
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 mars 2020

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 25 mars 2020, 
kl. 08.30-11.50 med ajournering kl. 10.00-10.20.

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Bygglovschef Ingrid Järnefelt
Kanslichef Johan Linander
Byggnadsinspektör Seth Dahlqvist

Utses att justera Anders Rosengren (SD)   

Justerade paragrafer §§ 23-44
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och tid 
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Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Anders Rosengren (SD)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 25 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp 31 mars 2020

Datum då anslaget tas ned 24 april 2020

Förvaringsplats för protokollet Bygglovsenheten, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 mars 2020

Justerandes sign

Beslutande: Anette Thoresson (C), ordförande
Anders Rosengren (SD)
Roger Persson (S)

Tjänstgörande Conny Thoresson (L)
ersättare Figge Bergquist (V)

Ersättare Birger Hörberger (SD)
 

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

§ 23 Ändringar i föredragningslistan
§ 24 Tomelilla 237:15 - Bygglov för anordnande av aktivitetspark och 

anordnande av staket
§ 25 Ingelstad 21:46 - Bygglov för nybyggnad av nätstation
§ 26 Tranås 16:24 - Bygglov Nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad 

samt installation av kamin
§ 27 Gussaröd 1:13 - Avslag marklov för anordnande av två uteparkeringsplatser 

på tomt med ny utfart
§ 28 Norra Björstorp 28:1 - Bygglov i efterhand för uppfört växthus
§ 29 Brösarp 9:11 - Bygglov Tillbyggnad av komplementbyggnad med garage 

och rivning av del av förrådsbyggnad
§ 30 Oxen 1 - Bygglov för nybyggnad av 3 parhus, carportar och miljöhus
§ 31 Tryde 19:45 - Bygglov Etablering av dieselcistern ovan mark
§ 32 Tomelilla 10:179 - Bygglov Nybyggnad av nio parhus och ett klubbhus
§ 33 Nedraby 2:11 – Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus
§ 34 Tranås 25:57 - Yttrande till Länsstyrelsen över komplettering till 

överklagande
§ 35 Svar på revisorernas granskningsrapport gällande bygglovsprocessen
§ 36 Årsbokslut byggnadsnämnden 2019
§ 37 Mål för byggnadsnämnden 2021
§ 38 Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 med plan för 2022-

2023
§ 39 Avgifter och taxor för byggnadsnämnden 2021
§ 40 Redovisning av delegeringsbeslut 17 januari tom 6 mars
§ 41 Redovisning av anmälningsärenden 16 januari-6 mars 2020 
§ 42 Dialoger och informationsärenden
§ 43 Tranås 25:57 – Svar på brev inkommit 2020-03-13
§ 44 Tranås 9:9 - Svar på brev 2020-03-13
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 23 Dnr BN   

Ändringar i föredragningslistan

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar på förslag av ordförande Anette Thoresson att 
göra följande ändringar i föredragningslistan: 

- Beslutsärende Tranås 25:57 – Svar på brev inkommet 2020-03-13 
läggs till. 

- Beslutsärende Tranås 9:9 - Svar på brev 2020-03-13 läggs till.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 24 Dnr BN 2020/20

Tomelilla 237:15 - Bygglov för anordnande av 
aktivitetspark och anordnande av staket

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja marklov i enlighet med inlämnade 
handlingar. Grundnivå i anläggningen ska ansluta till befintlig höjd på 
anslutande mark.

Lovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 35. Motivet är att åtgärden 
inte strider mot detaljplanen, inte förhindrar eller försvårar det berörda 
områdets användning för bebyggelse och inte medför störningar eller 
betydande olägenheter för omgivningen. 

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 8 400 kronor enligt 
tabell 2 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-03
Situationsplan            2020-02-26
Markplanering            2020-02-03
Planritning                 2020-02-03
Tekniska beskrivningar   2020-02-03 och 2020-02-06
Förslag till kontrollplan 2020-03-13

Byggnadsnämnden beslutar delegera till plan- och bygglovschef Ingrid 
Järnefelt att bevilja ändring av lovet för flyttning av anläggningen västerut 
närmare gång- och cykelvägen om det är möjligt.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 24 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har tagit emot en ansökan om att få anlägga en skatepark 
med tillhörande stängsel. Anläggningen är ca 600 m2 stor och utförs i betong 
med grusuppfyllnad. Anläggningen kompletteras med bänkar, bord och 
papperskorgar. För att hindra inspringning kan ett svartmålat stängsel sättas 
upp kring anläggningen.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för 
Kv. Spindeln med flera lagakraftvunnen 1960-01-29. Området är avsett för 
allmänt ändamål och planen har upprättats med syfte att utöka skolområdet 
söder om dåvarande samrealskolan, numera Kastanjeskolan. 

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 35 Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 
bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som 
anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och
5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en 
åtgärd inom ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden är att jämställa med lekutrustning på skolgård och strider därför 
inte mot detaljplanen. Bedömningen är att den inte förhindrar eller försvårar 
det berörda områdets användning för vidare bebyggelse och att den inte 
medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen. För övrigt 
bedöms föreslagen åtgärd uppfylla tillämpliga krav i PBL kap 2 och 8.

Marklov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för Tomelilla kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 24 forts.

Barnperspektivet
Beslutet medför att kommunen utökar sina åtaganden enligt artikel 21 Vila 
och fritid, punkterna 1 och 2 till den del som anger att barn har rätt till fritid, till 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder genom att tillhandahålla 
lämpliga och lika möjligheter för rekreations- och fritidsverksamhet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Marklov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Grundnivå i 
anläggningen ska ansluta till befintlig höjd på anslutande mark.

Lovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 35. Motivet är att åtgärden 
inte strider mot detaljplanen, inte förhindrar eller försvårar det berörda 
områdets användning för bebyggelse och inte medför störningar eller 
betydande olägenheter för omgivningen. 

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 8 400 kronor enligt 
tabell 2 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-03
Situationsplan            2020-02-26
Markplanering            2020-02-03
Planritning                 2020-02-03
Tekniska beskrivningar   2020-02-03 och 2020-02-06
Förslag till kontrollplan 2020-03-13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.135.
Tomelilla 237:15 översikt, handlingsid: Bn 2020.136.
Tomelilla 237:15 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.137.
Tomelilla 237:15 markplan, handlingsid: Bn 2020.138.
Tomelilla 237:15 plan, handlingsid: Bn 2020.139.
Tomelilla 237:15 teknisk beskrivning, handlingsid: Bn 2020.140.
Tomelilla 237:15 stängsel, handlingsid: Bn 2020.141.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 24 forts.  
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget att byggnadsnämnden ska delegera till plan- och bygglovschef Ingrid 
Järnefelt att bevilja ändring av lovet för flyttning av anläggningen västerut 
närmare gång- och cykelvägen om det är möjligt.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar i 
enlighet med Anette Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar till sökanden

Upplysningar
Marklovsbeslutet 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.

Marklovet 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 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 25 Dnr BN 2020/21

Ingelstad 21:46 - Bygglov för nybyggnad av nätstation

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +300 över befintlig marknivå.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet är att 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning 
och i övrigt uppfyller gällande krav som följer av kap 2 och 8.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Joakim Holkert.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 825 kronor (2043 
kronor för bygglov, 511 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i 
fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-12-16
Situationsplan            2019-12-16
Planritning                 2019-12-16
Huvudritning            2019-12-16
Förslag till kontrollplan 2019-12-16

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
transformatorstation. Transformatorn ingår i den upprustning och 
förstärkning av elnätet som EON arbetar med för närvarande. Byggnaden 
placeras på impediment i östra kanten av byn. Tillträde sker via den fastighet 
där transformatorn är belägen.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 25 forts.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse.

Området omfattas av riksintresse för kulturvård. Den aktuella delen av 
fastigheten är belägen inom registrerad fornlämning bestående av Östra 
Ingelstads gamla bytomt.

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. Följande 
synpunkter har sammanfattningsvis kommit in:

 Placeringen stör utsikten.
 Placeringen är för nära tomtgräns.
 Väg är inte anordnad.
 Befarar ljud och strålning från transformatorn.
 Befarar värdesänkning.

