
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
5 februari 2020

Plats och tid Spjutstorps idrottsförening, klubbstuga, den 5 februari 2020, 
kl. 8.30 – 14:30

Beslutande Anette Thoresson (C), ordförande
Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande
Kristin Skoog(S), 2:e vice ordförande
Anders Rosengren (SD)
Roger Persson(S)

 

Övriga närvarande Se sidan 2

Utses att justera Bertil Fredlund (M)  

Justerade paragrafer §§ 1-22

Justeringens plats Byggnadskontoret, Tomelilla kommun 12 februari 2020 kl 8:00
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Eva Lärka

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Bertil Fredlund (M)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 5 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp 13 februari 2020

Datum då anslaget tas ned 9 mars 2020

Förvaringsplats för protokollet Bygglovsenheten, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Eva Lärka
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
5 februari 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande
ej i tjänst Emil Ekstrand (M)

Figge Bergquist (V)

Tjänstemän Ingrid Järnefelt, bygglovschef
Eva Lärka, nämndsekreterare
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Seth Dahlqvist, byggnadsinspektör
Emelie Olsson, ekonom
Johan Linander, kanslichef

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

§ 1/2020 Dagordning och jäv
§ 2/2020 Yvan 4 – Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
§ 3/2020 Slakteriet 11 – Rivningslov för brandskadat kontorshus
§ 4/2020 Sillaröd 2:11 – Bygglov för nybyggnad av vind- och regnskydd för hästar
§ 5/2020 Höken 5 – Bygglov för ändrad användning av garage till studentlägenhet
§ 6/2020 Eskil 3 – Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad, ändrad användning av 

förråd till bostadsändamål, utvändig ändring av fönster, dörr och fasad samt
nybyggnad av tak över altan i efterhand

§ 7/2020 Activ 1 – Avslag på bygglov för nybyggnad av biltvätt
§ 8/2020 Ullstorp 3:12 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
§ 9/2020 Sälshög 120:5 – Bygglov för ändrad användning till gårdschark samt 

tillbyggnad
§ 10/2020 Remissvar avseende natur- och parkprogram
§ 11/2020 Redovisning internkontroll 2019
§ 12/2020 Redovisning måluppfyllelse 2019
§ 13/2020 Revidering av internkontroll 2020
§ 14/2020 Verksamhetsplan 2020
§ 15/2020 Byggnadsnämndens internbudget 2020
§ 16/2020 Beslutattestanter 2020 inom byggnadsnämndens verksamhet
§ 17/2020 Ändring av delegeringsregler
§ 18/2020 Redovisning av delegeringsbeslut 1november – 31 december 2019
§ 19/2020 Redovisning av delegeringsbeslut 1 januari – 16 januari 2020
§ 20/2020 Redovisning av anmälningsärenden från 1 december 2019 – 15 januari 2020
§ 21/2020 Information
§ 22/2020 Dialog 

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 1     
  

Dagordning och jäv

Byggnadsnämndens beslut
På förslag av ordförande Anette Thoresson (C) beslutar byggnadsnämnden
att lägga dagordningen till handlingarna.

Jäv
Ingen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

 
_________   
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 2 Dnr BL 2020-000011

Fastighet: Yxan 4

Ärende: Yxan 4 - Bygglov för nybyggnad av       flerbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
bottenvåning fastställs till +62,9. Bygglovet villkoras med att fasad mot 
söder och väster utformas med högre krav på buller, att tilluftsintag placeras 
in mot Välabäcken samt att förråd ska utföras så att personer med 
funktionshinder kan använda samtliga förråd på markplan. Uppfyllandet av 
villkoren ska redovisas innan startbesked beviljas.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 51160 kronor enligt 
tabell 11 i gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-01-16
Nybyggnadskarta      2020-01-16
Planritningar bv         2020-01-16
Planritning                 2020-01-16
Fasadritning              2020-01-16

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 2 forts

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för att få riva 
befintliga byggnader om ca 800 kvm på fastigheten och bygga ett 
flerbostadshus i 3 våningar med inredd vind om totalt 2 995 kvm BTA. Det 
nya byggnadsförslaget är placerat längs med Adelgatan och Östergatan och 
omfattar 29 lägenheter. På den nordöstra och östra delen av fastigheten 
anläggs parkeringsplatser för samtliga lägenheter och innergård. Förråden är 
placerade i markplan längs ena gaveln samt i gårdsbyggnaden. Den totala 
byggytan är 888 m2.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 2 forts.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1954-01-08. Den 
föreslagna byggnationen avviker från gällande detaljplan, men positivt 
förhandsbesked beviljades 2018-12-12 för nybyggnation med avvikelse från 
detaljplanen.

Den inlämnade ansökan följer i huvudsak det beviljade förhandsbeskedet.

Skillnaden är att förråden har placerats utanför huskroppen med bostäder, 
vilket har frigjort byggyta för ytterligare två bostäder.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 18 Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov 
görs.

PBL kap 9 § 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),
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 §§.

Bedömning och skäl till beslut
Den inlämnade ansökan följer huvudsakligen det positiva 
förhandsbeskedet. Kraven på tillgänglighet uppfylls för samtliga lägenheter 
och miljöhus. För övrigt uppfyller den planerade åtgärden kraven som följer 
av PBL kap 9 § 30. Bygglov ska därför beviljas med villkoren att 
bostadsbyggnaden utförs med utökat skydd mot buller samt att förråd ska 
utföras med golvhöjd och dörrbredder som medger att personer med 
funktionshinder kan använda samtliga förråd på markplan. Villkorat 
utförande ska redovisas i den fortsatta bygglovsprocessen innan startbesked 
beviljas

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 2 forts.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
bottenvåning fastställs till +62,9. Bygglovet villkoras med att fasad mot 
söder och väster utformas med högre krav på buller, att tilluftsintag placeras 
in mot Välabäcken samt att förråd ska utföras så att personer med 
funktionshinder kan använda samtliga förråd på markplan. Uppfyllandet av 
villkoren ska redovisas innan startbesked beviljas.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 51160 kronor enligt 
tabell 11 i gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-01-16
Nybyggnadskarta      2020-01-16
Planritningar bv         2020-01-16
Planritning                 2020-01-16
Fasadritning              2020-01-16

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

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

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 2 forts.

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-19 handlingsid: Bn 
2020.26
Ansökningshandlingar handlings id: Bn 2020.28, Bn 2020.29
Bn 2020.30 och Bn 2020.31

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritning:
Sökanden
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 3 Dnr BL 2019-000350

Fastighet: Slakteriet 11

Ärende: Slakteriet 11 - Rivningslov för brandskadat 
kontorshus

Byggnadsnämndens beslut
Rivningslov för rivning av brandskadat kontorshus beviljas i enlighet med 
inlämnade handlingar. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 34. 
Motivet till beslutet om rivningslov är att byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser samt inte bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde till följd av att dessa 
förstörts genom brandskada.

Som kontrollansvarig utses Karl-Gustav Svensson, certifierad KA, RISE. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 8 928 kronor (7 440 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 16 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-22
Situationsplan            2019-10-22
Beslut                          2019-11-27
Besiktningsprotokoll 2 med utlåtande 2020-01-13

Upplysningar
Observera att åtgärden inte får påbörjas innan startbesked utfärdats. 
Kallelse tekniskt samråd bifogas vid expediering.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 3 forts.

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.

