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9 oktober 2019
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Sammanträdesdatum 9 oktober 2019

Datum då anslaget sätts upp 17 oktober 2019

Datum då anslaget tas ned 11 november 2019

Förvaringsplats för protokollet Bygglovsenheten, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Eva Lärka
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande
ersättare Figge Bergquist (V), närvarande till och med 11:40 § 87

Tjänstemän Ingrid Järnefelt, bygglovschef
Eva Lärka, byggnadsnämndssekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

§ 75 Dagordning och jäv
§ 76 Ramsåsa 15:22 - Bygglov för nybyggnad av ostagat torn samt teknikbod
§ 77 Äsperöd 1:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt carport och 

förråd
§ 78 Tomelilla 237:67 - Bygg- och rivningslov för nybyggnad av garage och cykelförråd, 

miljöhus, cykel/barnvagnsförråd och väderskydd samt rivning av befintliga 
cykelförråd och garage

§ 79 Tomelilla 237:68 - Bygg- och rivningslov för nybyggnad av garage och cykelförråd, 
miljöhus, cykel/barnvagnsförråd och väderskydd samt rivning av befintliga 
cykelförråd och garage

§ 80  - Sanktionsavgift för att ta tillbyggnad i bruk utan slutbesked
§ 81 Tjustorp 3:64 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
§ 82 Redovisning av delegeringsbeslut 1 augusti - 30 september 2019
§ 83 Redovisning av anmälningsärenden 1 augusti - 30 september 2019
§ 84 Information
§ 85 Övriga Frågor
§ 86 Redovisning av indikatorer för måluppfyllelse 2020
§ 87 Tertialbokslut 2019
§ 88 Dialoger

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 75    

Dagordning och jäv

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner föredragningslistan med nedanstående 
ändringar.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämndssekreteraren meddelar att punkten Redovisning av indikatorer 
för måluppfyllelse 2020 har tillkommit efter att kallelsen med föredragningslistan 
skickats ut.

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att lägga till två punkter i 
föredragningslistan.

 Tertialbokslut 2019
 Dialog

Jäv
Bertil Fredlund (M) anmäler jäv i ärendet Tomelilla 237:67 och Tomelilla 
237:68.
 
 

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 76 Dnr BL 2019-000233

Fastighet: Ramsåsa 15:22

Ärende: Ramsåsa 15:22 - Bygglov för nybyggnad av ostagat 
torn samt teknikbod

Byggnadsnämndens beslut

Bygg- och rivningslov för nybyggnad av ostagat torn 48 m samt tillhörande 
teknikbodar där nytt torn ersätter befintligt fackverkstorn beviljas med 
avvikelse från gällande detaljplan avseende byggnadshöjd i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar med villkoren att:

 kraven från hörda myndigheter uppfylls. 
 flyghinderanmälan om resningen av masten ska ske till 

Försvarsmakten senast 4 veckor innan objektet når en höjd av 20 m. 
 hindermarkering ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Höjd färdigt golv teknikbodar fastställs till + 10 cm ovan befintlig marknivå 
vid dörr. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 c 
punkt 1. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från 
detaljplanen men är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
allmänt intresse och i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 
tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Staffan Lundriksson, certifierad KA, SITAC. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 15 624 kronor (11 160 kronor 
för bygglov och 4 464 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 19, 6 och 
3 i fastställd taxa.

4



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn §76 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Fasadritningar 2019-06-24
Ansökan                     2019-06-25
Situationsplan   rev 2019-08-27
Planritning    rev 2019-08-27
Rivningsplan 2019-08-27

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen 
risk eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

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

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

Anmälan om verksamhet med strålning ska lämnas in till 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras 
av gatukontoret, kontakta i god tid gatuchefen, tel 0417-180 00.

Bygg- och rivningslovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte 
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vann laga kraft.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 76 forts.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av ostagat torn (48 
m) samt tillhörande teknikbodar där nytt torn ersätter befintligt 
fackverkstorn. Anläggningen är till för elektronisk kommunikation för 
allmänt ändamål.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1999-06-10 utan 
kvarvarande genomförandetid. Den gällande detaljplanen tillåter att marken 
används till motorbana. Högsta byggnadshöjd är 5 meter. Åtgärden innebär 
en avvikelse från gällande detaljplan då föreslagen höjd överstiger tillåten 
byggnadshöjd med 43 meter.

På den i ansökan föreslagna placeringen av ny mast finns en gammal mast 
som ska rivs och ersättas. 

Fastigheten omfattas inte av riksintressen. 

Fastigheten ingår inte i antaget kulturmiljöprogram. 

Gällande lagstiftning
Enligt PBL kap 9 § 31 c får bygglov, efter det att genomförandetiden för en 
detaljplan har gått ut,
ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 76 forts.

Yttranden 
Luftfartsverket (LFV), Trafikverket (TV), Försvarsmakten, 
Räddningstjänsten, Miljöförbundet, fastighetsägaren, hyresgästen och övriga 
kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. 

LFV framför följande synpunkter: 
 Flyghinderanalys ska genomföras och att berörda flygplatser ska 

yttra sig.

TV framför följande synpunkter: 
 TV förutsätter att anslutning sker mot enskild väg samt att sökanden 

tar kontakt med berörd väghållare. 
 Om tornet kommer att anslutas till elnätet via markkabel som 

hamnar inom vägområde så ska enligt väglagen ledningsägaren söka 
tillstånd hos väghållningsmyndigheten. 

 I samband med transport av torn till uppställningsplats kan det 
krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. TV förutsätter att såväl 
kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att 
åtgärda skador som kan uppkomma på och vid allmän väg vid 
transporter av tornet bekostas av exploatören. Transporter på det 
enskilda vägnätet ska ske i samråd med berörd väghållare. 

 Vid vägtransporter är det viktigt att hänsyn tas till övriga trafikanter, 
hur det påverkar framkomligheten (restiderna)för övrig trafik och 
om trafiksäkerheten påverkas negativt.

 Föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller 
vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda 
hinderbegränsande ytor ska märkas enligt Transportstyrelsens 
föreskrift TSFS 2010:155.

 Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också 
blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS 
2010:770) skickas in till Försvarsmakten.

Försvarsmakten har inget att erinra mot föreslagen mast på angiven 
position men framför följande synpunkter: 

 Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är 
fastställd och senast 4 veckor före resning ska en flyghindersanmälan 
insändas av den sökande enligt luftfartsförordningen 6 kap 25 §. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 76 forts.

Miljöförbundet har inget att erinra men lämnar följande information: 
 Vid uppförande av anläggningar som kan alstra elektromagnetiska 

fält ska ”Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning 
av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 
2008:18)” följas. Fält som är sådana att de grundläggande 
begränsningarna enligt dessa råd överskrids, bör inte förekomma i 
något område där allmänheten vistas. Verksamheter i närheten av 
den aktuella fastigheten bör ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

 Verksamheten ska i övrigt bedrivas så att närboende inte utsätts för 
olägenheter genom störande ljud, nedskräpning eller annan störning.