Eon har haft möjlighet att bemöta yttranden och vill behålla sökt placering 
bland annat med hänvisning till att möjligheterna att flytta transformatorn är 
begränsade på grund av räckvidd och sikten kommer att skymmas även vid 
de alternativa placeringar som är möjliga. 

Bedömning och skäl till beslut
Transformatorstationen är en samhällsviktig funktion. Den föreslagna 
placeringen är en sammanvägning mellan räckvidd i nätet och maximalt 
avstånd från bostäder. Moderna transformatorstationer är tysta, och de 
elektromagnetiska fälten avklingar exponentiellt från stationen. Avståndet till 
omgivande bostäder bedöms därför vara tillräckligt.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 25 forts.

Placeringen bedöms inte skapa så stora visuella störningar för den omgivande 
miljön att det kan motivera krav på annan placering. Riksintressena 
kulturmiljö bedöms inte påverkas i så stor utsträckning att avslag är 
motiverat.

Den sammanlagda bedömningen är därför att placeringen inte kommer att 
skapa störningar eller olägenheter, att det inte finns risk för utsläpp av 
miljöfarliga ämnen i omgivningen och att den inte kommer att medföra fara 
för människors hälsa eller säkerhet. Föreslagen åtgärd bedöms också uppfylla 
övriga i 2 och 8 kap. PBL. Bygglov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +300 över befintlig marknivå.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet är att 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning 
och i övrigt uppfyller gällande krav som följer av kap 2 och 8.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Joakim Holkert.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 825 kronor (2043 
kronor för bygglov, 511 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i 
fastställd taxa.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 25 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-12-16
Situationsplan            2019-12-16
Planritning                 2019-12-16
Huvudritning            2019-12-16
Förslag till kontrollplan 2019-12-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.142.
Ingelstad 21:46 översikt, handlingsid: Bn 2020.143.
Ingelstad 21:46 Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.144.
Ingelstad 21:46 Plan, handlingsid: Bn 2020.145.
Ingelstad 21:46 Huvudritning, handlingsid: Bn 2020.146.
Ingelstad 21:46 Kontrollplan, handlingsid:  Bn 2020.147.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet

Upplysningar
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.

Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver Länsstyrelsens 
tillstånd enligt Lagen om kulturminnen med mera (KML) för grävning eller 
annat arbete.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 25 forts.

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 26 Dnr BN 2020/18

Tranås 16:24 - Bygglov Nybyggnad av enbostadshus och 
garagebyggnad samt installation av kamin

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +87,65 för bostadshuset 
och 87,00 för garaget. Bygglovet villkoras enligt följande: 
1. Erforderliga undersökningar av riktning på grundvatten med mera ska 
göras innan läge för brunn beslutas för att undvika att uttag av vatten 
påverkar närliggande bostäders tillgång på vatten.
2. Sprickbesiktning med erforderlig uppföljning under byggtiden utförs på 
närliggande byggnader innan byggnationen påbörjas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet till beslutet är 
att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8.

Som kontrollansvarig utses Andreas Lundström, 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 23 745 kronor (17 785 
kronor för bygglov, 4 446 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 11 och 12 i 
fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan 2019-11-06
Nybyggnadskarta       rev 2020-03-23
Huvudritning bostad rev 2020-01-22
Huvudritning garage 2020-02-25
Markplanering              2020-02-25
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 26 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för uppförande av nytt 
bostadshus med tillhörande garage. Byggarean om fattar 166 m2 respektive 
62 m2. 

Den nya bostaden försörjs med enskilt avlopp och ny egen brunn ska 
anläggas.

Infart sker från enskild väg. Infarten har efter dialog med trafikverket och 
berörd vägsamfällighet flyttats från den allmänna vägen till så långt in på den 
enskilda vägen att sikt och snöröjning inte hindras på någon av vägarna. 
Även byggnaden har flyttats längre bort från allmänna vägen. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område på en fastighet som tidigare 
har varit bebyggd. Fastigheten delas av ett dike i två ungefär lika stora delar. 
Den nora delen brukas, och den igenvuxna södra delen har tidigare varit 
bebyggd. Bostadsbebyggelsen placeras på den södra delen av fastigheten.

Fastigheten berörs inte av riksintressen och det finns inga registrerade 
fornlämningar.

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. Sakägare 
framför följande synpunkter:

 Förutsätter att sprickbesiktning utförs på närliggande byggnader innan 
byggnationen påbörjas.

 Förutsätter att brunnsborrning utförs på ett sådant sätt att det inte 
påverkar närliggande bostäders tillgång på vatten.

För övrigt har inga negativa synpunkter har inkommit.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 26 forts.

Bedömning och skäl till beslut
Placeringen på den del av tomten som tidigare har varit bebyggd bedöms 
vara lämplig för bostadsbebyggelse. Erforderligt utrymme för parkering och 
plats för utevistelse kan anordnas inne på tomten. Efter justeringen av 
utfarten bedöms den vara ändamålsenlig både med avseende på storlek och 
trafiksäkerhet. Avlopp och dricksvattenbrunn följs upp i den fortsatta 
processen efter tekniskt samråd. Åtgärden bedöms därför inte medför 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa eller säkerhet eller skapa andra störningar eller olägenheter 
för omgivningen. Den föreslagna byggnationen uppfyller därmed de krav 
som följer av gällande krav i PBL kap 2 och 8 samt övrig anslutande 
lagstiftning.

Den föreslagna åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning. Den sammanlagda bedömningen är därför att 
bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till +87,65 för bostadshuset och 87,00 för garaget. 
Bygglovet villkoras enligt följande: 

1. Erforderliga undersökningar av riktning på grundvatten med mera ska 
göras innan läge för brunn beslutas för att undvika att uttag av vatten 
påverkar närliggande bostäders tillgång på vatten.

2. Sprickbesiktning med erforderlig uppföljning under byggtiden utförs 
på närliggande byggnader innan byggnationen påbörjas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet till beslutet är 
att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 26 forts.

Som kontrollansvarig utses Andreas Lundström, 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 23 745 kronor (17 785 
kronor för bygglov, 4 446 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 11 och 12 i 
fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-11-06
Nybyggnadskarta            2020-03-03
Huvudritning bostad rev    2020-01-22
Huvudritning garage 2020-02-25
Markplanering              2020-02-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.148.
Tranås 16:24 Översikt, handlingsid: Bn 2020.149.
Tranås 16:24 Nybyggnadskarta, handlingsid: Bn 2020.150.
Tranås 16:24 huvudritning bostad, handlingsid: Bn 2020.151.
Tranås 16:24 huvudritning garage, handlingsid: Bn 2020.152.
Tranås 16:24 Markplanering, handlingsid: Bn 2020.153
_________

 
 

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sökanden som haft synpunkter
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Vägsamfälligheten
Trafikverket
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 26 forts.

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.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning.

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. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 27 Dnr BN 2020/22

Gussaröd 1:13 - Avslag marklov för anordnande av två 
uteparkeringsplatser på tomt med ny utfart

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar ge avslag på marklov för anordnande av två 
uteparkeringsplatser på tomt med ny utfart till samfälld väg meddelas. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 35.

Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden bedöms medföra 
störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5 288 kronor (3 800 
kronor för avslag på mark lov och 1 488 kronor för hörande av sakägare) 
enligt tabell 2 och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-07
Situationsplan            2020-02-07

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om marklov för anläggande av två 
biluppställningsplatser med ny utfart mot den samfällda vägen. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom byggnadsplan för Gussaröd 1: och 2:4, 
lagakraftvunnen 1965-05-19. Den föreslagna utfarten ligger i anslutning till 
en vändplats avsedd för bland annat sophämtning.

Platsbesök på samfälligheten genomfördes 2020-03-07.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 27 forts.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 35: Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 
bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som 
anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och
5. uppfyller de krav som
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en 
åtgärd inom ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan.

PBL kap 2 § 6: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

PBL kap 8 § 9: En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
6. risken för olycksfall begränsas.

PBL kap 8 § 10: Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning 
och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig 
utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 27 forts.