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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Protokollsanteckning
Bertil Fredlund (M) vill framföra följande till protokollet.

”Jag har granskat de utlåtande som finns och inser att skadorna är 
omfattande. Men jag anser fortfarande att med lite fantasi och idéer skulle 
det vara möjligt att hitta någon form av bevarande som i framtiden visar en 
historisk viktig epok i Tomelillas näringsliv.”

Bertil Fredlund, vice ordförande byggnadsnämnden i Tomelilla kommun, 
professor i byggnadskonstruktion, teknologie doktor i brandteknik, före 
detta utvecklingschef Isover, tidigare verkställande direktör 
Glasforskningsinstitutet samt före detta ordförande i SIS TK 189, SIS/TK 
189-Innemiljö och energianvändning i byggnader.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 3 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om rivning av brandskadat 
kontorshus på fastigheten Slakteriet 11. 

Sedan slakteriverksamheten upphörde på 90-talet har disponentbostaden 
haft flera ägare och byggnaden har både stått tom och renoverats i 
omgångar. Disponentbostaden har varit utsatt för skadegörelse och brand 
vid flera tillfällen. I juni 2019 brann byggnaden och karaktäristiska delar, 
bland annat kupoltaket, förstördes. Kvar finns ytterväggar, frontespiser och 
delar av källare.

Byggnadsnämnden återremitterade 2019-11-27 § 94 ärendet med begäran 
om ett mer uttömmande besiktningsutlåtande över byggnadens status.

Förutsättningar
Byggnaden ligger på det gamla Scan-området och uppfördes i början av 
seklet som disponentbostad. De gamla slakteribyggnaderna på Scan-
området revs 2009. 

För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1999-07-01. Byggnaden får 
endast användas för industriändamål. 
Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud. 

Byggnaden ingår i antaget kulturmiljöprogram och byggnaden är skyddad 
med röd markering, q1 som enligt ÄPBL 3 kap. 12 § innebär rivningsförbud 
med exteriört skydd. Detta gäller de byggnader som idag har så välbevarade 
detaljer, som t. ex. originalfönster, originalputs, verandor med snickarglädje, 
att de inte går att byta ut eller övertäckas.

Besiktning av byggnaden efter branden har gjorts vid tre tillfällen:
 2020-01-07 av nytt besiktningsföretag. Slutsats från inlämnad 

rapport:
Skadorna är så omfattande att även om man skall bevara delar av fasaderna 
kommer detta att innebära stora risker för konstruktionen då bindemedlet i 
bruket till stora delar är borta. Även om fasaden enbart ska vara ett skal för 
den nya byggnaden kommer detta att innebära att väggkonstruktionen på den 
nya byggnaden kan komma att utsättas för ett onormalt tryck. Skadorna och 
försvagningar bedöms så omfattande att en återuppbyggnad inte står i proportion 
till arbetets omfattning och slutresultat. Konstruktionen är så dålig att det 
rimligaste beslutet är att allt rivs.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 3 forts.

 2019-09-09 av två av byggnadsnämndens tjänstepersoner 
tillsammans med två personer från företaget som äger fastigheten 
samt anmäld certifierad kontrollansvarig i ärendet.

 2019-08-28 av en person från besiktningsföretag, en person från 
försäkringsbolag samt en person från företaget som äger fastigheten. 
Sammanfattning från inlämnad rapport: 
Energikraven enligt BBR bedöms inte möjliga att uppnå med den aktuella 
huskonstruktionen. Avsteg kommer erfordras lokalt i kommunen måste 
förankras med relevant myndighet. Tekniskt är det även tveksamt om dagens 
gällande Eurocode (EKS) skulle vara möjlig att uppfylla med befintliga 
kvarvarande byggnadsdelar. Det gäller främst verifiering av bärförmågan i 
stomme och grundläggning. Byggtekniken från tiden när byggnaden uppfördes 
skiljer sig stort från dagens. Det brukar i allmänhet vara svårt att kombinera 
olika byggtekniker och detta är ytterligare en parameter som talar för att en 
återuppbyggnad skulle vara svår att genomföra. Sammantaget är riskerna för 
personskador för stora vid rivning och återställning samt den enorma 
ekonomiska insatsen orimligt stor för att motivera en återuppbyggnad.

Gällande lagstiftning
9 kap. 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Bedömning och skäl till beslut
Byggnaden var fram till branden 2019 i så gott skick att den hade kunnat 
återanvändas i det hotellprojekt som planeras i det pågående 
detaljplanearbetet.

Efter branden är kulturvärdebärande delar som takfots- och fönsterfriser 
totalt sönderbrända. Väggarna på dessa sidor har dessutom utsatts för sådan 
hetta att bärigheten påverkas. Den södra och västra sidans ytterfasader har 
klarat branden bättre, men branden har varit så kraftig att alla trädelar som 
anslöt mot fasaden, botten- och mellanbjälklagen samt all inredning har 
brunnit upp. Därtill är takbjälklag och taket helt förstört. Tillbyggnaden på 
norra sidan är helt förstörd. Även tegelstommen är enligt den senaste 
besiktningsrapproten så allvarligt skadad av branden att stora delar behöver 
rivas och muras upp på nytt, samt att ytterligare skador kan minska 
bärigheten i anslutande stomdelar vid denna rivning.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 3 forts.

Trots att byggnaden ingår i kulturmiljöprogrammet som bevarandevärd 
görs därför bedömningen att byggnaden efter branden inte kan bevaras 
med mindre att den rivs i sin helhet för att sedan återuppbyggas som en 
kopia. Då den detaljplan som är under bearbetning pekar ut platsen som 
lämplig för centrum/hotellverksamhet görs bedömningen att det inte är 
ändamålsenligt att kräva återuppbyggnad.

Då byggnaden nu är i så dåligt skick att den utgör en olycksrisk görs den 
sammanlagda bedömningen att rivningslov bör beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Rivningslov för rivning av brandskadat kontorshus beviljas i enlighet med 
inlämnade handlingar. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 34. 
Motivet till beslutet om rivningslov är att byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser samt inte bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde till följd av att dessa 
förstörts genom brandskada.

Som kontrollansvarig utses Karl-Gustav Svensson, certifierad KA, RISE. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 8 928 kronor (7 440 kronor 
för bygglov och 1 488 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 16 och 
3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-22
Situationsplan            2019-10-22
Beslut                          2019-11-27
Besiktningsprotokoll 2 med utlåtande 2020-01-13
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 3 forts.

Upplysningar
Observera att åtgärden inte får påbörjas innan startbesked utfärdats. 
Kallelse tekniskt samråd bifogas vid expediering.

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

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.

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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 3 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-19 handlingsid: Bn 
2020.32
Ansökningshandlingar handlingid: Bn 2020.33

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 4 Dnr BL 2019-000336

Fastighet: Sillaröd 2:11

Ärende: Sillaröd 2:11 – Bygglov för nybyggnad av vind- och 
regnskydd för hästar

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov för nybyggnad av vind- och regnskydd för hästar beviljas i enlighet 
med inlämnade handlingar, med villkoret att avståndet ändras så att ingen 
del av vindskyddet ligger inom 50 meter från närmaste bostadshus. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och i övrigt uppfyller 
de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för kontrollen utses Ove Bergenudd, 
certifierad kontrollansvarig.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 5 208 kronor (3 720 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                     2019-10-15
Situationsplan            2019-10-15
Fasadritning              2019-10-15
Teknisk beskrivning    2019-10-15
Förslag till kontrollplan  2019-11-11

Upplysningar
Bygglovsbeslutet 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 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 4 forts.