I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

Sökanden har erbjudits möjlighet att lämna sina synpunkter på inkomna 
yttranden och har ombesörjt flyghinderanalys där det framgår att LFV som 
sakägare av CNS-utrustning samt Kristianstad Österlen Airport och 
Swedavia Malmö Airport inte har något att invända mot planerad 
etablering. LFV framför följande information:

 Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en 
flyghinderanmälan skickas in före uppförandet av ett högt objekt. 
Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan 
objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen bebyggelse) 
och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

 Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens 
föreskrifter, TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som 
hinderytor enligt ICAO Annex 14 genomträngs, skall TSFS 
2010:135 följas.

Bedömning och skäl till beslut
Den planerade byggnaden avviker från detaljplanen avseende byggnadshöjd 
då masten har en totalhöjd om 48 meter. Anläggningen, elektronisk 
kommunikation för allmänt ändamål, utgör dock ett angeläget allmänt 
intresse. Då masten ersätter en befintlig mast görs bedömningen att inte 
heller den nya masten strider mot gällande detaljplan. Genomförandetiden 
för detaljplanen har gått ut, och åtgärden bedöms uppfylla 
utformningskraven i PBL kap 2 och 8. Sammantaget görs därför 
bedömningen att den föreslagna byggnaden uppfyller samtliga krav i kraven 
i PBL kap 9 § 31 c. Bygglov kan därför beviljas.

8



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 76 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av ostagat torn 48 m samt tillhörande 
teknikbodar där nytt torn ersätter befintligt fackverkstorn beviljas med 
avvikelse från gällande detaljplan avseende byggnadshöjd i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar med villkoren att:

 kraven från hörda myndigheter uppfylls. 
 flyghinderanmälan om resningen av masten ska ske till 

Försvarsmakten senast 4 veckor innan objektet når en höjd av 20 m. 
 hindermarkering ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Höjd färdigt golv teknikbodar fastställs till + 10 cm ovan befintlig marknivå 
vid dörr. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 c 
punkt 1. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från 
detaljplanen men är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
allmänt intresse och i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 
tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Staffan Lundriksson, certifierad KA, SITAC. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 15 624 kronor (11 160 kronor 
för bygglov och 4 464 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 19, 6 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Fasadritningar 2019-06-24
Ansökan                     2019-06-25
Situationsplan   rev 2019-08-27
Planritning    rev 2019-08-27
Rivningsplan 2019-08-27

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 76 forts.

Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk eftersom beslutet i så 
fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

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

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

Anmälan om verksamhet med strålning ska lämnas in till 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras 
av gatukontoret, kontakta i god tid gatuchefen, tel 0417-180 00.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 76 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-09-26, handlingsid: 
2019.373
Bygglovshandlingar

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden 
Protokollsutdrag:
Samhällsbyggnadschef
Miljöförbundet 
Trafikverket
Räddningstjänsten 
Försvarsmakten 
Luftfartsverket
Kristianstad Österlen Airport
Swedavia Malmö Airport
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 77 Dnr BL 2019-000161

Fastighet: Äsperöd 1:18

Ärende: Äsperöd 1:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt carport och förråd

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus samt 
carport och förråd i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar med 
villkoren att kraven från Trafikverket, E.ON, relevanta krav från 
miljöförbundet samt sakägare med synpunkter om dränering uppfylls. Den 
planerade byggnaden ska utformas omsorgsfullt för att varsamt passa in i 
miljön och landskapet. Prövning av detta tillsammans med uppgift om höjd 
färdigt golv och kontrollansvarig med mera sker vid bygglovsprövning. 
Godkänt tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, förenklad 
dagvattenutredning med sikte på lokalt omhändertagande av ytvatten så att 
dikningsföretag inte påverkas negativt och bullerberäkning ska lämnas in till 
byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas. 

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

Byggnadsnämnden delegerar till bygglovschefen att fatta beslut om bygglov 
under förutsättning att ansökan uppfyller gällande krav i PBL.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 138 kronor (4 650 kronor 
för förhandsbesked och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 7 
och 3 i fastställd taxa.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 77 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-08-20
Situationsplan rev           2019-09-13

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

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.

Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver 
Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för 
grävning eller annat arbete.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd. Fastigheten är 17 305 
m2. Nya byggnader är upptar ca 230 m2. Den planerade bostadsbyggnaden 
uppförs i 1,5 plan.

Infart planeras med 3 meter bred anslutning till väg 1033 genom befintlig 
trädallé.

Den blivande bostaden och fastigheten förses med en enskild VA-
anläggning, det finns en befintlig brunn och utöver detta anordnas en 
djupborrad brunn samt slamavskiljare och markbädd. 
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Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten är taxerad som småhusenhet, och har tidigare varit bebyggd 
med bostadshus och 2 ekonomibyggnader varav en står kvar.

På fastigheten finns två dokumenterade fornlämningsområden. I 
fastighetens nordvästra hörn finns en fornlämning från gamla Äsperöds 
borg. I det område som nytt bostadshus planeras finns en fornlämning från 
bytomt/gårdstomt. 

 
Fornlämningar blå fält                              Befintliga byggnader ca 1975

Fastigheten omfattas inte av övriga riksintressen. Fastigheten ingår inte i 
antaget kulturmiljöprogram.

E.ON har en luftkraftledning och transformatorstation på fastigheten. 

Fastigheten omfattas av landskapskaraktärsområdet Södra mellanbygden. 

På den aktuella fastigheten finns inga utpekade biotopskydd, nyckelbiotoper 
eller skyddade ängs- och betesmarker och har inga kända fyndigheter av 
ämnen eller material som är av riksintresse. På en närliggande fastighet 
väster om aktuell fastighet finns fynd av skyddade kärlväxter. 

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

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

14



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 77 forts.

Gällande lagstiftning
17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen.

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

31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 
6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

Yttranden
Miljöförbundet, Trafikverket, E.ON, fastighetsägaren samt övriga kända 
sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Trafikverket framför följande synpunkter: 
 Trafikverket har inga synpunkter på bostadshusets placering. Garaget 

placeras enligt ansökan ca 7 meter från vägen. Byggnadsfritt avstånd 
från vägområdet är 12 meter och inom detta område ska inga byggnader 
eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 
placeras. Trafikverket anser att det byggnadsfria avståndet ska 
respekteras.

 Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar 
för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte 
överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. Förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas vid 
bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa i ärenden om bygglov och förhandsbesked är uppfyllt. Följande 
riktvärden ska följas
a) 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
b) 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
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c) 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
d) 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats.
 Av ansökan framgår att sökanden vill utnyttja befintlig anslutning 

mot väg 1033. Trafikverket ser inte att det finns någon befintlig 
anslutning. Sökanden behöver därför inkomma med en ansökan om 
anslutning. För nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, 
som berör allmän väg där staten är väghållare krävs att 
anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. En ansökan om 
anslutningstillstånd tar i normalfallet ca 8 veckor att handlägga. En 
beviljad ansökan innebär att sökande har ett år på sig att färdigställa 
anslutningen. Anslutningen får inte användas förrän den är godkänd 
och besiktigad av Trafikverket Region Syds driftentreprenör. 
Observera att Trafikverket i detta yttrande endast informerar om hur 
fastighetsägaren går till väga för att ansöka om anslutningstillstånd. 
Vi tar inte ställning till önskad anslutning i detta skede.