Samfällighetens styrelse framför sammanfattningsvis följande synpunkter:
 Den föreslagna utfarten är olämplig då renhållningen vintertid har 

problem med framkomligheten, bland annat halka.
 Det finns en fungerande infart med bra sikt.
 Det finns gott om plats för uppställning på annan plats på tomten.
 Föreningen vill inte ha flera skyltar eller trafikspeglar för att säkra 

sikten på den samfällda marken.
 Föreningen befarar att bristande teknisk utformning av 

uppställningsplatsen och utfarten kommer att förorsaka ras av grus ut 
på den samfällda vägen.

 Den sökande uppmanas att återställa den samfällda vägen där 
byggtrafik till fastigheten orsakat skador.

Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig över yttrandet och denna 
skrivelse och har inget ytterligare att tillägga

Bedömning och skäl till beslut
Återställning av vägen är samfällighetens ansvar och synpunkten vägs inte in 
i detta beslut. Vad gäller risk för ras är detta en teknisk fråga som skulle 
bevakas i ett marklov.

Vid det platsbesök som gjordes konstaterades emellertid att den förslagna 
utfarten placeras i en relativt brant backe med skymd sikt söderut. 
Bedömningen är därför att utfarten inte uppfyller kraven på att

 placeringen ska vara lämplig med hänsyn till skydd mot trafikolyckor 
och andra olyckshändelser

 trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö
 en tomt ska ordnas så att betydande olägenheter för omgivningen eller 

trafiken inte uppkommer.

Marklov ska därför avslås.

Förvaltningens förslag till beslut
Avslag på marklov för anordnande av två uteparkeringsplatser på tomt med 
ny utfart till samfälld väg meddelas. Beslutet fattas med hänvisning till PBL 
kap 9 § 35.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 27 forts.

Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden bedöms medföra 
störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5 288 kronor (3 800 
kronor för avslag på mark lov och 1 488 kronor för hörande av sakägare) 
enligt tabell 2 och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-07
Situationsplan            2020-02-07

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.121.
Gussaröd 1:13 översikt, handlingsid: Bn 2020.122.
Gussaröd 1:13 situationsplan o foto, handlingsid: Bn 2020.123.
_________

  
Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + REK:
Sökande
Sakägare som haft synpunkter

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 28 Dnr BN 2020/23

Norra Björstorp 28:1 - Bygglov i efterhand för uppfört 
växthus

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika befintlig anslutande 
marknivå för växthuset, +80 cm över anslutande marknivå för mobilt 
växthus och + 30 cm över anslutande marknivå för butikslokal.

Bygglovet beviljas med villkoren att
 Fördröjning, motsvarande den volym snabbt strömmande dagvatten 

som växthusens takyta ger upphov till, ska anläggas innan augusti 
2020. Fördröjning ska förses med utlopp som kan strypas vid 
eventuell olycka som kan leda till att miljöfarliga ämnen släpps ut i 
dagvattnet.

 Butikslokal utförs så att den uppfyller gällande krav på tillgänglighet 
både avseende entré och mark i anslutning till butikens entré. 
Dokumentation av godkänd tillgänglighet ska vara byggnadsnämnden 
tillhanda innan slutbesked för butiken meddelas och den kan tas i 
bruk.

 Miljöförbundets krav uppfylls.
 EON:s säkerhetsföreskrifter följs vid arbete i närheten av 

starkströmskabel och/eller starkströmsledning.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet är att den 
föreslagna åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och i övrigt bedöms uppfylla tillämpliga krav i kap 2 och 8.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs ingen utstakning.
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25 mars 2020

Justerandes sign

§ 28 forts.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 11 888 kronor (10 400 
kronor för bygglov och 1488 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 2 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-09
Situationsplan            2019-10-09
Situationsplan dränering     2019-10-23
Fasadritningar             2020-03-10
Perspektiv                 2019-10-23
Foto/bilder 2020-03-10
Situationsplan parkering    2020-03-10
Situationsplan fördröjning    2020-03-10
Förslag till kontrollplaner 2020-03-11

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en anmälan om olovligt uppfört större växthus 
om 270 m2. Växthuset är av flygfoton att döma uppfört efter 2016 och före 
2018. Eftersom bedömningen har gjorts att bygglov kan beviljas har 
fastighetsägaren beretts möjlighet att söka bygglov.

Bygglovsansökan omfattar ett större växthus om 270 m2. Avståndet till 
närmaste bostad är drygt 200 meter. Ansökan har kompletterats med 
ytterligare ett växthus samt en liten butikslokal.

Växthuset ansluts till befintlig vattenbrunn på tomten. Odlingen omfattar 
försådd av frilandsgrönsaker, grönsaksplantor, sticklingar och blommor, samt 
odling av tomter, chili, aubergine och paprika. Odlingen bedrivs ekologiskt, 
vilket innebär att verksamheten inte tillför kemiska bekämpningsmedel till 
omgivningen eller dagvattnet. Dagvattnet leds via ledningar direkt till 
befintligt dräneringssystem, men ska kompletteras med fördröjningsmagasin 
så att flödet i den befintliga ledningen från fastigheten inte över stiger den 
mängd som motsvarande obebyggd yta med trögare avledning ger upphov 
till.

Verksamheten bedrivs i liten skala. Tillfart sker via befintlig infart. Antalet 
transporter beräknas till 5-10 tunga transporter per år och direktförsäljningen 
beräknas ge max 20-30 personbilar per dag under säsongen juni till 
september/oktober.
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Justerandes sign

§ 28 forts.

Butikslokalen utgörs av ett befintligt hönshus som flyttas till entrén till 
gården och renoveras. Tillräckligt antal P-platser kan anordnas inne på 
fastigheten. P-plats för funktionshindrade anordnas inom 25 m från butikens 
entré.

Förutsättningar
Fastigheten är en lantbruksfastighet och ligger utanför detaljplanerat område. 
Enligt gällande lagstiftning är växthus för odling i stor skala, och som inte 
direkt behövs för jordbruket, inte att betrakta som bygglovsbefriad byggnad.

Fastigheten ligger inom riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv. 
Företrädare för byggnadsnämnden har gjort tillsynsbesök på platsen 2020-03-
07.

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.

EON har en högspänningsluftledning på fastigheten och påtalar att 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter gäller för arbete vid 
starkströmsledningar. EON måste kontaktas innan arbetena påbörjas, men 
har för övrigt inget att inända. 

Miljöförbundet har yttrat sig och har inga invändningar mot byggnationen, 
men påtalar de hygienkrav som gäller för verksamheten. 

Följande övriga synpunkter har sammanfattningsvis kommit in:
 Byggnationen dominerar över naturmiljön och bebyggelsen, och 

placeringen ger maximal exponering mot sakägarens fastighet. 
Växthuset borde göras mindre.

 Felaktiga ritningar har skickats in, med oklarheter kring bland annat 
utformning och höjden på växthuset.
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Justerandes sign

§ 28 forts.

 Byggnaden ger upphov till ökade mängder vatten i den ledning som 
leder till sakägarens mark. Detta vatten förorsakar översvämning på 
sakägarens fastighet.

 Recipienten leder vidare till Verkeån som är ett känsligt och nationellt 
särskilt värdefullt vatten.

Sökanden har fått yttra sig över synpunkterna och inkommit med nya 
ritningar till växthuset med korrekta höjder och utformning samt 
kompletteringar avseende användning av bekämpningsmedel och fördröjning 
av dagvatten motsvarande tillkommande hårdgjord yta och ökad snabb 
avrinning.

Bedömning och skäl till beslut
Placeringen ca 40 meter från gårdscentrum bedöms vara lämplig för 
brukandet av verksamheten, liksom avståndet till närmaste bostad som är 
drygt 200 meter. Produktion av ekologiska plantor och grönsaker bedöms 
inte medföra olägenheter för omgivningen eller för trafiken. Placering och 
storlek på det redan uppförda växthuset bedöms inte skapa så stora visuella 
störningar för den omgivande miljön att det kan motivera krav på rivning. 
Byggnaden är enkel och det är möjligt att återställa marken i framtiden. 
Lokaliseringen bedöms därför vara lämplig. 

Efter komplettering med fördröjning av dagvatten och uppfyllande av 
miljöförbundets krav bedöms den föreslagna byggnationen inte heller utgöra 
skapa störningar eller olägenheter i form av ökade mängder vatten till 
grannar eller risk för utsläpp av miljöfarliga ämnen i omgivningen. Föreslagen 
parkering och utfart är ändamålsenliga både med avseende på storlek och 
trafiksäkerhet. Åtgärden bedöms därför inte medför påverkan på 
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors 
hälsa eller säkerhet.