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

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

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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

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

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

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan i efterhand om nybyggnad av 
vind- och regnskydd för hästar. Vindskyddet är 18,6 m2 och utgörs av tre 
panelklädda fasader och en fasad med en större öppning.
Vindskyddet utgör ett komplement till pågående hästhållning och placeras i 
en hage.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 4 forts.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom 
sammanhållen bebyggelse. Det finns inga områdesbestämmelser för 
fastigheten. 

Fastigheten är ca 1,7 ha och taxerad som bebyggd småhusenhet. 

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

Fastigheten är avstyckad 1938 och förrättningskartor finns tillgängliga i 
fastighetsregistrets databas.

Gällande lagstiftning
PBL 9 kap 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 
Kända sakägare har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Sakägare framför i huvudsak följande synpunkter: 
 Upplever mycket flugor och hästlukt till följd av hästhållningen och 

framför att sakägaren har sagt nej till bygget.
 Sakägaren förstår inte varför allt (även tidigare förslag till placering 

av det stora stallet) måste uppföras så långt från den egna bostaden 
men så nära sakägarens. Sakägaren förstår om grannen vill ha hästar, 
men då kan de ha byggnaderna omkring deras eget hus och inte mot 
grannarnas för att ha bättre koll på hästarna som brukar rymma.

 Utsikten kommer vara en vägg vid uppställning av husbil på 
sommaren. 

 Bygget är påbörjat. Vindskyddet ligger inte 6 meter från gränsen 
(som det är angivet i ansökan). Tomtgränsen är inte korrekt.

I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

18



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 4 forts.

Sökanden har erbjudits möjlighet att yttra sig över inkomna yttranden och 
framför sammanfattningsvis följande synpunkter:

 Att skjulet i sig inte påverkar antalet hästar i hagen.
 Det finns uppvuxet buskage mellan skjulet och den klagande 

sakägare som inkommit med synpunkter. Buskaget gör att det inte 
finns någon utsikt idag.

 Gränsen är otydlig, och vindskyddet är planerat att ligga 6 meter från 
gränsrösets norra sida och 4 meter från rösets södra sida.

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden står inte i strid med områdesbestämmelser och 
bedöms inte förutsätta planläggning. Den föreslagna användningen av 
marken bedöms som lämplig.

Vad gäller gränsen ger en jämförelse mellan lantmäteriets registerkarta (som 
använts som situationsplan) och förrättningskartorna från avstyckningen av 
Sillaröd 2:11 och 2:12 vid handen att registerkartan förmodligen redovisar 
ett felaktigt läge för gränsen. Den verkliga fastighetsgränsen ligger sannolikt 
ca 6 meter längre söderut. Om vindskyddet flyttas så att det ligger ca 6 
meter söder om gränsröset bör det hamna 50 meter från den klagandes 
bostadshus. Bedömningen är att detta avstånd, trots osäkerheten kring den 
norra gränsens faktiska läge, kan säkras genom krav på utstakning av 
vindskyddet.

Vad gäller störningar från hästhållning har detta prövats av mark- och 
miljödomstolarna vid flera tillfällen. I Boverkets Rapport 2011:6 Vägledning 
för planering för och invid djurhållning refereras ett antal rättsfall som behandlar 
djurhållning och boende på landsbygd. Gemensamt är att man konstaterar 
att en viss påverkan på omgivningen från djurhållning måste accepteras på 
landsbygden. Det minsta avstånd som förekommer i dom är ca 20 meter 
mellan inhägnade hästare och bostadshus, vilket i det här fallet bedöms vara 
uppfyllt under förutsättning att stängslet är uppsatt på södra sidan av 
gränsröset. I samma dom godtas avståndet 50 meter från stallbyggnad och 
bostad. Ett vindskydd är i och för sig öppet för vind på ett annat sätt än ett 
stall, men om man tillämpar försiktighetsprincipen skulle en placering av 
vindskyddet 50 meter från bostadshuset var acceptabelt. Därför föreslås att 
bygglovet beviljas med villkoren att 

 vindskyddet placeras så att ingen del av vindskyddet hamnar inom 
50 meter från bostadshuset

 fastighetsägaren bekostar utstakning för att garantera att skjulet 
hamnar utanför detta avstånd
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 4 forts.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av vindskydd för hästar uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § 
och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap om det placeras 50 
meter från bostadshuset på den klagandes fastighet. Bygglov ska därför 
beviljas, men med villkoret att avståndet uppnås.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för nybyggnad av vind- och regnskydd för hästar beviljas i enlighet 
med inlämnade handlingar, med villkoret att avståndet ändras så att ingen 
del av vindskyddet ligger inom 50 meter från närmaste bostadshus. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och i övrigt uppfyller 
de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för kontrollen utses Ove Bergenudd, 
certifierad kontrollansvarig.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 5 208 kronor (3 720 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                     2019-10-15
Situationsplan            2019-10-15
Fasadritning              2019-10-15
Teknisk beskrivning    2019-10-15
Förslag till kontrollplan  2019-11-11
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 4 forts.

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.

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

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 4 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-19 handlingsid: Bn 
2020.34
Bygglovshandlingar handlingsid: Bn 2020.35, Bn 2020.36 och Bn 2020.37

Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Fredlund (M) föreslår att avståndet ändras så att ingen del av 
vindskyddet ligger inom 65 meter från närmaste bostadshus. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att anta förvaltningens förslag till 
beslut.

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + ritningar:
Sökanden 
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 5 Dnr BL 2019-000381

Fastighet: Höken 5

Ärende: Höken 5 - Bygglov för ändrad användning av garage 
till studentlägenhet

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +150 mm överbefintlig golvnivå. Bygglovet beviljas med 
avvikelse från gällande detaljplan avseende inredning av befintlig byggnad 
som överskrider tillåten byggrätt.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 1b. 
Motivet till beslutet är att avvikelse från detaljplanen tidigare har medgetts 
vid ett flertal tillfällen, att åtgärden inte avviker från gällande detaljplan och i 
övrigt uppfyller de krav som följer av § 30.

Som kontrollansvarig utses Anders Ekblad, certifierad kontrollansvarig.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 7 988 kronor enligt tabell 3, 6 
och 11 i gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-12
Planritning m situationsplan   2019-11-12
Fasadritning              2019-11-12

Upplysningar
Kallelse till tekniskt samråd bifogas. Om kontrollplanen kan godtas och 
övriga förutsättningar föreligger avses kontrollplanen fastställas och 
startbesked meddelas i anslutning till det tekniska samrådet.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 5 forts.

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

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

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

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har tagit emot en ansökan om bygglov i efterhand för 
ändrad användning av garage till studentlägenhet. Åtgärden avviker från 
detaljplanen avseende ändrad användning av befintlig byggnad som 
överskrider tillåten byggarea på tomten.

Förutsättningar
Fastigheten omfattar 499 m2. Den ligger inom detaljplan Tomelilla S1 med 
en bestämmelse C för användning som vann laga kraft 1937-05-07 med 
tilläggsbestämmelse 1944-11-06. Den gällande detaljplanen tillåter endast 
bostadsändamål. Byggnader ska uppföras som fristående eller hopbyggda i 
tomtgräns. Byggrätten omfattar max 1/3 av fastigheten, det vill säga 166 
m2. Byggnader får uppföras i II våningar med max höjd om 7,6 meter. 
Tilläggsbestämmelsen anger att högst hälften av vind får inredas.