E.ON framför följande synpunkter: 
 På fastigheten finns idag markförlagd mellanspänningskabel. I sydöstra 

delen av fastigheten finns en nätstationsstolpe. Från nätstationsstolpen 
löper sedan diagonalt över fastigheten en mellanspänningsluftledning. 
Kabelns exakta läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 

 För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.

 Mellanspänningsluftledningen enligt ovan är underkastade 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. En luftledning för 
mellanspänning ska enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1 
vara framdragen så att minst ett horisontellt avstånd på 5 meter uppnås 
mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. Marknivå får inte 
ändras under eller invid ledningen. För arbete under och bredvid 
kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverket 
starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste 
iakttas, vilket i detta fall bland annat innebär följande:
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a) Ingen uppställning av maskiner, fordon, bodar etc. under eller i 
omedelbar närhet av ledningen. Ej heller tillfälliga jordupplag.

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

c) Vid övrigt arbete under ledningen gäller minimiavstånd i vertikal led 
mellan faslina och 4 meter vid 10 kV – 130 kV. I sidled gäller 4 
meter vid 1-40 kV. Spärrbara maskiner ska användas.

d) Måste man av något skäl arbeta på gränsen till dessa avstånd eller att 
spärrbara maskiner inte används ska ledningsbevakning beställas via 
E.ONs kundsupport 0771-22 24 24, för lokalnät. Kostnaden för 
detta kommer att påföras Er eller er entreprenör.

e) Flaggstänger etc. får inte placeras så nära kraftledningen att dessa 
kan komma i kontakt med strömförande linor vid fall. Om 
exempelvis en 12 meter hög belysningsmast monteras får denna inte 
placeras närmre strömförande lina än 14 meter, horisontellt mått.

f) Marknivån får inte förändras vid stolpar och stag.
g) För montage av staket, el- och teleledningar, metalliska rör etc. gäller 

speciella restriktioner
 Slutligen skall sägas att E.ON förutsätter att ovan nämnda restriktioner 

efterlevs, samt att de kommande upplagen inte orsakar att våra 
anläggningar inte längre uppfyller starkströmsföreskrifterna. Alla 
eventuella kostnader för ombyggnation eller skada av E.ONs 
anläggningar bekostas av exploatören.

 Eventuellt framtida beviljat bygglov får ej i ett senare skede användas 
som argument för att kräva flytt av våra ledningar/kablar.

Miljöförbundet har inget att erinra men framför kortfattat följande 
information: 
 Byggnaderna placeras i närhet av kraftledning med magnetfält. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har bl a följande rekommendationer vid 
samhällsplanering och byggande: 
a) Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-

anläggningar som ger förhöjda magnetfält.
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b) Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan 
anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella 
arbetsmiljöer.

 Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska 
verksamheten ha enskild avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild 
avloppsanläggning krävs tillstånd och en ansökan ska lämnas in till 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund i god tid före planerad åtgärd. 
Om befintligt godkänt enskilt avlopp finns ska detta vara dimensionerat 
för den kommande belastningen (gäller även 
gemensamhetsanläggningar). Om befintligt avlopp inte är dimensionerat 
för planerad utökning, kontakta miljöförbundet då anmälan/ansökan 
kan krävas till miljöförbundet. Även installation av värmepump, toalett 
av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd 
eller anmälan. En ansökan/anmälan ska då lämnas till Ystad-
Österlenregionens miljöförbund i god tid före den planerade åtgärden. 
Kontakta miljöförbundet för mer information.

 Om inte bostaden byggs radon säkrat rekommenderar miljöförbundet, i 
enlighet med 33§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, att provtagning utförs med avseende på 
radonförekomst i mark. 

 Närheten till odlad mark och djurstallar bör även beaktas, så att ett 
framtida boende i huset inte innebär inskränkningar eller restriktioner 
för områdets djurhållare, jordbrukare eller fruktodlare när det gäller 
djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämpningsmedel.

Sakägare framför följande synpunkter: 
 Framför erinran om att få ett servitut av dränering genom fastighet 1:18. 

Återkommer med foton senare.

Övriga sakägare har inget att erinra.

Sökanden har även lämnat in ett skriftligt utlåtande från länsstyrelsen 
avseende nybyggnad i fornlämningen. Länsstyrelsen framför att båda husen 
kommer delvis att uppföras inom fornlämning bestående av Äsperöd gårds 
gamla tomt. Länsstyrelsen har inget att erinra avseende den planerade 
placeringen av de båda husen inom fornlämningen.
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Däremot kommer Länsstyrelsen i sitt beslut om tillstånd till markingrepp 
inom fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen, att ställa villkor om en 
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. 

Sökanden har erbjudits möjlighet att lämna sina synpunkter på inkomna 
yttranden och har, efter att ha tagit del av inkomna yttranden, reviderat 
carportens placering som nu är flyttad ytterligare 5 meter från 
fastighetsgränsen mot vägområdet, och framför i stora drag följande 
förtydligande synpunkter från en mailkonversation med E.ON: 
 Handläggaren har varit i kontakt med lokala nättekniker för området 

som berättar att projektet för rasering av luftledningen har fått godkänt 
beslut, men är ännu inte beställt. Planerat påbörjande är under 2020, 
men det kan komma att dröja till 2021 innan det är helt klart. Teknikern 
påpekar att tidsplanen kan förändras.

 Handläggaren på E.ON har varit i kontakt med en magnetfältsspecialist 
här på E.ON som har kollat på ärendet. Bedömningen är att den tänkta 
byggkroppen kommer på ett betryggande avstånd från ledningen. 
Gällande transformatorstationen ser specialisten det som mycket liten 
risk att magnetfält kommer överskrida 0,2 mikrotesla, och bedöms 
således som säkert.

Trafikverket och sakägarna har fått möjlighet att yttra sig över reviderade 
handlingar. Trafikverkets synpunkter från föregående yttrande står kvar, 
men följande har ändrats: 
 Trafikverket ser positivt på att det byggnadsfria avståndet mellan 

carporten och väg 1033 innehålls.

Bedömning och skäl till beslut
Den faktiska granskningen görs mot PBL kap 9 § 31, då bedömningen görs 
om föreslagen åtgärd kan komma att uppfylla kraven. Slutlig 
detaljgranskning samt bedömning av byggnadens utformning görs i 
bygglovsprocessen. 

Den föreslagna åtgärden kommer inte att stå i strid med antagen 
översiktsplan, områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta 
planläggning. Full samhällsservice finns i Tomelilla, ca 10 km från 
fastigheten.
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De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad 
för ändamålet då bostadsbyggnad redan har varit uppförd på den aktuella 
platsen och fastigheten har varit bebodd. Markförhållanden är goda för 
byggnation och ligger inte inom riskområde för radon. 