 
Riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas av 
växthusen eller butiken då dessa placeras i direkt anslutning till gårdscentrum 
och inte hindrar allmänhetens möjligheter att röra sig fritt på den mark som 
är allemansrättsligt tillgänglig runt gårdscentrum.

Den föreslagna åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning.
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Den föreslagna byggnationen uppfyller i övrigt gällande krav i PBL och övrig 
anslutande lagstiftning. Den sammanlagda bedömningen är därför att 
bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till lika befintlig anslutande marknivå för växthuset, +80 
cm över anslutande marknivå för mobilt växthus och + 30 cm över 
anslutande marknivå för butikslokal.

Bygglovet beviljas med villkoren att
 Fördröjning, motsvarande den volym snabbt strömmande dagvatten 

som växthusens takyta ger upphov till, ska anläggas innan augusti 
2020. Fördröjning ska förses med utlopp som kan strypas vid 
eventuell olycka som kan leda till att miljöfarliga ämnen släpps ut i 
dagvattnet.

 Butikslokal utförs så att den uppfyller gällande krav på tillgänglighet 
både avseende entré och mark i anslutning till butikens entré. 
Dokumentation av godkänd tillgänglighet ska vara byggnadsnämnden 
tillhanda innan slutbesked för butiken meddelas och den kan tas i 
bruk.

 Miljöförbundets krav uppfylls.
 EONs säkerhetsföreskrifter följs vid arbete i närheten av 

starkströmskabel och/eller starkströmsledning.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31. Motivet är att den 
föreslagna åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och i övrigt bedöms uppfylla tillämpliga krav i kap 2 och 8.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.
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Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 11 888 kronor (10 400 
kronor för bygglov och 1488 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 2 
och 3 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2019-10-09
Situationsplan            2019-10-09
Situationsplan dränering     2019-10-23
Fasadritningar             2020-03-10
Perspektiv                 2019-10-23
Foto/bilder 2020-03-10
Situationsplan parkering    2020-03-10
Situationsplan fördröjning    2020-03-10
Förslag till kontrollplaner 2020-03-11

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.154.
Norra Björstorp 28:1 – Översikt, handlingsid: Bn 2020.155.
Norra Björstorp 28:1 Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.156.
Norra Björstorp 28:1 plan, handlingsid: Bn 2020.157.
Norra Björstorp 28:1 perspektiv, handlingsid: Bn 2020.158.
Norra Björstorp 28:1 fasad mobilt växthus, handlingsid: Bn 2020.159.
Norra Björstorp 28:1 foto mobilt växthus, handlingsid: Bn 2020.160.
Norra Björstorp 28:1 Situationsplan dränering, handlingsid: Bn 2020.161.
Norra Björstorp 28:1 Situationsplan fördröjning, handlingsid: Bn 2020.162.
Norra Björstorp 28:1 Situationsplan parkering, handlingsid: Bn 2020.163.
Norra Björstorp 28:1 fasad butik, handlingsid: Bn 2020.164.
Norra Björstorp 28:1 foto blivande butik, handlingsid: Bn 2020.165.
_________  
 
Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar: Sökanden
Protokollsutdrag + REK: Sakägare som motsatt sig beslutet
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
EON
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Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

Innan grävarbete påbörjas ska EON kontaktas för avstämning av vilka 
säkerhetsåtgärder som behöver vidtas i anslutning till starkströmsledningen 
eller -kabeln.

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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Bn § 29 Dnr BN 2020/24

Brösarp 9:11 - Bygglov Tillbyggnad av 
komplementbyggnad med garage och rivning av del av 
förrådsbyggnad

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i enlighet med inlämnade 
handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +10 cm över befintlig marknivå vid 
port. Bygglovet beviljas med villkoren att

1. byggarbetena utförs utan intrång på grannfastighet. 
2. infart anläggs minst 2,5 meter från gräns till granne.
3. väggar inom 4,5 meter från gräns mot granne utförs med brandsäker 

konstruktion som klarar 60 minuters brand.
4. takvatten leds till stenkista eller dräneringsledning med sådan 

utformning som hindrar att vattnet förorsakar olägenhet för granne.
Åtgärder för punkt 1 ska redovisas till byggnadsnämnden innan 
byggstart. Åtgärder för punkterna 2-4 ska redovisas med 
fotodokumentation och relationsritningar innan slutbesked utfärdas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 30. Motivet är att den 
föreslagna åtgärden inte strider mot detaljplanen, inte måste avvakta att 
genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och i övrigt uppfyller 
gällande krav i kap 2 och 8.

Kontrollplaner byggnation och rivning fastställs. Som ansvarig för 
egenkontrollen utses sökanden.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 557 kronor (2 043 
kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3 
och 12 i fastställd taxa.
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Förslag till stadsplan Brösarps tätort lagakraftvunnen 
1983-11-21. 

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Yttranden
Åtgärden utförs närmare gräns än 4,5 meter. Kända sakägare har därför 
erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Sakägare väster om fastigheten har följande synpunkter:
 Tillbyggnaden placeras för nära tomtgränsen.
 Vill inte ta bort växtlighet för att ge fri sikt vid utfart.
 Menar att byggnationen inte kan ske utan intrång på sakägarens 

fastighet.
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Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden följer kraven i gällande detaljplan. Bedömningen görs att åtgärden 
kan utföras så att samtligabefarade störningar på angränsande fastighet kan 
undvikas genom bygglovet villkoras med försiktighetsåtgärder som ska 
redovisas innan start och innan slutbesked utfärdas. Byggnadsnämnden 
bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 
8 kap. PBL.

Bygglov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +10 cm över befintlig marknivå vid port. Bygglovet beviljas med 
villkoren att

5. byggarbetena utförs utan intrång på grannfastighet. 
6. infart anläggs minst 2,5 meter från gräns till granne.
7. väggar inom 4,5 meter från gräns mot granne utförs med brandsäker 

konstruktion som klarar 60 minuters brand.
8. takvatten leds till stenkista eller dräneringsledning med sådan 

utformning som hindrar att vattnet förorsakar olägenhet för granne.
Åtgärder för punkt 1 ska redovisas till byggnadsnämnden innan 
byggstart. Åtgärder för punkterna 2-4 ska redovisas med 
fotodokumentation och relationsritningar innan slutbesked utfärdas.

Bygglovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 30. Motivet är att den 
föreslagna åtgärden inte strider mot detaljplanen, inte måste avvakta att 
genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och i övrigt uppfyller 
gällande krav i kap 2 och 8.

Kontrollplaner byggnation och rivning fastställs. Som ansvarig för 
egenkontrollen utses sökanden.
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Startbesked: Åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 557 kronor (2 043 
kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3 
och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-01-20
Situationsplan            2020-02-28
Huvudritning              2020-03-03
Teknisk beskrivning    2020-03-03
Foto/bilder                2020-03-01
Förslag till kontrollplaner byggnation och rivning 2020-03-13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.124.
Brösarp 9:11 översikt, handlingsid: Bn 2020.125.
Brösarp 9:11 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.126.
Brösarp 9:11 fasader o plan, handlingsid: Bn 2020.127.
Brösarp 9:11 teknisk beskrivning, handlingsid: Bn 2020.128
Brösarp 9:11 enkel egenkontrollplan rivning, handlingsid: Bn 2020.129.
Brösarp 9:11 enkel egenkontrollplan tillbyggnad, handlingsid: Bn 2020.130.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet

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

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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Bn § 30 Dnr BN 2020/25

Oxen 1 - Bygglov för nybyggnad av 3 parhus, carportar 
och miljöhus

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +76,00, +75,80 och 
+75,60 för parhusen räknat från väster till öster, +76,10 för carport i väster, 
+75,50 för carport i öster samt +76,20 för miljöhus.