Den ursprungliga bygglovet 1924 gäller en bostadsbyggnad. 1935 beviljades 
bygglov för tillbyggnad med speceributik. Efter antagandet av detaljplanen 
har bygglov beviljats med avvikelser från gällande detaljplan:
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 1973 tillbyggnad med lager och varuintag, överskrider byggrätten.
 1966 tillbyggnad med garage och balkong, överskrider byggrätten.

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…
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
Ärendet har remitterats till berörda sakägare. Inga negativa synpunkter har 
inkommit.

Skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende ändrad användning av befintlig 
byggnad som överskrider tillåten byggarea på tomten. Bygglov har tidigare 
beviljats för den befintliga byggnaden med avvikelse för överskridande av 
byggrätten. Åtgärden uppfyller gällande bestämmelse för användning till 
bostäder. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd i övrigt 
uppfyller kraven i kap 9 § 30.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den begärda åtgärden kan 
tillåtas. Bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +150 mm överbefintlig golvnivå. Bygglovet beviljas med 
avvikelse från gällande detaljplan avseende inredning av befintlig byggnad 
som överskrider tillåten byggrätt.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30 1b. 
Motivet till beslutet är att avvikelse från detaljplanen tidigare har medgetts 
vid ett flertal tillfällen, att åtgärden inte avviker från gällande detaljplan och i 
övrigt uppfyller de krav som följer av § 30.

Som kontrollansvarig utses Anders Ekblad, certifierad kontrollansvarig.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 7 988 kronor enligt tabell 3, 6 
och 11 i gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-12
Planritning m situationsplan   2019-11-12
Fasadritning              2019-11-12

Upplysningar
Kallelse till tekniskt samråd bifogas. Om kontrollplanen kan godtas och 
övriga förutsättningar föreligger avses kontrollplanen fastställas och 
startbesked meddelas i anslutning till det tekniska samrådet.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-15 handlingsid: Bn 
2020.38
Ansökningshandlingar handlingsid: Bn 2020.39 och Bn 2020.40

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
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Bn § 6 Dnr BL 2018-000319

Fastighet: Eskil 3

Ärende: Eskil 3 – Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad, 
ändrad användning av förråd till bostadsändamål, utvändig 
ändring av fönster, dörr och fasad samt nybyggnad av tak över 
altan i efterhand

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i efterhand i enlighet med inlämnade och reviderade 
handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +150 mm överbefintlig golvnivå. 
Bygglovet beviljas med liten avvikelse från gällande detaljplan avseende den 
del som berör ändrad användning av uthus till och tillbyggnad av bostad. 
Bygglovet villkoras med att byggnaden ska förstärkas så att kraven på 
brandskydd uppfylls innan slutbesked utfärdas.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 b. 
Motivet till beslutet är att avvikelsen är förenlig med detaljplanens som är 
bostäder syfte, avvikelsen är liten och att åtgärden i övrigt bedöms kunna 
uppfylla övriga krav enligt PBL innan slutbesked utfärdas.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 7 988 kronor enligt tabell 3, 6 
och 11 i gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2018-10-15
Situationsplan            2018-10-15

Upplysningar
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. Om kontrollplanen kan 
godtas och övriga förutsättningar föreligger avses kontrollplanen fastställas 
och startbesked meddelas i anslutning till det tekniska samrådet. 
Teknisk brandsäkring av byggnaden i tomtgräns hanteras i den fortsatta 
bygglovsprocessen och ska var utfört på godkänt sätt innan slutbesked 
beviljas.
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Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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

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

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan i efterhand om bygglov för 
ändrad användning av förråd till bostadsändamål, utvändig ändring av 
fönster, dörr och fasad samt nybyggnad av tak över altan i efterhand. 
Ändrad användning gäller drygt 30 m2, tillbyggnad drygt 3,5 m2 och 
nybyggnad av skärmtak 40 m2.

Förutsättningar
Fastigheten omfattar 1108 m2. Den ligger inom detaljplan Tomelilla S1 med 
en bestämmelse E2 (bostäder) för användning som vann laga kraft 1937-05-
07 med tilläggsbestämmelse 1944-11-06. Den gällande detaljplanen tillåter 
endast bostadsändamål. Byggnader ska uppföras hopbyggda i tomtgräns. 
Byggrätten omfattar max 1/2 av fastigheten, det vill säga 554 m2. 
Byggnader får uppföras i II våningar med max höjd om 7,6 meter. 
Huvudbyggnad får vara max 12 meter djup.
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Tilläggsbestämmelsen anger att högst 3/4 av vind får inredas.
Byggnader får endast uppföras med brandsäkra fasader.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende den del som berör 
ändrad användning av uthus till bostad. Även bestämmelsen att 
huvudbyggnad får vara max 12 meter djup samt bestämmelsen om 
brandsäker utformning av fasader måste beaktas.

Skärmtaket över altan överskrider de 15 m2 som är bygglovsbefriade och 
omfattas därför av bygglovet.

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

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…
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 erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.

Fastighetsägaren på norra sidan om fastigheten framför sammanfattningsvis 
följande synpunkter:

 Motsätter sig ändringen då den strider mot detaljplanen som endast tillåter 
komplementbyggnader på den aktuell platsen.

 Påtalar att det luktar tvättmedel inne i hans anslutande byggnad vilket talar 
för briser i brandskyddet.

 Ifrågasätter också brandskyddet mot huvudbyggnaden, då den del som 
ändras kopplas ihop med huvudbyggnaden.
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Sakägaren har även synpunkter på att nuvarande ritning inte stämmer överens 
med föregående utskick. Begäran om yttrande gäller dock den reviderade ritningen 
och den utformning som bygglovet ska beviljas för. Endast de synpunkter som 
gäller aktuell utformning har därför tagits i beaktande.

Inga andra negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Fastigheten är belägen inom en äldre detaljplan med bestämmelser som 
delvis kan betraktas som föråldrade. Med dagens användning av 
bostadstomter inom tätorter behövs inte längre uthus för torrtoaletter och 
vedförråd. Den aktuella tomten är dessutom väl tilltagen, och på platsen har 
sedan länge en byggnad varit uppförd.

Moderna hygienutrymmen är en väsentlig funktion och strider inte mot 
detaljplanens syfte att ge plats för bostäder. Åtgärden är därutöver av liten 
omfattning.

Bestämmelsen att huvudbyggnad får vara max 12 meter djup syftar på att 
byggnader som uppförs längs tomtens hela längd utmed gatan inte får 
utföras ”tjockare” än 12 meter då det inre av bostäderna då inte kan 
försörjas med tillräcklig mängd dagsljus. I det här fallet är byggnaden 
orienterat på tvären mot gatan och byggnadens motsvarande djup är endast 
ca 5,5 meter. Kravet bedöms därför var uppfyllt för den aktuella byggnaden, 
men om tomten i framtiden bebyggs längs gatan bör detta bygglovsbeslut 
inte användas som vägledande för att godkänna större bredd på 
bostadsbyggnad än bestämmelsen medger.