Den nya bebyggelsen skapar inte väsentlig risk för olyckor, översvämning 
och erosion. Den medför inte heller en sådan påverkan på grundvattnet 
eller omgivningen i övrigt som skulle innebära fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Krav bör dock ställas 
på lokalt omhändertagande av ytvatten inom den del som bebyggs. Med 
detta krav bedöms den planerade åtgärderna inte bidra till ökad risk för 
olyckor, översvämning eller erosion. Bedömningen är därför att åtgärden 
uppfyller kraven i PBL 2 kap 5 §, 6a § och 9 §.  

Fastigheten är ansluten till allmän väg och bedömningen är att trafiken inte 
kommer att öka i sådan grad att det skapar betydande olägenheter för 
närboende. Trafikverket anser dock att vägen i allén inte utgör en befintlig 
anslutning till allmän väg, och kräver därför att ansökan om nya anslutning 
lämnas till trafikverket. En bullerutredning krävs i bygglovsprocessen för att 
utformningen ska bli sådan att den planerade byggnationen uppfyller 
gällande krav för bullernivåer i och vid bostad. 

De planerade åtgärderna bedöms inte öka risken för luft-/bullerstörningar 
eller andra olägenheter i form av utsläpp till omgivningen av miljöfarliga 
ämnen eller dylikt. 

Bedömningen är vidare att det finns möjlighet att ordna för enskild vatten- 
och avloppsförsörjning. 

Avfallshanteringen kan organiseras på lämpligt sätt genom att kärl placeras i 
anslutning till allmän väg. 

Fibernätet är inte utbyggt i området, fastigheten ligger inom område där 
fibernätet byggs av extern operatör.
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Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av enbostadshus och carport uppfyller kraven enligt PBL kap 9 
§ 17, samt bedöms kunna uppfylla kraven i kap 9 § 31 och tillämpliga delar 
av utformningskraven i 2 och 8 kap och att förhandsbesked därför kan 
beviljas.

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus samt 
carport och förråd i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar med 
villkoren att kraven från Trafikverket, E.ON, relevanta krav från 
miljöförbundet samt sakägare med synpunkter om dränering uppfylls. Den 
planerade byggnaden ska utformas omsorgsfullt för att varsamt passa in i 
miljön och landskapet. Prövning av detta tillsammans med uppgift om höjd 
färdigt golv och kontrollansvarig med mera sker vid bygglovsprövning. 
Godkänt tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, förenklad 
dagvattenutredning med sikte på lokalt omhändertagande av ytvatten så att 
dikningsföretag inte påverkas negativt och bullerberäkning ska lämnas in till 
byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas. 

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

Byggnadsnämnden delegerar till bygglovschefen att fatta beslut om bygglov 
under förutsättning att ansökan uppfyller gällande krav i PBL.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 138 kronor (4 650 kronor 
för förhandsbesked och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 7 
och 3 i fastställd taxa.

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

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-08-20
Situationsplan rev           2019-09-13
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Upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.

Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver 
Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för 
grävning eller annat arbete.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i post-och 
inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid 
överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till exempel 
genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I 
överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge postadress 
och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-09-26, handlingsid: 
2019.379
Bygglovshandlingar

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden 
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet 
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet 
Trafikverket
E:ON
Länsstyrelsen 
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Fastighet: Tomelilla 237:67

Ärende: Tomelilla 237:67 - Bygg- och rivningslov för 
nybyggnad av garage och cykelförråd, miljöhus, 
cykel/barnvagnsförråd och väderskydd samt rivning av 
befintliga cykelförråd och garage

Byggnadsnämndens beslut
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av garage och cykelförråd, miljöhus, 
cykel/barnvagnsförråd och väderskydd samt rivning av cykelförråd och 
garage med erforderliga markarbeten beviljas i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar. Höjd färdigt golv garage och cykelförråd fastställs till 
+71,59 m, cykel/barnvagnsförråd fastställs till +70,6 m och miljöhus och 
väderskydd fastställs till + 10 cm ovan befintlig marknivå vid dörr. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 1 
b. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från detaljplanen 
men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning och i övrigt 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad KA, RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 33 986 kronor (32 498 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11, 6 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan rev                 2019-08-14
Situationsplan rev 2019-09-30
Plan- och fasadritningar rev  2019-09-30
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 78 forts.

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

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

Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras 
av gatukontoret, kontakta i god tid till gatuchef, tel 0417-180 00.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 78 forts.

Jäv
Bertil Fredlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om ny utformning av utemiljö 
som avser byggnadsarbeten i form av nybyggnad av garage och cykelförråd, 
miljöhus, cykel/barnvagnsförråd och väderskydd samt rivning av befintliga 
garage och cykelförråd. 

Fastigheten är 8 011 m2 och är bebyggd med flerbostadshus. 

Följande byggnader planeras att rivas: 
 Två befintliga garage ca 270 m2. 
 Tio befintliga cykelförråd ca 40 m2. 

Följande byggnader tillkommer: 
 Ett nytt garage med cykelförråd 249 m2. 
 Ett nytt cykel- och barnvagnsförråd 37 m2. 
 Två nya miljöhus 48 m2.
 Väderskydd ca 2 m2.

Infarter ändras inte. 

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan 
lagakraftvunnen 1965-02-26. 
Enlig gällande detaljplan får om-
rådet, som har beteckningen 
BSIII, endast användas för bo-
stadsändamål (sammanbyggda 
hus) med byggnadshöjden 10 
meter. Området som har beteck-
ningen G får endast användas 
för garageändamål med 
byggnadshöjden 3 meter. Mark 
med prickar får inte bebyggas 
enligt gällande detaljplan.

Föreslagna åtgärder planeras delvis på mark som redan är bebyggd, delvis 
på mark med byggförbud samt på mark som är avsedd för bostäder.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 78 forts.

Bygglov har tidigare beviljats med avvikelse från gällande detaljplan med 
avseende på placering av bostadsbyggnader (1976) och cykelförråd (2005) 
på mark med byggförbud.

Fastigheten ingår inte i antaget kulturmiljöprogram. 

Gällande lagstiftning
PBL 9 kap. 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 §§.

Yttranden 
Kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över ansökan, inga negativa 
synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Idag finns ett annat behov av komplement till bostaden än vad som fanns 
när gällande detaljplan vann laga kraft. Högre krav ställs på sopsortering 
och – hantering. Cyklandet har ökat i Tomelilla och kräver större och bättre 
fungerande cykelförråd.

De nya åtgärderna avviker från detaljplanen avseende mindre intrång på 
mark med byggförbud, men bedöms utgöra ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. Avvikelser har vid flera 
tillfällen godtagits vid tidigare bygglovsprövningar för åtgärder på mark med 
byggförbud. Då fastigheten är relativt glest bebyggd, trots tidigare medgivna 
avvikelser, görs bedömningen att den önskade bebyggelsen fortfarande 
medger tillräckliga friytor.
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Byggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 78 forts.