Bygglovet beviljas med liten avvikelse och med hänvisning till PBL kap 9 § 
31 b. Motivet till beslutet är åtgärden avviker från gällande detaljplan, men 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 
Åtgärden uppfyller för övrigt gällande krav i kap 2 och kap 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Per Nilsson, 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 51 190 kronor (49 676 
kronor för bygglov med avvikelse samt 1 514 kronor för hörande av 
sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-18
Huvudritning miljöhus       2020-03-13
Huvudritning carport 1-3   2020-03-13
Sektion parhus 2020-03-13
Fasadritning parhus 2020-03-13
Planritning parhus 2020-03-13
Situationsplan            2020-03-13
Nybyggnadskarta      2020-03-13
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en bygglovsansökan för 3 parhus med 
carportar och miljöhus. Parhusen ingår i nybildad bostadsrättsförening med 
parhus på Vildkatten 1 som beviljats bygglov i separat ärende. Infart planeras 
från den nyanlagda Stuterigatan. Tomten yta är 3428 m2, och föreslagen 
byggnation omfattar 766 m2 (585 m2 bostäder, 166 m2 carportar samt 16 m2 
miljöhus). All parkering anordnas inom tomten. Fastigheten ansluts till 
kommunalt vatten och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Stadsplan för Tomelilla köping, i den del som vann 
laga kraft 1933-01-20. Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende 
placering av miljöhus och delar av carport på mark med byggförbud samt 
överskridande av byggarean med drygt 10 %.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

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, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa 
synpunkter har inkommit.
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Bedömning och skäl till beslut
De föreslagna avvikelserna från detaljplanen medför inget övernyttjande av 
tomten utan lämnar tillräcklig yta för såväl uteplatser som parkering inne på 
tomten. De skapar inga olägenheter för angränsande fastigheter. De 
tillfrågade sakägarna har inte heller haft synpunkter. Avvikelsen kan 
därutöver betraktas som liten.

Bedömningen för övrigt är att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven 
i 2 och 8 kap. PBL. Bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför intäkter till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till +76,00, +75,80 och +75,60 för parhusen räknat från 
väster till öster, +76,10 för carport i väster, +75,50 för carport i öster samt 
+76,20 för miljöhus.

Bygglovet beviljas med liten avvikelse och med hänvisning till PBL kap 9 § 
31 b. Motivet till beslutet är åtgärden avviker från gällande detaljplan, men 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 
Åtgärden uppfyller för övrigt gällande krav i kap 2 och kap 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Per Nilsson, 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 51 190 kronor (49 676 
kronor för bygglov med avvikelse samt 1 514 kronor för hörande av 
sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 30 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-02-18
Huvudritning miljöhus       2020-03-13
Huvudritning carport 1-3   2020-03-13
Sektion parhus 2020-03-13
Fasadritning parhus 2020-03-13
Planritning parhus 2020-03-13
Situationsplan            2020-03-13
Nybyggnadskarta      2020-03-13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.131
Oxen 1 översikt, handlingsid: Bn 2020.166.
Oxen 1 nybyggnadskarta, handlingsid: Bn 2020.167.
Oxen 1 markplanering, handlingsid: Bn 2020.168.
Oxen 1 planritning parhus, handlingsid: Bn 2020.169.
Oxen 1 fasadritning parhus, handlingsid: Bn 2020.170.
Oxen 1 sektion, handlingsid: Bn 2020.171.
Oxen 1 huvudritning miljöhus, handlingsid: Bn 2020.172.
Oxen 1 huvudritning carport 1, handlingsid: Bn 2020.173.
Oxen 1 huvudritning carport 2, handlingsid: Bn 2020.174.
Oxen 1 huvudritning carport 3, handlingsid: Bn 2020.175.
_________

  
Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + bygglovshandlingar:
Sökande

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 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 30 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. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 31 Dnr BN 2020/26

Tryde 19:45 - Bygglov Etablering av dieselcistern ovan 
mark

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i enlighet med inlämnade 
handlingar. Bygglovet villkoras med att anläggningen ska förses med 
hårdgjord yta med fall mot brunn som ansluts till säkerhetstank med så stor 
volym att den kan hantera utsläpp till följd av dysfunktion eller olyckor vid 
tankning. Ytan ska placeras så tankmunstycket inte når utanför den 
hårdgjorda ytan. Säkerhetstanken ska förses med oljeavskiljare innan 
anslutning till dagvattensystemet.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31 b. Motivet till beslutet är 
att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att avvikelsen är liten.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden Elan 
Persson.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas när kopia på tillstånd/avtal om villkorade 
åtgärder från Miljöförbundet och VA-enheten samt ritning för spillsäkring 
har redovisats till byggnadsnämnden.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 6 418 kronor (4 087 
kronor för bygglov, 817 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-03-05
Huvudritning            2020-03-12
Situationsplan            2020-03-12
Teknisk beskrivning    2020-03-12
Förslag till kontrollplan 2020-03-15
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har tagit emot en ansökan om bygglov för anläggande av 
ovanjordisk dieseltank. Tanken ska huvudsakligen serva verksamhetens egna 
transportfordon.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1993-11-01. Tillåten 
användning är industri- och /eller handelsändamål.

Tillstånd till brandfarlig vara är utfärdat av SÖRF.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa 
synpunkter har inkommit.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts.

Bedömning och skäl till beslut
Det föreslagna tankstället ska serva den egna verksamheten. Anläggningen 
kommer därför inte ökad trafik som kan leda till olägenheter. Verksamheten i 
området präglas av transportintensiva verksamheter med liten andel 
personbesökare. Bedömningen görs därför att den föreslagna anläggningen 
kan betraktas som ett litet komplement till tillåten verksamhet i området och 
därför inte avviker från detaljplanens syfte. Då räddningstjänsten redan har 
lämnat tillstånd till hantering av brandfarlig vara görs bedömningen att 
anläggningen inte kommer att medföra olägenheter som kan skapa risk för 
olyckor eller andra olägenheter för pågående verksamheter. Bygglovet bör 
dock villkoras med att erforderliga åtgärder vidtas för att säkra utsläpp av 
miljöfarliga ämnen till mark och dagvattensystem inte kan ske och att dessa 
ska redovisas innan åtgärden påbörjas och verifieras anläggningen godkänns 
och får tas i drift.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller övriga krav i 2 
och 8 kap. PBL.

Den sammanlagda bedömningen är därför att bygglov med liten avvikelse 
kan lämnas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en liten intäkt för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Bygglovet villkoras 
med att anläggningen ska förses med hårdgjord yta med fall mot brunn som 
ansluts till säkerhetstank med så stor volym att den kan hantera utsläpp till 
följd av dysfunktion eller olyckor vid tankning. Ytan ska placeras så 
tankmunstycket inte når utanför den hårdgjorda ytan. Säkerhetstanken ska 
förses med oljeavskiljare innan anslutning till dagvattensystemet.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31 b. Motivet till beslutet är 
att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att avvikelsen är liten.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden Elan 
Persson.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas när kopia på tillstånd/avtal om villkorade 
åtgärder från Miljöförbundet och VA-enheten samt ritning för spillsäkring 
har redovisats till byggnadsnämnden.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 6 418 kronor (4 087 
kronor för bygglov, 817 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-03-05
Huvudritning            2020-03-12
Situationsplan            2020-03-12
Teknisk beskrivning    2020-03-12
Förslag till kontrollplan 2020-03-15

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.176.
Tryde 19:45 översikt, handlingsid: Bn 2020.177.
Tryde 19:45 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.178.
Tryde 19:45 Huvudritning, handlingsid: Bn 2020.179.
Tryde 19:45 teknisk beskrivning, handlingsid: Bn 2020.180.
Tryde 19:45 enkel egenkontrollplan mark tankställe, handlingsid: Bn 
2020.181.
_________

  

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet
Kommunens VA-enhet
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts.

Upplysningar
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.

Sökanden ska söka erforderliga övriga tillstånd och skaffa de anvisningar som 
krävs för att miljökrav och krav för anslutning till dagvatten kan uppfyllas.

Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
samt fotodokumentation och relationsritningar för hårdgjord yta, 
säkerhetstank samt anslutning till dagvatten 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 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 32 Dnr BN 2020/19

Tomelilla 10:179 - Bygglov Nybyggnad av nio parhus och 
ett klubbhus

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +65,90, 65,85, 65,55, 65,55, 65,55, 65,70, 66,10 och 66,10 för 
parhusen medurs räknat från infarten samt + 67,70 för klubbhuset. 