Synpunkterna angående brand och läckage av luft till angränsande fastighet 
är relevanta då detaljplanekravet är att byggnader endast får uppföras med 
brandsäkra fasader. Bestämmelsen stämmer i princip med dagens krav på 
brandsäkerhet, med undantag för att man idag gör beräkningar för 
omfattningen av brandsäkra fasader. De krav som gäller idag bör därför 
kunna bedömas uppfylla detaljplanen krav. Bygglovet bör dock villkoras 
med att erforderliga åtgärder vidtas innan slutbesked utfärdas.

Den förslagna åtgärden uppfyller för övrigt utformningskraven i 2 och 8 
kap. PBL.
Den sammanlagda bedömningen är därför att avvikelsen kan betraktas som 
liten och att bygglov kan beviljas.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i efterhand i enlighet med inlämnade och reviderade 
handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +150 mm överbefintlig golvnivå. 
Bygglovet beviljas med liten avvikelse från gällande detaljplan avseende den 
del som berör ändrad användning av uthus till och tillbyggnad av bostad. 
Bygglovet villkoras med att byggnaden ska förstärkas så att kraven på 
brandskydd uppfylls innan slutbesked utfärdas.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31 b. 
Motivet till beslutet är att avvikelsen är förenlig med detaljplanens som är 
bostäder syfte, avvikelsen är liten och att åtgärden i övrigt bedöms kunna 
uppfylla övriga krav enligt PBL innan slutbesked utfärdas.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.

Avgiften för handläggning av detta ärende är 7 988 kronor enligt tabell 3, 6 
och 11 i gällande taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2018-10-15
Situationsplan            2018-10-15

Upplysningar
Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering. Om kontrollplanen kan 
godtas och övriga förutsättningar föreligger avses kontrollplanen fastställas 
och startbesked meddelas i anslutning till det tekniska samrådet. Teknisk 
brandsäkring av byggnaden i tomtgräns hanteras i den fortsatta 
bygglovsprocessen och ska var utfört på godkänt sätt innan slutbesked 
beviljas.

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
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Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-19 handlingsid: Bn 
2020.41
Ansökningshandlingar handlingsid: Bn 2020.42

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som haft synpunkter

33



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 7 Dnr BL 2019-000409

Fastighet: Activ 1

Ärende: Activ 1 - Avslag på bygglov för nybyggnad av biltvätt

Byggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar avslå bygglov för nybyggnad av biltvätt.

Beslutet fattas med hänvisning till Plan- och bygglagen §§ 30 och 30 a. 
Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden inte uppfyller kraven i §§ 
30 och 30a, samt att Länsstyrelsen tidigare slagit fast byggnadsnämndens 
beslut att bygglov inte kan beviljas för enbart kompletterande verksamheter 
på fastigheten som är avsedd för bensinstation.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3794 kronor enligt 
gällande taxa, tabell 21.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-28
Huvudritning                 2019-11-28
Situationsplan m sektion  2019-11-28

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslutet kommer att skickas separat.
Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i post-och 
inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har tagit emot beslutet i 
rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från det datum du tar emot beslutet. 
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till exempel 
genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och beslutsdag. I 
överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge postadress 
och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med. 
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Sammanträdesdatum 
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Bn § 7 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av biltvätt. 
Fastigheten är 1483 m2, den nya byggnaden som planeras är 126 m2. Infart 
till byggnaden sker från Carl Millesgatan och uppställningsplatser ordnas 
norr om byggnaden.

Byggnaden utförs med stomme av förzinkat stål inklädd med tak och 
fasader av vit PVC. Skyltfält utför i rött med gula skyltar.

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

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

Fastigheten omfattas av riksintresse för kommunikationer (järnväg 
Ystadbanan).

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

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 §§.
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§ 30 a Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på 
grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre 
bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om 
bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 
30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse 
som är förenlig med detaljplanens syfte.

Tidigare handläggning
Byggnadsnämnden avslog 2019-03-20 § 20 ansökan om bygglov för 
bilverkstad och biltvätt på samma fastighet med motiveringen att övriga 
verksamheter endast kan tillåtas som komplement om det redan finns en 
bensinstation (eller i samband med att det ska byggas en bensinstation) på 
fastigheten.

Sökande överklagade 2019-04-03 byggnadsnämndens beslut till 
Länsstyrelsen som avslog överklagandet 2019-05-16.

Yttranden
Eftersom beslutet går sakägaren emot har denne haft möjlighet att yttra sig 
över förslag till avslag på bygglovet.

Sakägaren motsätter sig beslutet med hänvisning till att denne menar att 
biltvätt är ett direkt samhörigt ändamål med bensinstation som detaljplanen 
medger, och att bygglov därför ska beviljas.

Skäl till beslut
Byggnadsnämnden har tidigare gjort bedömningen att bygglov för biltvätt 
inte kan beviljas då bensinstation inte är uppförd på fastigheten. Beslutet 
har överklagats till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Bedömningen 
görs därför att nämnden bör avslå ansökan.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden beslutar avslå bygglov för nybyggnad av biltvätt.

Beslutet fattas med hänvisning till Plan- och bygglagen §§ 30 och 30 a. 
Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden inte uppfyller kraven i §§ 
30 och 30a, samt att Länsstyrelsen tidigare slagit fast byggnadsnämndens 
beslut att bygglov inte kan beviljas för enbart kompletterande verksamheter 
på fastigheten som är avsedd för bensinstation.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3794 kronor enligt 
gällande taxa, tabell 21.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-28
Huvudritning                 2019-11-28
Situationsplan m sektion  2019-11-28

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslutet kommer att skickas separat.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-15 handlingsid: Bn 
2020.43
Ansökningshandlingar

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + REK:
Sökanden
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Bn § 8 Dnr BL 2019-000343

Fastighet: Ullstorp 3:12

Ärende: Ullstorp 3:12 – Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om ca 160 m2 
med placering i enlighet med inlämnad situationsplan. Huset uppförs i ett 
plan med tegel- eller putsfasad samt tak av betongpannor. 

Byggnadsnämnden yttrar också att den planerade byggnationen och 
avstyckningen om ca 9600 m2, med utfart via befintlig utfart mot norr, 
bedöms vara lämplig.

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

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. Enkel 
dagvattenutredning med sikte på lokalt omhändertagande av ytvatten samt 
ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden 
innan startbesked utfärdas. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 882 kronor (4 650 kronor 
för förhandsbesked och 2 232 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 7 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-14
Situationsplan Rev           2020-01-29
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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.

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

Om fornminnen påträffas i samband med arbetet ska arbetet avbrytas 
omedelbart och länsstyrelsen underrättas.

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

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus om ca 160 m2 på fastigheten. Huset uppförs i 
ett plan med tegel- eller putsfasad samt tak av betongpannor. Den 
föreslagna tomten är sedan tidigare bebyggd med ett garage. En mindre 
fastighet om ca 0,5 ha föreslås styckas av runt det befintliga garaget och den 
nya bostaden. Den nya fastigheten ansluts till riksväg via befintlig utfart mot 
nordost. Fastigheten kommer enbart att belastas med normal bostadstrafik 
samt viss trafik med veterantraktorer. 

Förutsättningar  
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp.
Byggnaden placeras inom ett bebyggelsestråk och i direkt anslutning till det 
befintliga garaget.
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Fastigheten berörs inte av riksintressen eller strandskydd.
Inom fastigheten finns inga dokumenterade fornlämningar.

