbesked (inklusive kontrollplan), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut. 
- Delta vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.  
- Utföra kontroller under byggskedet.  
- Göra anmälningar enligt kontrollplan.  
- Rätta till avvikelser.  
- Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd. 
 
Byggnadsnämnden  
- Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL)  
- Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång 
till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att 
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 kap 7 § 
PBL).  
- Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § PBF) 
- Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta 
om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande 
bestämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller 
oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt.  
- Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL)  
- Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid felaktig 
eller utebliven tillsyn  
- Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF) 
 
Länsstyrelserna  
- Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd 
och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 och 14 § PBF).  
- Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF). 16  
- Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd 
om den allmänna tillämpningen av (8 kap 18 § PBF).  
- Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder 
(13 kap 4 § PBL)  
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- Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, 
samt i vissa avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de är 
felaktiga (enligt 11 kap 10 – 12 § PBL).  
- Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete (8 kap 8 § PBF) 
 
Boverket  
Tillsynsvägledning  
- Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor (8 kap 16 § PBF) 
- Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning 
genom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 PBF)  
- Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning ( 8 kap. 15§ PBF).  
- Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF).  
- Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och 
länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen 
ska lämnas till regeringen(8 kap 17 § PBF).  
- Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap 9 
§ PBF ska lämna samt hur informationen ska lämnas (10 kap 25 § PBF)  
- Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och 
redovisa detta till regeringen (8 kap 19 § PBF) 
 
Mark- och miljödomstolarna  
- Prövar efter överklagande länsstyrelsens beslut angående överklagande av 
byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 6 § PBL) 
 
Regeringen  
- Prövar efter överklagande länsstyrelsernas tillsynsbeslut att helt eller i en viss del 
upphäva detaljplaner, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked (13 kap 5 § 
PBL) 
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8. Bilaga 

Exempel som konkretiserar och illustrerar byggnadsnämndens 
tillsynsansvar, ingripanden och påföljder  
1. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan eller i 
strid med lovbeslut.  
- Lovföreläggande och förbud att fortsätta åtgärden/arbetet  
- Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand)  
- Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande)  
- Byggsanktionsavgift  
- Beslut om att BN upprättar ritningar m.m. på ägarens bekostnad  

2. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked  
- Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet  
- Vite  
- Byggsanktionsavgift  

3. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts  
- Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet  
- Vite  

4. Ett byggnadsverk har tagits i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked 
 - Användningsförbud  
- Vite  
- Byggsanktionsavgift  

5. Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked  
- Användningsförbud  
- Vite  

6. Ett byggnadsverk uppfyller inte tekniska egenskapskrav  
- Åtgärdsföreläggande  
- Rättelseföreläggande  
- Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet (uppenbarhetskrav)  
- Användningsförbud (om säkerhetsbrister)  
- Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på den försumliges bekostnad  
- Handräckning  
- Byggsanktionsavgift  

7. Ett byggnadsverk uppfyller inte underhållskravet  
- Åtgärdsföreläggande/föreläggande om underhållsutredning  
- Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på ägarens bekostnad  

8. Ett enkelt avhjälpt hinder har inte undanröjts  
- Åtgärdsföreläggande  
- Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på den försumliges bekostnad  

9. En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter  
- Entledigande och utseende av annan  
- Anmälan till certifieringsorganet  

10. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts inte i 
stånd inom skälig tid  
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- Rivningsföreläggande  
- Vite 
 
Trafiksäkerhet, vid utfarter ska sikten vara fri minst 2,5 m från gatan eller 
gångbanan, häckar och staket får vara högst 80 cm höga. Det krävs fri höjd för 
trafikanter och de buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana får 
som lägst vara 2,5 m över gångbana, 3,2 m över cykelväg och 4,6 m över körbana. 

      

 
 
Exempel på byggnadsnämndsarbete som INTE är tillsyn  
1. Handläggning och prövning av lovansökan  

2. Genomgång av handlingar mm vid tekniskt samråd inför startbesked  
- Byggherrens förslag till kontrollplan  
- Övriga handlingar  

3. Beslut om startbesked (eller beslut om vägrat startbesked)  
- Kontrollplan  
- Villkor  

4. Kontrollarbete (egenkontroll eller sakkunnig)  

5. Arbetsplatsbesök  

6. Genomgång av byggherrens dokumentation från egenkontroll  

7. Beslut om kompletterande villkor till startbeskedet  

8. Genomgång vid slutsamråd  

 

Observera – flera av dessa aktiviteter kan aktualisera en tillsynsinsats. Detta blir fallet 
om BN vid ett tekniskt samråd som exempel får kännedom om att byggnadsarbetena 
påbörjats utan startbesked. Byggnadsnämnden får då starta upp ett tillsynsärende. 

147


	Kallelse förstasida
	Industribyn 2 - Bygglov för ändrad användning, ombyggnad av kontorslokaler samt parkeringsplatser
	Industribyn 2 - Bygglov för ändrad användning, ombyggnad av kontorslokaler samt parkeringsplatser
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Industribyn 2 - Verksamhetsbeskrivning
	Sida 1
	Sida 2

	Industribyn 2 - Befintlig fasader
	Industribyn 2 - Fasader
	Industribyn 2 - Situationsplan planbestämmelser
	Industribyn 2 - Befintlig situationsplan 11
	Industribyn 2 - Situationsplan
	Industribyn 2 - Befintlig plan 10
	Industribyn 2 - Situationsplan Plan 10 och Plan 11
	Industribyn 2 - Flygbild

	Baneret 13 - ändrad användning från hotell till samlingslokaler för kultur
	Baneret 13 – Bygglov för ändrad användning från hotell till samlingslokaler för kultur
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Baneret 13 - Verksamhetsbeskrivning
	Baneret 13 - Rumsbeskrivning plan två
	Baneret 13 - Rumsbeskrivning bottenplan
	Baneret 13 - Redovisning parkeringsplatser
	Baneret 13 - Huvudritningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Baneret 13 - Beskrivning redovisning parkeringsplatser

	Internbudget 2022
	Internbudget för byggnadsnämnden 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Internbudget för byggnadsnämnden 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Riskanalys för byggnadsnämnden 2022
	Riskanalys för byggnadsnämnden 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Riskanalys för byggnadsnämnden 2022 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Sammanträdesplan för byggnadsnämnden 2022
	Förslag till sammanträdesplan för byggnadsnämnden 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Anmälningsärenden 2021-12-08
	Redovisning av anmälningsärenden 19 oktober till och med 23 november 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Ordförandebeslut angående tillsynsplan signerat
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen - del 1/2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23

	Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen - del 2/2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Delegeringsbeslut 2021
	Delegeringsbeslut 18 oktober till och med 15 november 2021
	Delegeringsbeslut 18 oktober till och med 15 november 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18


	Dialoger och informationsärenden 2021
	Dialoger och informationsärenden 2021-12-08
	Svärdet 17 - enklare presentation
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Tillsynsplan för Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20