Bygglovet beviljas med hänvisning till kap 9 § 30. Motivet till beslutet är 
åtgärden överensstämmer med och inte strider mot detaljplanen och att 
åtgärden i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8.

Som kontrollansvarig utses Ralf Hult, 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 70 836 kronor enligt 
tabell 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-03-10
Situationsplan            rev 2020-03-18
Planritning parhus 1 2020-03-16
Planritning parhus 2 2020-03-16
Fasadritning parhus 1 2020-03-16
Fasadritning parhus 2 2020-03-16
Huvudritning klubbhus 2020-03-16
Huvudritning förråd   rev 2020-03-18
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 32 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för 9 parhus, klubbhus 
och 18 förråd. Varje lägenheter förses med 1 p-plats inom 25 meter från 
entrén. Klubbhuset förses med 3 p-platser plus en tillgänglig p-plats inom 25 
meter från entrén. 2 infarter planeras från gatan som anläggs söder om 
fastigheten enligt gällande detaljplan. Fastigheten ansluts till kommunalt 
vatten och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1991-05-15.
De starkströmsluftledning som belastar fastigheten ska rivas innan 
byggnationen kan påbörjas.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden följer bestämmelserna i gällande detaljplan och uppfyller kraven 
enligt PBL kap 9 § 30 samt övriga gällande krav i kap 2 och 8.

Bygglov ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför intäkter till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 32 forts.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +xx,x för parhusen medurs räknat från samt + xx,x för 
klubbhuset. 

Bygglovet beviljas med hänvisning till kap 9 § 30. Motivet till beslutet är 
åtgärden överensstämmer med och inte strider mot detaljplanen och att 
åtgärden i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8.

Som kontrollansvarig utses Ralf Hult, 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 70 836 kronor enligt 
tabell 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-03-10
Situationsplan 2020-03-16
Planritning parhus 1 2020-03-10
Planritning parhus 2 2020-03-10
Planritning klubbhus 2020-03-10
Planritning förråd 2020-03-10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.182.
Tomelilla 10:179 översikt, handlingsid: Bn 2020.183.
Tomelilla 10:179 Nybyggnadskarta, handlingsid: Bn 2020.184.
Tomelilla 10:179 Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.185.
Tomelilla 10:179 plan parhus 1, handlingsid: Bn 2020.186.
Tomelilla 10:179 fasad parhus 1, handlingsid: Bn 2020.187.
Tomelilla 10:179 plan parhus 2, handlingsid: Bn 2020.188.
Tomelilla 10:179 fasad parhus 2, handlingsid: Bn 2020.189.
Tomelilla 10:179 klubbhus, handlingsid: Bn 2020.190.
Tomelilla 10:179 Förråd, handlingsid: Bn 2020.191.
Tomelilla 10:179 Fasadbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.134.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 32 forts.  

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förslaget med tillägg av de höjder och 
uppdatering av handlingar som ingår i beslutet som presenteras under 
sammanträdet. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar i 
enlighet med Anette Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden

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.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 32 forts.

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. 
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Bn § 33 Dnr BN 2020/28

Nedraby 2:11 – Förhandsbesked Nybyggnad av 
enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar delegera till byggnadsnämndens ordförande att 
fatta beslut om positivt förhandsbesked under förutsättning att inga negativa 
synpunkter kommer in.

Positivt förhandsbesked meddelas i så fall för nybyggnad av enbostadshus 
om ca 110 m2 och garagebyggnad om ca 40 m2 i enlighet med inlämnade 
och kompletterade handlingar. Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera 
fastställs i bygglovet. Krav på godkänd avloppsanläggning ska uppfyllas i 
processen efter bygglov.

Beslutet ska fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 
och § 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked ska vara 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.

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 6 054 kronor (3 784 
kronor för förhandsbesked och 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 7 i fastställd taxa om beslut om positivt förhandsbesked kan 
fattas på delegation.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-01-31
Situationsplan            rev 2020-01-31
Teknisk beskrivning           2020-02-28

Ärendebeskrivning
Den önskade åtgärden omfattar nybyggnad av enbostadshus om ca 110 m2 
och garagebyggnad om ca 40 m2 i enlighet med inlämnade och 
kompletterade handlingar. 
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§ 33 forts.

Utfart sker via befintlig enskild väg.

Byggnaden ska försörjas med enskilt vatten och avlopp.

Ärendet omfattar även avstyckning av en fastighet för bostadsbyggande om 
10 000 m2 enligt förslaget. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom utanför detaljplanerat område uppe på backen 
ovanför Örupsån, och är registrerad som bebyggd lantbruksfastighet.

Området ligger inom riksintresse för natur- och kulturvård, och är utpekat 
med naturvärdesklass 2.

Fastigheten omfattar inga kända fornlämningar.
Området är inte utpekat för vindkraft eller som vattenskyddsområde, har 
inga utpekade risker och ligger inte inom område för risktransporter.
Jordbruksmark tas inte i anspråk då fastigheten enbart brukas som 
betesmark.

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 och Ystad-Österlens Miljöförbundet har erbjudits möjlighet 
att lämna synpunkter. Inga yttranden har i skrivande stund kommit in. 
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§ 33 forts.

Skäl till beslut
Enligt PBL kap 9 § 17 ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, om den som avser att vidta 
en bygglovspliktig åtgärd begär det. Enligt samma kap § 18 är ett 
förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, då 
detta ska beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet sker 
prövningen mot PBL kap 9 § 31 som anger att 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.

Åtgärden uppfyller kraven i punkten 1 och 2 då det aktuella området inte 
omfattas av områdesbestämmelser, och förhållanden på plats inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §§.

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

Avfallshanteringen är ordnad i området, och det finns inga hinder för att 
ordna avfallshanteringen för den nya bostaden på ett sätt som uppfyller 
gällande myndighetskrav. 

Området är inte bullerbelastat, och den planerade tillkommande 
bostadsbebyggelsen bedöms inte skapa sådan trafik som kan medföra 
betydande olägenhet för omgivningen. Elförsörjningen är ordnad i området.

Den nya bebyggelsen skapar inte väsentlig risk för olyckor, översvämning 
och erosion. Då kraven på godkänd enskild avloppsanläggning ska uppfyllas 
under den kommande processen efter bygglov, medför den inte heller en 
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som skulle 
innebära fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på 
annat sätt. Bedömningen är därför att åtgärden uppfyller kraven i PBL 2 kap 
5 §, 6a § och 9 §. 
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§ 33 forts.

Den planerade bebyggelsen placeras i en dunge i ett område med betesmark. 
Byggnaden utformas traditionellt för att varsamt passa in i miljön och 
landskapet. Byggnadstekniken är korsvirke, med sadeltak i tegel. Fönster 
utförs av trä, och färgsätt enligt lokal tradition. Garaget utförs i korsvirke 
eller som ett traditionellt uthus med lockpanel. Förvaltningen bedömer att 
den planerade bebyggelsen därför inte kommer i konflikt med riksintresset 
för natur- och kulturmiljö, och att åtgärden uppfyller kraven i PBL 2 kap 6 §.

Övriga myndighetskrav som gäller för byggnaden hanteras inom ramen för 
startbeskedet och de handlingar som utgör underlag för startbesked. Samtliga 
myndighetskrav, från såväl yttrandena som i andra tillämpliga lagar och 
förordningar, ska uppfyllas under byggprocessen innan slutbesked kommer 
att utfärdas.

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 kap 
2 §. Bedömningen är därför att den planerade byggnationen även uppfyller 
kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att positivt förhandsbesked därför 
kan lämnas.

Då svar på yttrandena ännu inte kommit in föreslås att nämnden delegerar till 
byggnadsnämndens ordförande att fatta beslutet om inga negativa yttranden 
kommer in.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsnämndens ordförande att fatta 
beslut om positivt förhandsbesked under förutsättning att inga negativa 
synpunkter kommer in.

Positivt förhandsbesked meddelas i så fall för nybyggnad av enbostadshus 
om ca 110 m2 och garagebyggnad om ca 40 m2 i enlighet med inlämnade 
och kompletterade handlingar. Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera 
fastställs i bygglovet. Krav på godkänd avloppsanläggning ska uppfyllas i 
processen efter bygglov.
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§ 33 forts.