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
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. En sakägare 
väster om den planerade fastigheten påtalar att den nya fastigheten bör 
ansluta till väg norr om avstyckningen. Inga övriga negativa synpunkter har 
inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den faktiska granskningen görs mot PBL kap 9 § 31, då bedömningen görs 
om det kan komma att uppfylla kraven. Slutlig detaljgranskning görs i 
bygglovsprocessen. Justering av andelstal för väg görs vid framtida 
lantmäteriförrättning.

Den föreslagna åtgärden kommer inte att stå i strid med 
områdesbestämmelser.

De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad 
för ändamålet då markförhållanden är god för byggnation och ligger inom 
lågriskområde för radon. Lämpligheten att bygga på fastigheten är redan 
prövad i bygglovet för garaget, varför även bostadsbyggnaden bedöms som 
lämplig då den placeras i direkt anslutning till befintligt garage.
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Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av enbostadshus uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § och 
tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap och att förhandsbesked 
därför kan beviljas.

Den planerade avstyckningen, med utfart via befintlig utfart mot norr, 
bedöms också vara lämplig. Ansökan om lantmäteriförrättning bör dock 
göras innan startbesked utfärdas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om ca 160 m2 
med placering i enlighet med inlämnad situationsplan. Huset uppförs i ett 
plan med tegel- eller putsfasad samt tak av betongpannor. 

Byggnadsnämnden yttrar också att den planerade byggnationen och 
avstyckningen om ca 9600 m2, med utfart via befintlig utfart mot norr, 
bedöms vara lämplig.

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

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. Enkel 
dagvattenutredning med sikte på lokalt omhändertagande av ytvatten samt 
ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden 
innan startbesked utfärdas. 
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Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 882 kronor (4 650 kronor 
för förhandsbesked och 2 232 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 7 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-14
Situationsplan Rev       2020-01-29

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

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.

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

Om fornminnen påträffas i samband med arbetet ska arbetet avbrytas 
omedelbart och länsstyrelsen underrättas.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-19 handlingsid: Bn 
2020.44
Ansökningshandlingar 

_______   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökande
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som haft synpunkter
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Bn § 9 Dnr BL 2019-000374

Fastighet: Sälshög 120:5

Ärende: Sälshög 120:5 - Bygglov för ändrad användning till 
gårdschark samt tillbyggnad

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Bygglovet villkoras 
med att samtliga krav i miljöförbundets yttrande ska vara uppfyllda innan 
slutbesked utfärdas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till Plan och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, 
inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 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 §§. 

Som kontrollansvarig utses Per Håkansson, certifierad kontrollansvarig. 
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas.

I detta ärende krävs ingen utstakning.
Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 15 029 kronor (13 
541 kronor för bygglov samt 1 488 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-07
Planritning                 2019-11-07
Planritning                 2019-11-07
Förslag till kontrollplan 2019-11-07
Situationsplan            2019-11-25

Upplysningar
Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske.
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Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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 fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga 
från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar 
till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer 
och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall 
ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om ändring av ekonomibyggnad till 
gårdsslakteri. Åtgärden omfattar 175 m2 ändring av befintlig byggnad och 
en tillbyggnad med ca 19 m2, totalt 194 m2. Charken bemannas av 
fastighetsägaren och kommer inte att ha någon butik. Det behövs därför 
ingen parkering. In-/utfart är befintlig. Leverans av produkter sker genom 
Sälshögscharken och med egen mindre kylbil. Bilen kommer att leverera två 
gånger per vecka.

Förutsättningar
Den föreslagna åtgärden ligger utanför detaljplanerat område längs enskild 
väg. Fastigheten är bebyggd.
Fastigheten berörs inte av några riksintressen.
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Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
    1. inte strider mot områdesbestämmelser,
    2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
    3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. 

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Miljöförbundet och vägföreningen har yttrat sig. Vägföreningen har inga 
synpunkter. Miljöförbundets krav hanteras i den fortsatta processen efter 
bygglov och innan slutbesked utfärdas. Inga övriga negativa synpunkter har 
inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den begärda åtgärden bedöms inte komma att medföra betydande 
olägenheter efter att miljöförbundets krav har uppfyllts i den fortsatta 
processen, strider inte mot bestämmelser, är inte i konflikt med 
riksintressen och bedöms i övrigt uppfylla gällande krav i PBL.

Bygglov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påtaglig effekt på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Bygglovet villkoras 
med att samtliga krav i miljöförbundets yttrande ska vara uppfyllda innan 
slutbesked utfärdas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till Plan och bygglagen (PBL) kap 9 § 31. 
Motivet till beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, 
inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav 
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som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Som kontrollansvarig utses Per Håkansson, certifierad kontrollansvarig. 
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
Kallelse till tekniskt samråd bifogas.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 15 029 kronor (13 
541 kronor för bygglov samt 1 488 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-07
Planritning                 2019-11-07
Planritning                 2019-11-07
Förslag till kontrollplan 2019-11-07
Situationsplan            2019-11-25

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

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-27 handlingsid: Bn 
2020.46
Ansökningshandlingar handlingsid: Bn 2020.47, Bn 2020.48 och 
Bn 2020.49

_________   

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
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Remissvar avseende natur- och parkprogram

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av förslag till Natur- och parkprogram för 
Tomelilla kommun och överlämnar denna skrivelse som yttrande över 
programmet med tillägget att programmets effekter bör stämmas av mot 
utpekade byggnadsområden i gällande översiktsplan.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut ett förslag till Natur- och 
Parkprogram för Tomelilla kommun på remiss till de politiska 
organisationerna, de nämnder som bedöms beröras samt övriga 
organisationer som kan beröras av programmet. Syftet med programmet är 
att det 

 ska omfatta hela kommunens yta och ska vara ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen och därmed ett underlag för den fysiska planeringen 
inom Tomelilla kommun. 

 ska innehålla mål och ställningstaganden för sammanhängande och 
kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystem-tjänster för hela 
kommunens yta samt speciellt tätorter och tätortsnära områden och 
trakter av stor betydelse för människan. 

 ska fungera som underlag vid utarbetande av riktlinjer och 
prioriteringar i till exempel skötselplaner för kommunens samtliga 
naturområden och grönområden. 

 ska sprida kunskap om kommunens värdefulla natur-, vatten- och 
grönområden.

Remissen styrs så att svaret minst ska omfatta svar på följande frågor:
 vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens 

eller organisationens verksamhet?
 vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 

utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?
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 hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?

 vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i del 1. 
Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

Nämndens svar på de frågor som ställs i remissen är följande:
 De 10 utmaningarna är Hälsa, Attraktivt boende, Otillgängliga natur- 

och parkområden, Beslutsprocessen, Ett förändrat klimat, 
Vattenmiljöer, Föränderligt friluftsliv, Förvaltning, Biologisk mångfald 
samt Informationsspridning/informationsutbyte.
Av dessa utmaningar berör endast utmaningen klimatförändringar 
byggnadsnämndens verksamhet indirekt, genom att frågan om hur 
man tar hand om dagvattnet tas upp i processen mellan bygglov och 
startbesked vid ny- och tillbyggnader. Direkt påverkan får frågan bara 
om detaljplaner styr dagvattenhanteringen genom bestämmelser.