Sammantaget görs därför bedömningen att föreslagna åtgärder uppfyller 
kraven enligt PBL kap 9 § 30 1 b och i övrigt uppfyller de krav som följer 
av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap. Bygglov ska därför beviljas.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av garage och cykelförråd, miljöhus, 
cykel/barnvagnsförråd och väderskydd samt rivning av cykelförråd och 
garage med erforderliga markarbeten beviljas i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar. Höjd färdigt golv garage och cykelförråd fastställs till 
+71,59 m, cykel/barnvagnsförråd fastställs till +70,6 m och miljöhus och 
väderskydd fastställs till + 10 cm ovan befintlig marknivå vid dörr. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 1 
b. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från detaljplanen 
men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning och i övrigt 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad KA, RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 33 986 kronor (32 498 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11, 6 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan rev                 2019-08-14
Situationsplan rev 2019-09-30
Plan- och fasadritningar rev  2019-09-30

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 78 forts.

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

Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras 
av gatukontoret, kontakta i god tid till gatuchef, tel 0417-180 00.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-09-26, handlingsid: 
2019.382
Bygglovshandlingar

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Bn § 79 Dnr BL 2019-000300

Fastighet: Tomelilla 237:68

Ärende: Tomelilla 237:68 - Bygg- och rivningslov för 
nybyggnad av garage och cykelförråd, miljöhus, 
cykel/barnvagnsförråd och väderskydd samt rivning av 
befintliga cykelförråd och garage

Byggnadsnämndens beslut
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av garage och cykelförråd, miljöhus 
och väderskydd samt rivning av cykelförråd och garage med erforderliga 
markarbeten beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv garage och cykelförråd fastställs till +69,3 m samt 
miljöhus och väderskydd fastställs till + 10 cm ovan befintlig marknivå vid 
dörr.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 1 
b. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från detaljplanen 
men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning och i övrigt 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad KA, RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 24 701 kronor (23 213 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11, 6 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan  rev               2019-08-14
Situationsplan rev 2019-09-30
Plan- och fasadritningar rev    2019-09-30
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 79 forts

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

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

Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras 
av gatukontoret, kontakta i god tid till gatuchef, tel 0417-180 00.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Jäv
Bertil Fredlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om ny utformning av utemiljö 
som avser byggnadsarbeten i form av nybyggnad av garage och cykelförråd, 
miljöhus och väderskydd samt rivning av befintligt garage och cykelförråd.
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Bn § 79 forts.

Fastigheten är 4 012 m2 och är bebyggd med flerbostadshus. 

Följande byggnader planeras att rivas: 
 Ett befintligt garage ca 135 m2. 
 Fem befintliga cykelförråd ca 25 m2. 

Följande byggnader tillkommer: 
 Ett nytt garage med cykelförråd 229 m2.  
 Ett nytt miljöhus 24 m2.
 Väderskydd 1 m2. 

Infarter ändras inte. 

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan 
lagakraftvunnen 1965-02-26. Enlig 
gällande detaljplan får området, som 
har beteckningen BSIII, endast 
användas för bostadsändamål 
(sammanbyggda hus) med 
byggnadshöjden 10 meter. Området 
som har beteckningen G får endast 
användas för garageändamål med 
byggnadshöjden 3 meter. Mark med 
prickar får inte bebyggas enligt 
gällande detaljplan. 

Föreslagna åtgärder planeras delvis på mark som redan är bebyggd, delvis 
på mark med byggförbud samt på mark som är avsedd för bostäder.

Bygglov har tidigare beviljats med avvikelse från gällande detaljplan med 
avseende på placering av bostadsbyggnader (1976) och cykelförråd (2005) 
på mark med byggförbud.

Fastigheten ingår inte i antaget kulturmiljöprogram. 
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Justerandes sign

Bn § 79 forts.

Gällande lagstiftning
PBL 9 kap. 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 §§.

Yttranden 
Kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över ansökan, inga negativa 
synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Idag finns ett annat behov av komplement till bostaden än vad som fanns 
när gällande detaljplan vann laga kraft. Högre krav ställs på sopsortering 
och – hantering. Cyklandet har ökat i Tomelilla och kräver större och bättre 
fungerande cykelförråd.

De nya åtgärderna avviker från detaljplanen avseende mindre intrång på 
mark med byggförbud, men bedöms utgöra ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. Avvikelser har vidare 
godtagits vid tidigare bygglovsprövningar för åtgärder på mark med 
byggförbud. Då fastigheten är relativt glest bebyggd, trots tidigare medgivna 
avvikelser görs bedömningen att den önskade bebyggelsen fortfarande 
medger tillräckliga friytor.

Sammantaget görs därför bedömningen att föreslagna åtgärder uppfyller 
kraven enligt PBL kap 9 § 30 1 b och i övrigt uppfyller de krav som följer 
av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap. Bygglov ska därför beviljas.
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Bn § 79 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av garage och cykelförråd, miljöhus 
och väderskydd samt rivning av cykelförråd och garage med erforderliga 
markarbeten beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Höjd färdigt golv garage och cykelförråd fastställs till +69,3 m samt 
miljöhus och väderskydd fastställs till + 10 cm ovan befintlig marknivå vid 
dörr.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 1 
b. Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från detaljplanen 
men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning och i övrigt 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad KA, RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 24 701 kronor (23 213 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11, 6 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan  rev               2019-08-14
Situationsplan rev 2019-09-30
Plan- och fasadritningar rev    2019-09-30

Upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i 
Post- och inrikes tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.
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Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras 
av gatukontoret, kontakta i god tid till gatuchef, tel 0417-180 00.

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-09-26, handlingsid: 
2019.389
Bygglovshandlingar

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden 
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Fastighet: 

Ärende:  - Sanktionsavgift för att ta tillbyggnad i 
bruk utan slutbesked

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att påföra ), 
byggherre (förre fastighetsägaren) i bygglovsärendet BL 2014-000232, 
sakägare i detta ärende, byggsanktionsavgift om 5 301 kronor för att ha tagit 
den i bygglovet beviljade åtgärden i bruk utan slutbesked.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 11 §§ 51 och 57 samt PBF kap 
1 § 7 samt kap 9 §§ 1 och 19. Motivet till beslutet är att åtgärden har tagits i 
bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Reservationer
Bertil Fredlund (M) reserverar sig mot beslutet enligt inlämnad 
bilaga Bn 2019.370.

Ärendebeskrivning
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på  beviljades 2015-
01-15 i ärendet BL 2014-000232.

I bygglovet framgår följande under rubriken Upplysningar: Byggherren 
uppmärksammas på att ansvaret för att gällande samhällskrav uppfylls vilar 
helt på byggherren.

På den i bygglovets delbeslut 2 fastställda kontrollplanen framgår att 
begäran om slutbesked tillsammans med ifylld kontrollplan ska skickas in 
till byggnadsnämnden senast en vecka efter att arbetet är slutfört.