Beslutet ska fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 
och § 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked ska vara 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.

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 6 054 kronor (3 784 
kronor för förhandsbesked och 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 7 i fastställd taxa om beslut om positivt förhandsbesked kan 
fattas på delegation.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan                     2020-01-31
Situationsplan            rev 2020-01-31
Teknisk beskrivning           2020-02-28

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.192.
_________

  
 Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag:
Sökanden

Upplysningar
Beslutet 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.

Observera att byggnationen inte får påbörjas innan bygglov och startbesked 
beviljats.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning innan 
startbesked kan ges.
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Bn § 34 Dnr BN 2020/17

Tranås 25:57 - Yttrande till Länsstyrelsen över 
komplettering till överklagande

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna denna skrivelse som yttrande över 
sakägarens komplettering till överklagandet.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen skickade 2020-02-23 handlingar för kännedom och eventuellt 
yttrande i rubricerat ärende.

Byggnadsnämnden har i sitt beslut berört de flesta av punkterna den 
klagandes komplettering men vill anföra följande: 

 Vad gäller besvärstiden räknar nämnden alltid tiden till den klagandes 
fördel. I det här ärendet är nämndens bedömning att förvaltningen 
hade varit skyldig att skicka in ett överklagande till länsstyrelsen för 
prövning även om överklagandet hade dröjt avsevärt mycket längre på 
grund av att besvärshänvisningen tyvärr föll bort när beslutet 
expedierades i rekommenderat brev.

 Vad gäller bevisföringen har det, förutom intygandet att det inte fanns 
ouppklarade mellanhavanden gällande myndighetsutövning, 
framkommit att det vid tidpunkten för beslutet fanns ett 
mäklarprospekt med fotodokumentation som visar att tillbyggnaden 
var tagen i anspråk som del i bostaden vid försäljningen. Kopia på 
prospektet bifogas.

 Det har också framkommit att det fanns öppen dokumentation på 
internet om att en butik var öppnad på fastigheten trots att det inte 
finns något bygglov för att inreda butikslokal på denna 
bostadsfastighet. Den olovligt inredda butiken finns dock inte längre 
och kommer inte att beröras vidare i detta ärende.
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Vad gäller den klagandes mening att utbyggnad är byggd som en biyta, att 
bygglovet skulle ha varit hanterat som en biyta, samt att byggnadsnämnden 
skulle ha påfört nya krav som inte fanns då bygglovet beviljades anför 
byggnadsnämnden att

 Bygglovet gäller en normal tillbyggnad som uppenbarligen ska värmas 
upp då golvvärme är angivet i ansökan.

 Tillbyggnaden har, som kompletterande fotodokumentationen visar, 
varit tagen i anspråk och annonserats som allrum, det vill säga del i 
bostad, innan slutbesked utfärdats.

 Vid byggnation av tillbyggnaden har en öppning utan dörr tagits upp 
mot köket i den ursprungliga bostaden, vilket gör att tillbyggnaden 
inte kan avskiljas som biyta under vinterhalvåret. Tillbyggnaden värms 
därför upp till samma temperatur som övriga delar av bostaden, men 
är inte utförd med den isolering som krävs i gällande lagstiftning.

 Bygglovet innehåller en tydlig upplysning om att byggherren ansvarar 
för att samtliga samhällskrav ska uppfyllas. Inga nya krav har tillförts 
under processen.

Nämnden vill också framhålla följande:
 Ärendet återremitterades juni 2019 för att säkra att även de anspråk 

som ska riktas mot ny ägare var korrekt ställda till denne så att det inte 
skulle råda någon tvekan om fördelningen av ansvar mellan 
byggherre/säljare å ena sidan och köparen å andra sidan.

 Beslutet om sanktionsavgift som riktas mot sakägaren handlar om 
huruvida åtgärden har tagits i anspråk utan slutbesked. De åtgärder 
som krävs för att utfärda slutbesked har redovisats till sakägaren inom 
ramen för handläggningen av bygglovsärendet. Eftersom dessa nu 
istället riktas mot den nye ägaren, har detaljerna i förbudet mot 
användning och vidare åtgärder därför inte redovisats i beslutet om 
sanktionsavgift. Om Länsstyrelsen så önskar kan samtliga handlingar i 
hela bygglovsärendet redovisas.
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 Tillbyggnaden är fortfarande inte är åtgärdad på ett sådant sätt att 
slutbesked kan utfärdas och förbudet mot användning hävas. 
Problemen omfattar sammanfattningsvis ej godkänt utförande av 
kantbalk/grund med bristande isolering mot värmeförluster genom 
grunden, otäta anslutningar mot luftspalt i yttertak på befintlig 
byggnad med åtföljande kyleffekt i takets isolering, köldbryggor 
mellan bärande takkonstruktion och yttertak samt felaktigt använda 
byggblock utan isolering som leder till icke godkänd 
energiförbrukning under de perioder då byggnaden behöver värmas 
upp. Detta hanteras dock inom ramen för det ursprungliga bygglovet 
och med köparen som byggnadsnämndens motpart.     

Bilagor:
 Kopia på Mäklarprospekt med fotovinklar utmärkta på planritningen.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden överlämnar denna skrivelse som yttrande över sakägarens 
komplettering till överklagandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.193.
Mäklarprospekt Tranås 25:57, handlingsid: Bn 2020.194.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen/Rättsenheten
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Bn § 35 Dnr BN 2020/11

Svar på revisorernas granskningsrapport gällande 
bygglovsprocessen

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna denna skrivelse som svar till 
revisionen.

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

Revisonen har på basen av rekommendationerna anmodat 
byggnadsnämnden att

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

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

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

till Kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning mm delegeras 
vidare nedåt från Kommunstyrelsen. Som nämnden ser det bör dock 
bygglovsenheten, utöver den nya bygglovshandläggare som rekryterats 
i jan 2020, snarast stärkas med ytterligare en bygglovshandläggare för 
att minska sårbarheten vid ledigheter eller sjukdom. 

Ett annat alternativ är att samarbeta med andra kommuners 
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser 
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader. 
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av möjligheterna 
till utökat samarbete mellan kommuner.
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§ 35 forts.

 Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner.

 Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktiga fakta finns 
det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens handläggare 
har därför påbörjat dokumentering av de rutiner som redan är 
etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt påbörjat arbete med 
systematiseringen av dokumentation och uppföljning av synpunkter.

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

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

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

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

 Mjuk tillsyn över olovligt byggande (framtagen 2017).

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

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

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

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

 Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade och 
fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

 Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte påverka 
bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger på 
kommunstyrelsen.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.103.
Revisorernas granskning av bygglovsprocessen § 5/2020 handlingsid Bn 
2020.81.
Missiv - Granskning av bygglovsprocessen handlingsid Bn 2020.82.
Granskningsrapport februari 2020 handlingsid: Bn 2020.83.
_________  

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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Bn § 36 Dnr BN 2018/14

Årsbokslut byggnadsnämnden 2019

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar komplettera 2020-02-05 lämnad redogörelse för 
måluppfyllelse 2019 enligt bilaga Kompletterad verksamhetsanalys 2019, 
handlingsid: Bn 2020.105.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden redovisade 2020-02-05 § 12 måluppfyllelse 2019 enligt 
bilaga Verksamhetsanalys BN 2019.

Byggnadsnämnden kompletterar härmed redovisningen med ekonomisk 
redovisning och framtida utmaningar.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnadsnämnden bidrar med ett ekonomiskt tillskott till kommunens 
bokslut då nämndens verksamhet visar på ett överskott om 0,8 mnkr. 

Barnperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar komplettera 2020-02-05 lämnad redogörelse för 
måluppfyllelse 2019 enligt bilaga Kompletterad verksamhetsanalys 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.104.
Kompletterad verksamhetsanalys handlingsid: Bn 2020.105.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 36 forts.