 Det framtagna programmet bidrar inte direkt till nämndens hantering 
av klimatförändringar, utan behöver kompletteras med en 
dagvattenstrategi/policy för Tomelilla kommun. Denna bör i sin tur 
vara styrande för detaljplaneringen så att framtida detaljplaner kan 
omfatta bestämmelser för hur stor andel av tomter som får hårdgöras 
och vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att fördröja dagvatten inne 
på tomter vid ny- och tillbyggnad.

 De delar som berör träd och tätorternas natur och parker kan 
användas som referensmaterial inom nämndens verksamhetsområde.

 Ekosystemtjänster har ingen juridisk verkan på nämndens 
verksamhet, men idékonstruktion kan användas som sekundär 
referens vid granskning av bygglov.

Nämndens medarbetare har deltagit i arbetet med programmet och 
bedömningen är att programmet inte har några ekonomiska eller andra 
påtagliga konsekvenser för byggnadsnämndens arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Programmet har inga ekonomiska konsekvenser för byggnadsnämnden.

Barnperspektivet
Programmet har endast sekundär bäring på de artiklar som 
byggnadsnämndens ansvarsområde har beröring med.
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Miljöperspektivet
Programmet påverkar inte de miljöfrågor som ligger inom 
byggnadsnämndens område.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av förslag till Natur- och parkprogram för 
Tomelilla kommun och överlämnar denna skrivelse som yttrande över 
programmet med tillägget att programmets effekter bör stämmas av mot 
utpekade byggnadsområden i gällande översiktsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-01-15 handlingsid: 
Bn 2020.50
Natur- och parkprogrammet del 1, 2a och b1-4, 3 och 5. Handlingsid: Bn 
2019.506, Bn 2019.507, Bn 2019.509, Bn 2019.510, Bn 2020.51, Bn 2020.52, 
Bn 2020.53 och Bn 2020.54.

_________

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
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Redovisning internkontroll 2019

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lägger granskningsrapport för internkontroll 2019 till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande process ska förvaltningen lämna en granskningsrapport till 
nämnden för beslutade interkontrollpunkter.
Förvaltningen lämnar följande granskningsrapport för interkontroll 2019:

BN 1 Rättssäkerhet Antal överklagade beslut som vinner i högre instans
Kontrollen ska redovisas 1g/år och omfatta analys av beslut i högre instans.
5 av 220 bygglov överklagades 2019, det vill säga knappt 2 %. Av dessa är 4 
avgjorda. I ett ärende (överklagande av avgift för bygglov för mur) sänkte 
Länsstyrelsen avgiften med tillägg för grannhörande om 1488 kronor. I 
övriga ärenden (bygglov nybyggnad av nätstation och flerbostadshus, förråd 
och plank med anläggning av parkering samt avslag på bygglov för 
nybyggnad av bilverkstad, bilreservdelar och biltvätt) avslog länsstyrelsen 
överklagandena. Det ger 0,5 % delvis förlorade ärenden. Jämfört med övriga 
kommuner i Sverige ligger andelen överklagade beslut på hälften av snittet i 
landet.

Därutöver har ett ärende från 2017 (strandskyddsdispens för återuppförande 
av korsvirkesbyggnad) avgjorts till kommunen fördel i Mark- och 
miljööverdomstolen.

BN 2 Hålla tider enkla ärenden utan kontrollansvarig
Kontrollen ska redovisas 1g/år och omfatta kontroll av antal veckor/ärende i ByggR.
Handläggningstiderna för anmälningsärenden ligger i snitt på 1,6 veckor efter 
att handlingarna är kompletta. Jämfört med 2018 har vi kortat 
handläggningstiderna med en halv vecka.

BN 2 Kvalitet för handläggning
Kontrollen ska redovisas de år kommunen deltar och omfattar NKI enligt SKRs 
barometer Insikt.
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Undersökningen som visar nöjdhet med handläggningen är den enda i landet 
som omfattar intervjuer med de företagare och personer som faktiskt har 
haft kontakt med myndigheten under året.  
Kommunen deltog senast 2018. Resultaten som redovisades i april 2019 
visade på mycket bra resultat för 2018, med 83 poäng av 100 möjliga. Det 
gav kommunen en 11:e placering bland de 154 kommuner som deltog i 
undersökningen. Av de första 10 kommunerna fick bästa kommunen, Nybro, 
93 av 100 möjliga, övriga nio kommuner låg mellan 83 och 88 av 100 möjliga.

BN 2 Öppettider kundtjänst bygglov
Kontrollen redovisas 1g/år och omfattar öppettider via telefonisystemet. Resultat mäts i 
antal timmar/dag i snitt över årets arbetsdagar.
Under 2019 har bygglovsenheten i snitt haft 2 personer tillgängliga per 
telefon 2 timmar per arbetsdag mellan 10 och 12 varje dag, det vill säga 4 
timmar per arbetsdag över hela året. Vi har även drop-in samma tider om 
sökanden inte har tid att vänta till ett bokat besök.

Några jämförelser med andra kommuners öppettider:
Sjöbo mån-fre 10.00–12.00
Kristianstad mån-fre 10.00–12.00
Lund mån-fre 10.00–12.00
       Drop-in-besök ons-fre 10.00–12.00
Ystad mån - tors 10.00–12.00
Rättvik mån - tors 10.00–12.00
Svedala
      handläggare må 10:00–12:00 och tors 13:00–15:00
      administratörer tis och ons 09:30–11:30
Stockholm mån 13.00–15.00 och tors 09.00–11.00.

BN 3 Besiktning av ovårdade tomter
Kontrollen redovisas 1g/år och omfattar kontroll av tider i ByggR.
Antalet arbetsdagar till besiktning på plats från datum för anmälan har 
varierat under året, från samma dag till 3 veckor.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.
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Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta effekter på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden lägger granskningsrapport för interkontroll 2019 till 
handlingarna. handlingsid: Bn 2020.55
Bilaga handlingsid: Bn 2020.56

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-23.

 

_________

Beslutet skickas till:

KS via ekonomi
Elisabeth Wahlström
Ekomomichef
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Redovisning måluppfyllelse 2019

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar rapportera måluppfyllelse 2019 enligt skrivelse 
nedan och bilaga Verksamhetsanalys BN till bokslut för 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har vid genomgång av beslutade mål för 2019 konstaterat att 
uppställda mål uppfylls.

Måluppfyllelse redovisas i separat bilaga i mallen Verksamhetsanalys BN för 
årsbokslutet.

Byggnadsnämndens tjänstepersoner har utöver beslutade mål fortsatt arbeta 
med fokus på gott bemötande, kundfokus, korta handläggningstider med 
bibehållen rättssäkerhet.

Förvaltningen har även arbetat uppsökande med dialoger med byggare för 
att förbättra servicen och korta handläggningstiderna. Förvaltningen har 
genomfört två besök tillsammans med Simrishamns bygglovsavdelning.

Ärendehanteringssystemet uppdaterades i slutet av 2018, och 
byggnadsnämnden har nu tillgång till digital direktarkivering av avslutade 
ärenden.

Arbetet med åtgärderna ovan har skett inom ramen för ordinarie budget, 
med ordinarie bemanning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.
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Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta effekter på miljömålen.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar rapportera måluppfyllelse 2019 enligt skrivelse 
nedan och bilaga Verksamhetsanalys BN till bokslut för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-27, handlingsid: Bn 
2020.57
Bilaga Verksamhetsanalys med måluppfyllelse 2019 daterad 2020-01-27, 
handlingsid: Bn 2020.58

________   

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Niklas Sommelius, Samhällsbyggnadschef
Elisabeth Wahlström, ekonomichef
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Ärende: Revidering av internkontroll 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar revidera internkontrollplan 2020 enligt bilaga 
Revidering av byggnadsnämndens interna kontrollplan 2020.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 2019-11-27 § 100 om intern kontrollplan för 
byggnadsnämnden 2020.