Efter att tillbyggnaden tagits i bruk har byggherren sålt fastigheten och i 
köpekontraktet intygat att inga ouppklarade myndighetsärenden föreligger 
vid försäljningen. 
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Efter försäljning av fastigheten uppdagades att begäran om slutbesked och 
verifierad kontrollplan inte hade skickats in till byggnadsnämnden, och att 
slutbesked för åtgärden därför inte hade utfärdats. 
Byggherren upplystes då muntligt om sanktioner för att ta en åtgärd i 
anspråk utan slutbesked, men också om PBL 11 kap 54 § som säger att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om 
sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten. Byggherren anmodades därför att omgående inkomma 
med verifierad kontrollplan och begäran om slutbesked.

Byggherren inkom 2019-01-29 med intyg att åtgärden var utförd med 
placering och utförande enligt beviljat bygglov.

I arbetet med granskning inför utfärdande av slutbesked konstaterades att 
byggnationen inte är utförd enligt beviljat bygglov och inte heller uppfyller 
de tekniska krav som ställs på den åtgärd som bygglovet beviljats för. 
Bristerna konstaterades genom okulär besiktning av utförd byggnation, 
samt granskning av protokoll från besiktningar som den nye 
fastighetsägaren låtit göra och granskning av fotodokumentation från 
byggprocessen som lämnats in av byggherren (förre fastighetsägaren). 

Okulär besiktning samt granskning av protokoll och fotodokumentation 
har utförts av kommunens byggnadsinspektör som är certifierad 
kontrollansvarig enligt PBL.

Efter konstaterandet av att slutbesked inte kan utfärdas har byggherren 
2019-04-08 skriftligt anmodats att vidta åtgärder för att slutföra 
byggnationen på ett sådant sätt att slutbesked kan utfärdas.

2019-04-26 har byggherren via ombud bestridit grunden för att begära 
kompletteringar för slutbesked med hänvisning till att byggherren inte 
längre äger byggnaden, samt att de krav som byggnadsnämnden ställer inte 
är rimliga då man menar att huset är att klassa som fritidshus. Ombudet är 
entreprenadbesiktningsman men har inte behörighet som certifierad 
kontrollansvarig enligt PBL. Ombudet har fått begäran om att lämna in 
fullmakt, men fullmakt har inte kommit in till byggnadsnämnden.

2019-05-27 Efter konstaterande att nuvarande ägare ansvarar för att 
slutföra byggnationen, men sanktionsavgift ska riktas till den som ägde 
byggnaden när överträdelsen begicks har detta separata ärende BL 2019-
000206, öppnats för sanktionsavgiften. 
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2019-06-05 har byggherren fått möjlighet att yttra sig över detta förslag till 
beslut.

2019-06-12 yttrade sig byggherren och bestrider sanktionsavgift med 
hänvisning till att förslaget är grundlöst och rättsosäkert.
2019-06-19 återremitterades ärendet till förvaltningen.
Med hänvisning till PBL kap 11 § 33 p 2 förbjöds 2019-06-24 nuvarande 
ägare att använda tillbyggnaden under den delen av året då uppvärmning 
krävs. Nuvarande ägare har också samma dag anmodats att vidta 
erforderliga åtgärder så att ärendet kan avslutas med slutbesked.

2019-06-24 har nuvarande ägare meddelat att fastigheten har köpts med 
skriftlig försäkran från säljaren att inga ärenden hos myndigheter etc var 
oavslutade.

Gällande lagstiftning
PBL
9 kap 30 § och utformningskraven i 2 och 8 kap.

10 kap 3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 
§.

10 kap 4 § Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 
ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet
10 kap 5 § Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd 
som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav 
som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller 
anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den 
kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

10 kap 34 § Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om 
byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
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1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är 
uppfyllda, och
2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

Tillsyn
11 kap 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har 
vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som 
äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).

11 kap 33 § Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har 
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av 
byggnadsverket, om
1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som
uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller
2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 
35 §.

11 kap 46 § Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud 
enligt 33 § har riktats mot fastighetens ägare och fastigheten därefter byter 
ägare, gäller föreläggandet eller förbudet i stället mot den nya ägaren.

11 kap 51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-
förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

11 kap 54 § En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

11 kap 57 § En byggsanktionsavgift ska tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
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PBF
9 kap 1 § En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 
detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som 
gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till 
högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

9 kap 19 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- 
och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 
0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av tillbyggnadens sanktionsarea.

1 kap 7 § Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga 
om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 
öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.

Bedömning och skäl till beslutet
Bedömningen baseras på följande:

Byggherren (förre fastighetsägaren) i ärendet BL 2014-000232, sakägare i 
detta ärende BL 2019-000206, har

 fått tydlig information i bygglovet att ansvaret för att gällande 
samhällskrav uppfylls vilar helt på byggherren.

 i samband med bygglovet fått tydlig information på den fastställda 
kontrollplanen att begäran om slutbesked och ifylld kontrollplan ska 
skickas in senast en vecka efter utfört arbete. Av kontrollpunkterna 
framgår att byggnationen ska överensstämma med beviljat lov 
avseende placering och utförande.

 vid senare försäljning av fastigheten intygat skriftligt att det inte 
finns ouppklarade mellanhavanden med myndighet.

 efter försäljningen kommit in med begäran om slutbesked. Vid 
granskningen av utförd byggnation konstaterades att den inte är 
utförd enligt beviljat bygglov och att den inte heller uppfyller de krav 
som ställs på tekniska egenskaper, och att slutbesked därför inte kan 
utfärdas med nuvarande utformning.

 fått en skriftlig anmodan att låta åtgärda bristerna så att slutbesked 
kan utfärdas.

39



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 oktober 2019

Justerandes sign

Bn § 80 forts.

 bestridit anmodan att åtgärda bristerna.
Därefter har partiellt förbud mot användning, och krav på åtgärder för att 
kunna utfärda slutbesked, riktats till den nya ägaren till fastigheten i det 
oavslutade bygglovsärendet BL 2014-000232.

Kvarstår frågan då om sanktionsavgift för olovligt ianspråktagande av 
tillbyggnaden.

Byggsanktionsavgift enligt PBL kap 11 § 57 ska tas ut av den som när 
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 
överträdelsen avser. Eftersom byggherren (förre ägaren) skriftligt vid köpet 
intygat till nye ägaren att inga ouppklarade myndighetsfrågor fanns vid 
försäljningen trots att byggnationen inte var slutförd och slutbesked 
utfärdats, görs bedömningen att tillbyggnaden var olovligt tagen i anspråk 
vid försäljningen.

 De bristande tekniska egenskaperna är i skrivande stund inte åtgärdade och 
slutbesked har inte kunnat utfärdas, varför PBL kap 11 § 54 inte kan 
tillämpas då rättelse inte har skett innan ärendet tas upp till behandling i 
nämnd. Bedömningen är därför att beslut om sanktionsavgift ska riktas mot 
byggherren (förre fastighetsägaren) i BL 2014-000232. 

I det aktuella fallet omfattar arean av tillbyggnaden drygt 29 m2. Minskat 
med 15 m2 ger det en återstående sanktionsarea om drygt 14 m2.  
Byggherren ska då påföras en avgift enligt formeln 0,1 
PBB+(0,001*PBB*sanktionsarean).
Det ger en sanktionsavgift om (0,1*46500)+(0,001*46500*14)=4 
650+651=5 301 kronor.

Sammantaget görs bedömningen att en sanktionsavgift om 5 301 kronor 
ska riktas mot byggherren som ägde byggnaden då överträdelsen begicks.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att påföra ), 
byggherre (förre fastighetsägaren) i bygglovsärendet BL 2014-000232, 
sakägare i detta ärende, byggsanktionsavgift om 5 301 kronor för att ha tagit 
den i bygglovet beviljade åtgärden i bruk utan slutbesked.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 11 §§ 51 och 57 samt PBF kap 
1 § 7 samt kap 9 §§ 1 och 19. Motivet till beslutet är att åtgärden har tagits i 
bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-10-02, handlingsid: 
2019.396
Inlämnad bilaga, handlingsid: Bn 2019.370.

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+REK:
Byggherren (förre fastighetsägaren)
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Fastighet: Tjustorp 3:64

Ärende: Tjustorp 3:64 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov med liten avvikelse från gällande detaljplan beviljas för nybyggnad 
av enbostadshus i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till + 58,3 meter.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 b. 
Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från detaljplanen 
avseende byggnadshöjd men att avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte och i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 
tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Per Håkansson, certifierad kontrollansvarig, 
RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 24 701 kronor (23 213 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11, 6 och 
3 i fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan   rev                   2019-09-20
Nybyggnadskarta   rev  2019-09-27
Planritning    rev              2019-09-11
Fasadritningar    rev          2019-09-27
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Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.

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

Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande VA-installation.

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.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av enbostadshus. 
Fastigheten är 938 m2. Planerad byggnad är 232 m2, planerad byggnadshöjd 
är 4,1 m. Infart till byggnaden sker från Gökottevägen. 

Den planerade byggnaden är ett enplanshus med pulpettak. Byggnaden kläs 
med svartmålad träpanel (NCS 8500-N), taket är papp och fönster och 
dörrar ljusgrå (RAL 9007).
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Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1983-02-10 utan 
kvarvarande genomförandetid. Enlig gällande detaljplan får området, som 
har beteckningen BFIo, endast användas för bostadsändamål i en våning 
utan källare med en byggnadshöjd om max 3,5 meter. 

Byggnadshöjden mot den beräkningsgrundande fasaden är 4,1 m. Godkänd 
byggnadshöjd enligt gällande detaljplan är 3,5 m. Ansökan innebär en 
avvikelse avseende överskriden byggnadshöjd om 0,6 m. 

Gällande lagstiftning
PBL 9 kap 31 b §:  Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Yttranden
Fastighetsägaren och övriga kända sakägare har erbjudits möjlighet att 
lämna synpunkter, inga negativa synpunkter har inkommit. 

Bedömning och skäl till beslut
Byggnadshöjden för föreslagen takutformning (pulpettak) ska beräknas vid 
den högsta sidan. I aktuell ansökan överstigs byggnadshöjden med 0,6 
meter mot gatan. Då den föreslagna högsta höjden på pulpettaket är 
placerad närmast gatan görs bedömningen att byggnadshöjden inte skapar 
betydande olägenhet för grannarna genom större skuggverkan på 
kringliggande tomter och framtida uteplatser än godkänd takutformning 
hade medfört. Avvikelsen bedöms därför vara liten. Den föreslagna 
byggnationen uppfyller i övrigt gällande krav enligt PBL  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 §§.

Konsekvensen av att medge denna avvikelse är att även övriga 
fastighetsägare inom kvarteret kan begära att få göra liknande mindre 
avvikelser vid byggnation. Då kravet på att inte skapa skuggverkan som 
utgör olägenhet för grannar dock kvarstår både i detta bygglov och även vid 
framtida bygglovsprövning, görs bedömningen att avvikelsen kan 
godkännas utan att skapa framtida olägenheter.
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Den sammanlagda bedömningen är därför att ansökan uppfyller kraven 
enligt PBL kap 9 § 31b punkt 1 och att bygglov därför kan beviljas.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov med liten avvikelse från gällande detaljplan beviljas för nybyggnad 
av enbostadshus i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till + 58,3 meter.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 b. 
Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden avviker från detaljplanen 
avseende byggnadshöjd men att avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte och i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 
tillämpliga delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Per Håkansson, certifierad kontrollansvarig, 
RISE. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 24 701 kronor (23 213 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 11, 6 och 
3 i fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan   rev                   2019-09-20
Nybyggnadskarta   rev  2019-09-27
Planritning    rev              2019-09-11
Fasadritningar    rev          2019-09-27

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Åtgärden får 
påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Om lovbeslutet har överklagats sker det på egen risk 
eftersom beslutet i så fall kan komma att upphävas.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.
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I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart 
och Mät, telefon 0417-18000.

Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande VA-installation.

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.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.  
Överklagandet ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-09-26, handlingsid: 
2019.397
Bygglovshandlingar

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritningar: 
Sökanden
Protokollsutdrag:
Fastighetsägaren
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Bn § 82 Dnr BN 2019/3

Redovisning av delegeringsbeslut  1 augusti - 30 
september

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemän enligt 
antagna delegeringsregler. Fattade delegeringsbeslut ska redovisas till 
byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får 
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står byggnadsnämnden fritt att 
återkalla lämnad delegering.

Redovisningen avser 1 augusti -30 september 2019.

1. Bygglovschefens delegeringar avseende
Avskrivning §§ 2019: 448-449, 488,494,499-501,503,509-510,512
Bygglov §§ 2019: 397, 399, 451, 460, 463, 476, 479, 481-484,489-492, 
496, 507-508, 519-521, 524,527,529-530
Byte av kontrollansvarig § 2019: 473,
Rivningslov § 2019: 475
Slutbesked §§ 2019: 478, 485, 497, 525
Startbesked §§ 2019: 474
Strandskyddsdispens § 2019: 477
Tidsbegränsat bygglov § 2019: 328 
Ändring av bygglov §§ 2019: 493, 505

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende
Slutbesked §§ 2019: 454-458, 461-462, 464-472, 480, 486-487, 498, 
502, 514, 517-518, 528, 534-538, 540-541, 544-546
Startbesked §§ 2019:453, 504, 513, 542, 547

3. Byggnadshandläggarens delegeringar avseende
Startbesked § 2019: 511, 526, 539
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4. Ordförandebeslut avseende
Bygglov § 2019: 459, 506 samt taxor 2020.

5. Lantmäteriförrättning 2019: M181645, M181656, M181263, M181350

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-09-30, 
handlingsid: Bn 2019.402
Delegationslistan, handlings id: Bn 2019.403

 
________
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Bn § 83 Dnr BN 2019/2

Redovisning av anmälningsärenden 1 augusti - 30 
september 2019

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
och med 2019-09-30 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2019-09-30
redovisas.