Enligt gällande riktlinjer ska internkontrollplanen omfatta samtliga 
kontrollpunkter med riskbedömning 3. Internkontrollplanen föreslås därför 
kompletteras med punkten 9 Sammanbrott i IT-system med omfattningen 3 
sammanbrott per år och rapportering tillsammans med övriga punkter i 
februari 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på Barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar revidera internkontrollplan 2020 enligt bilaga 
Revidering av byggnadsnämndens interna kontrollplan 2020.

58



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
5 februari 2020

Justerandes sign

Bn § 13 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-21, handlingsid: Bn 
2020.59
Förslag till Revidering av byggnadsnämndens interna kontrollplan 2020 daterad
2020-01-21 handlingsid: Bn 2020.60
Bruttolista daterad 2019-11-18 handlingsid; Bn 2020.61

_________   

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Elisabeth Wahlström, ekonomichef
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Verksamhetsplan 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar redovisa verksamhetsplan för 2020 enligt 
bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande process ska Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020 
redovisas.

Förvaltningen föreslår verksamhetsplan enligt bilaga daterat 2020-01-29.

Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingsarbete sker inom ramen för befintlig budget. Beslutet har därför 
inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på Barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar redovisa verksamhetsplan för 2020 enligt 
bifogat förslag.
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Bn § 14 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-29, handlingsid: Bn 
2020.62
Bilaga Verksamhetsplan bygg 2020, handlingsid: Bn 2020.63

_________   
Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Elisabet Wahlström, ekonomichef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschefen
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Bn § 15 Dnr BN 2019/4

  

Byggnadsnämndens internbudget 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar om internbudget 2020 enligt förslag daterat 
2020-01-13.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden återremitterade 2019-11-27 § 101 förslag till 
internbudget 2020 för komplettering med intäkter.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om internbudget 2020 enligt förslag daterat 
2020-01-13.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-01-13, 
handlingsid: Bn 2020.64
Förslag till Byggnadsnämndens internbudget 2020-01-13, handlingsid: Bn 
2020.65

_________   

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschefen
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Bn § 16 Dnr BN 2019/4
  

Beslutsattestanter 2020 inom byggnadsnämndens 
verksamhet

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter för 2020 i enlighet med 
bilaga Attest 2020 Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna 
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

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 utse beslutsattestanter för 2020 i enlighet med 
bilaga Attest 2020 Byggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-16, 
handlingsid: Bn 2020.66
Attestförteckning 2020 Byggnadsnämnden, handlingsid: Bn 2020.6

_________  

 
Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:

Elisabeth Wahlström, ekonomichef 
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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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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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Bn § 18 Dnr BN 2019/3

  

Redovisning av delegeringsbeslut 1 november - 31 december 
2019

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisning av delegeringsbeslut 
1 november – 31 december 2019 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 november – 31 december 2019.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

Avgift enligt taxa D 2019: 704
Avskrivning D 2019: 522-523, 600, 609-611, 613, 665, 696, 702, 708, 
709-712, 742, 748, 751
Bygglov D 2019: 564, 572, 597, 604, 657-664, 684, 694, 699, 701, 
703, 705, 707, 723, 726, 739-740, 744-745, 752
Intermistiskt slutbesked D 2019: 619, 738, 749
Rivningslov D 2019: 741
Slutbesked D 2019: 626, 656, 698, 706, 736
Startbesked D 2019: 682-683, 750
Strandskyddsdispens D 2019: 724
Ändring av bygglov D 2019: 603, 608, 614

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande 
beslutsnummer:
Beslut om kontrollplan D 2019: 575
Slutbesked D 2019: 598, 602, 605, 615-616, 618, 620-623, 628-655, 
667-673, 676-677, 686-692, 695, 697, 700, 713-718, 721, 727-735, 
737, 743, 746
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Bn § 18 forts.

Startbesked D 2019: 599, 601, 606-607, 624-625, 627, 666, 674-675, 
678-679, 685, 693, 719-720, 722, 725, 747

3. Ordförandebeslut avseende följande beslutsnummer:
Bygglov D 2019: 680

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2020-01-02, 
handlingsid: Bn 2020.67
Delegeringslista handlings id: Bn 2020.68
Delegeringslista handlings id: Bn 2020.69

_________   
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Bn § 19 Dnr BN 2020/3

  

Redovisning av delegeringsbeslut 1 januari till 16 januari 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisning av delegeringsbeslut 
1 januari – 16 januari 2020 till handlingarna.

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

Redovisningen avser 1 januari tom 16 januari 2020.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

            Bygglov D 2020: 3-4, 7, 9, 14, 18,
2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande 

beslutsnummer:
      Intermistiskt slutbesked: D 2020: 16
      Slutbesked D 2020: 1-2, 8, 10-13, 15

Startbesked D 2020: 5-6, 17
3. Lantmäteriförrättning 2020: M19214, M19322, M19348, M19484

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta miljökonsekvenser.

Bn § 19 forts.
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Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-01-18, handlingsid; Bn 
2020.70
Delegeringslista handlings id: Bn 2020.71

__________   

Bygglovsenheten
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
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Bn § 20 Dnr BN 2020/2

 
Redovisning av anmälningsärenden från 1 december 
2019 - 15 januari 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-01-15
redovisas.
1. Länsstyrelsen meddelar den 16 december 2019 att de mottagit en 

anmälan om samråd för markkabel samt rivning av luftledning, 
Spjutstorp – Tunby. Då Eon anmält att det inte kommer att påverka 
naturmiljön, avslutar Länsstyrelsen ärendet utan att ha gjort en 
bedömning.

2. Länsstyrelsens beslut den 20 december 2019 Dnr-526-38824-2019
att inte överpröva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens 
för Nedraby 25:1, BL 2019-000402.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-01-15 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Byggnadsnämndssekreterare Eva Lärka 2020-01-15, 
handlingsid: Bn 2020.72

_________   
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Bn § 21     

  

 Information

 
Ärendebeskrivning
Bygglovschef Ingrid Järnefelt informerade om att Josefina Vega Espeleta 
har anställt som bygglovshandläggare.

Handläggarpraktikanten Maria Sandberg kommer att avsluta sin praktik 
den 7 februari.

Nyheter i PBL är att det finns nya regler gällande byggnation av Attefall.

Trafikverket har skickat ut information gällande tillståndsbefriade ärenden, 
att dessa kräver tillstånd från Länsstyrelsen om byggnation som sker inom 
12 meter från allmän väg.

Pågående utredningar om byggnadsnämndernas och certifierade 
kontrollansvarigas roll i kontrollen av byggnation.

 _________   
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Dialog
 
 
Ärendebeskrivning
Nämnden diskuterade årsredovisningen 2019 och hänvisar till 
verksamhetsanalysen 2019 handlings id: Bn 2020.58

E-tjänsten för ansökan om eldstad har varit ur bruk på vår hemsida men är 
nu åter igång igen.

 
 
_________   
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