1. Mark och Miljödomstolen protokoll 2019-08-21 Målnr P 2830-19  
fråga om avskrivning gällande Activ 1,  Bl 2019-000046.

2. Mark- och miljödomstolen underrättelse 2019-08-28 Mål nr M 1360-
19. Byggnadsnämnden får tillfälle att yttra sig i bifogade handlingar 
gällande Örup 1:13, Bl 2017 - 000248.

3. Länsstyrelsens beslut 2019-09-02 Dnr 403-17635-2019 att avvisa 
yrkandet att annullera bygglovet. Bygglovsavgiften har fastställts till
3 422 kr. Höken 42 Bl 2019 - 000127. 

4. Länsstyrelsens beslut 2019-09-04 Dnr 403-23820-2019 att avslå 
överklagandet gällande bygglov för Svea 31, Bl 2019 - 000164.

5. Länsstyrelsens beslut om samråd 2019-09-11 NP-525-20557-2019
gällande Ramsåsa 15:22, Bl 2019 - 000233.

6. Länsstyrelsens yttrande Dnr 526-17116-2019 till Mark-och 
Miljödomstolen rörande strandskyddsdispens för tillbyggnad på 
fastigheten Örup 1:13, Bl 2017 - 000248.

7. Länsstyrelsens beslut 2019-09-30 Dnr 403-22909-2019 att avslå 
inkommit överklagande gällande bygglov för nätstation Torasteröd 
9:8, Bl 2019 - 000108.
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Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2019-09-30 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2019-09-30, 
handlingsid: Bn 2019.404

_________
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Information

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Torbjörn Lindén från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund informerade 
nämnden om SÖRF´s syn på brandskyddet i verksamheter med tillfällig 
övernattning.

Ordförande Anette Thoresson (C) informerade om följande:
 Den 7 oktober 2019, träffade byggnadsnämndens ordförande,

1:e vice ordförande och verksamhetschef, den auktoriserade revisorn
från EY. 

 den 21 oktober kommer presidiet och bygglovschef att träffa de 
förtroendevalda revisorerna.

 har kommit till vår kännedom att en JO anmälan skall ha lämnats in.
 Barnkonventionen blir svensk lag fr o m 1 Jan 2020, 

Kristin Skoog (S) informerade att Piku kommer att hålla en utbildning om
”Lagliga och Olagliga detaljplaner”.

Bygglovschefen Ingrid Järnefelt informerade om: 
 den digitala utvecklingen av bygglovsverksamheten.
 vi planerar för Barnkonventionen i verksamheten. Arbete med 

lathund för granskning pågår.

 
_________
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Övriga Frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor togs upp i nämnden

   
 
 

_________
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Redovisning av indikatorer för måluppfyllelse 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar redovisa följande aktiviteter som indikatorer för 
byggnadsnämndens mål 2020:

1. Den totala tiden för handläggning av bygglovsärenden utan justering 
för senast inkommen komplettering jämfört med 2019 minskar.

2. Byggnadsnämnden genomför minst en byavandring med inbjudan till 
boende under 2020.

3. Förvaltningen redovisar alla handläggnings- och kommunikationssteg 
på byggnadsnämndens sammanträde 2020 i minst ett ärende.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden fattade 2019-06-19 § 52 beslut om nämndsmål för 2020. 
Förvaltningen har nu tagit fram förslag till mätbara indikatorer på att målen 
uppfylls 2020.

Förvaltningen föreslår att följande indikatorer för beslutade mål 
redovisas till KS:

1. Den totala tiden för handläggning av bygglovsärenden utan justering 
för senast inkommen komplettering jämfört med 2019 minskar.

2. Byggnadsnämnden genomför minst en byavandring med inbjudan till 
boende under 2020.

3. Förvaltningen redovisar alla handläggnings- och kommunikationssteg 
på byggnadsnämndens sammanträde 2020 i minst ett ärende.
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KF:s övergripande mål 2020
Nämndens mål 

2020 utifrån 
målområde

Förvaltningens 
indikatorer på 
måluppfyllelse

Nämnd: Byggnadsnämnden

Målområde  Nämndmål Indikator
1. Hållbar utveckling   
Förenkling leder till att fler kan göra det som är 
långsiktigt hållbart.

Öka tydlighet och 
lättillgänglighet i 
kommunikation 
med medborgarna

Den totala tiden för 
handläggning av 
bygglovsärenden utan 
justering för senast 
inkommen 
komplettering jämfört 
med 2019 minskar.

God utbildning ges. - -

2. Delaktighet och egenmakt   
Delaktigheten i samhället ökar och invånarna 
upplever att de kan påverka sin vardag.

Öka kontakten 
med medborgare 
genom 
dialoger/byavandri
ngar

Byggnadsnämnden 
genomför minst en 
byavandring med 
inbjudan till boende 
under 2020.

Livslångt lärande uppmuntras och människors 
möjlighet till egen försörjning underlättas.

- -

3. Trygghet och hälsa   
Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. - -

Den upplevda tryggheten ökar. Öka transparens 
och rättssäkerhet i 
beslutfattandet.

Förvaltningen redovisar 
alla handläggnings- och 
kommunikationssteg i 
minst ett ärende på 
byggnadsnämndens 
sammanträde 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar redovisa följande aktiviteter som indikatorer för 
byggnadsnämndens mål 2020:

1. Den totala tiden för handläggning av bygglovsärenden utan 
justering för senast inkommen komplettering jämfört med 2019 
minskar.

2. Byggnadsnämnden genomför minst en byavandring med inbjudan 
till boende under 2020.

3. Förvaltningen redovisar alla handläggnings- och 
kommunikationssteg på byggnadsnämndens sammanträde 2020 i 
minst ett ärende.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-10-08, handlingsid: 
2019.406
Delårsrapport Januari – Augusti 2019, handlingsid: 2019.407

 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Controller 
Revisorerna
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Tertialbokslut 2019

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lägger redovisningen till handlingarna och begär att 
årsbokslutet kompletteras med

 nyckeltal för antal ärenden, bemanning och självförsörjningsgrad
 resultatet redovisat särskilt för de kostnader och intäkter som berör 

nämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämndens resultat i tertialbokslutet har redovisats separat.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden lägger redovisningen till handlingarna och begära att 
årsbokslutet kompletteras med

 nyckeltal för antal ärenden, bemanning och självförsörjningsgrad
 resultatet redovisat särskilt för de kostnader och intäkter som berör 

nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2019-10-08, Handlingsid:
Utdrag ur tertialbokslutet 2019-10-08, Handlingsid:

_________

Beslutet skickas till:

Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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Dialoger

Ärendebeskrivning
Förvaltningen ska till nästa sammanträde att ta fram enligt följande:

 förslag på sammanträdesplan inför 2020 med samma antal 
sammanträden som 2019.

 förslag Internbudget 2020
 förslag Internkontroll 2020
 förslag Verksamhetsplan 2020
 förslag Årshjul 2020

Nämndsmötet den 27 november 2019 avslutas med gemensam jullunch.

   
 _________
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