Tidigare behandling
Byggnadsnämnden § 12/2020:
Byggnadsnämnden beslutar rapportera måluppfyllelse 2019 enligt skrivelse 
nedan och bilaga Verksamhetsanalys BN till bokslut för 2019.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 37 Dnr BN 2020/13

Mål för byggnadsnämnden 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar om mål för 2021 enligt bilaga Förslag till 
byggnadsnämndens mål 2021, handlingsid: Bn 2020.106.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har arbetat fram förslag till mål för 2021, se bilaga Förslag 
till byggnadsnämndens mål 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om mål för 2021 enligt bilaga Förslag till 
byggnadsnämndens mål 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.107.
Förslag till byggnadsnämndens mål 2021 handlingsid: Bn 2020.106.

_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 38 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 
med plan för 2022-2023

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna bilaga Redovisning av 
Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter 2021 fram till 2023, 
handlingsid: Bn 2020.109, till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-29 § 23 remittera 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden. Utanför målarbetet ska även sådant som 
bedöms väsentligt följas upp via olika nyckeltal. Möjlighet till benchmarking 
med andra kommuner ska vara en viktig komponent i mål- och 
uppföljningsarbetet. Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina 
investeringsbehov för perioden 2021-2023. Svaret ska vara inlämnat 2020-03-
27.

Byggnadsnämnden har tagit fram utmaningar och möjligheter, samt listat de 
nyckeltal som behöver följas upp årligen. Redovisning sker i utskickad mall, 
se bilaga Redovisning av Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter. 
Byggnadsnämndens verksamhet kräver inga investeringar i fasta 
anläggningar, maskiner eller andra större investeringsobjekt.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar överlämna bilaga Redovisning av Byggnadsnämndens 
utmaningar och möjligheter 2021 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.110.
Förslag till byggnadsnämndens mål 2021, ksau § 23/2020, handlingsid: Bn 
2020.108.
Redovisning av Byggnadsnämndens utmaningar och möjligheter, handlingsid: 
Bn 2020.109
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 38 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 39 Dnr BN 2020/13

Avgifter och taxor för byggnadsnämnden 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta plan- och 
bygglovstaxa 2021 enligt bilaga, handlingsid: Bn 2020.112.

Ärendebeskrivning
Gällande plan- och bygglovstaxa är baserad på det normalförslag som togs 
fram av SKL 2011. I taxan ingår en årlig reglering utom för mättaxan. 
Regleringen sker med hjälp av prisbasbeloppet som fastställs årligen av SCB. 
Det nya beloppet gäller från och med januari varje verksamhetsår.

Förvaltningen ser för närvarande inga större förändringar i verksamheten 
eller branschen som skulle motivera större ändringar i taxan. 
Byggnadsnämnden kan därför föreslå oförändrad taxa med undantag för 
Mättaxan som föreslås höjas från 800 till 900 kronor per timme.

Ekonomiska konsekvenser
En liten ökning av intäkterna för mät- och karttjänster.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Plan- och 
bygglovstaxa 2021 enligt bilaga, handlingsid: 2020.112.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 
2020.111
Förslag till Plan- och bygglovstaxa 2021, handlingsid: Bn 2020.112.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 40 Dnr BN 2020/3

Redovisning av delegeringsbeslut 17 januari tom 6 mars

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbesluten 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 17 januari till och med 6 mars 2020.

1. Ordförandens beslut avseende följande beslutsnummer:
 Tidsbegränsat bygglov D 2020: 87.

2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Bygglov D 2020: 18, 27, 54, 56, 61, 65, 79-81, 83 och 98.
Ändring av bygglov D 2020: 59.
Rivnings- och bygglov D 2020: 62.
Omprövning av beslut D 2020: 91.
Föreläggande om komplettering D 2020: 39.
Marklov D 2020: 78.
Startbesked D 2020: 34, 41, 47, 49, 51-52, 64, 66, 76-77, 94, 97 samt 100-
102.
Interimistiska slutbesked D 2020: 50 och 53.
Slutbesked D 2020: 28-29, 35, 42, 60 och 99.
Strandskyddsdispens D 2020: 26 och 63.
Avskrivning av ärende D 2019: 612.
Avskrivning av ärende D 2020: 40, 43, 57-58, 82 och 105.
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 40 forts.

Lantmäteriförrättning 2020: M19348, M 181481. 

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Startbesked D 2020: 19-20, 48, 67-68, 75, 92-93, 95-96, 103 och 110.
Interimistiskt slutbesked: D 2020: 22.
Slutbesked D 2020: 21, 23-25, 30-33, 36-37, 44-46, 55, 69-74, 84-86, 88-
90, 104, 108-109 och 111.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.113.
Delegeringslista, handlingsid: Bn 2020.114.
_________
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 41 Dnr BN 2020/2

  

Redovisning av anmälningsärenden 16 januari-6 mars 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
och med 2020-03-06 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-03-06
redovisas.

1. Länsstyrelsens beslut 2019-06-05 Dnr 526-16124-2019 att överpröva 
Byggnadsnämndens beslut 2019-05-17 D 2019-000292 om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Norra Björstorp 4:11 i Tomelilla kommun.

2. Länsstyrelsens beslut 2019-10-18 Dnr 526-27143-2019 att avsluta 
överprövning av Byggnadsnämndens beslut 2019-08-27 D 2019-
000477 om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten Myrestad 4:1 i Tomelilla kommun.

3. Länsstyrelsens beslut 2020-02-27 Dnr 526-16124-2019 att upphäva 
Byggnadsnämndens beslut 2019-05-17 D 2019-000292 om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Norra Björstorp 4:11 i Tomelilla kommun.

4. Länsstyrelsens beslut 2020-02-03 (skrivfel i datumet som i beslutet är 
angivet som 2019-02-03) Dnr 403-32765-2019 att upphäva punkten 
3.2 samt avslå överklagandet av samtliga övriga punkter i 
Byggnadsnämndens beslut 2019-09-04 § 65 om föreläggande att 
åtgärda brister på fastigheten Gärarp 11:19 i Tomelilla kommun.
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 41 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-03-06 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.116.
_________   
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 42 Dnr BN 2020/16

Dialoger och informationsärenden

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt informerar om aktuella frågor:

- Aktuellt ärende i Lönhult och diskussion om samfälligheter.
- Fråga om byggnation av lagerlokal och befintligt hus som inte är 

godkänt för bostadsändamål, ärendet kommer tillbaka till nämnden 
som beslutsärende.

- Information om att det endast kommer att göras akuta tillsynsbesök 
med anledning av Corona.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Bn 2020.117
_________  
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 43 Dnr BN 2020/17

Tranås 25:57 – Svar på brev inkommet 2020-03-13

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av brev som kom in 2020-03-13 och beslutar 
delegera till nämndens ordförande att svara på brevet med följande 
upplysning:

Ärendet är överklagat och prövning pågår hos Länsstyrelsen.

Utöver upplysningen att de begärda kopiorna på samtliga anonyma 
anmälningar som kommit in till byggnadskontoret under perioden januari 
2019 till mars 2020 är utskickade till byggherren i rekommenderat brev 2020-
03-19 kommer byggnadsnämnden inte att kommentera ärendet innan 
länsstyrelsens prövning är avslutad.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har i ett pågående ärende om sanktionsavgift fått in ett 
brev från byggherrens ombud med krav på skadestånd som 
sammanfattningsvis hänvisar till ärendegången och det beslut som fattats. 

Då ärendet är överklagat och prövning pågår hos Länsstyrelsen får nämnden 
enligt förvaltningslagen § 39 inte hantera ärendet.

Förvaltningen föreslår därför att byggnadsnämnden svarar med brev och 
delegerar till nämndens ordförande att underteckna brevet med följande 
lydelse:

Ärendet är överklagat och prövning pågår hos Länsstyrelsen.

Utöver upplysningen att de begärda kopiorna på samtliga anonyma anmälningar som 
kommit in till byggnadskontoret under perioden januari 2019 till mars 2020 är 
utskickade till byggherren i rekommenderat brev 2020-03-19 kommer byggnadsnämnden 
inte att kommentera ärendet innan länsstyrelsens prövning är avslutad.
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 43 forts. 

Gällande lagstiftning
Förvaltningslagen § 39 Ett beslut som har överklagats får ändras av den 
myndighet som har meddelat det som första instans enbart i sådana fall som 
avses i 38 § och bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu 
inte har överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnsperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av 2020-03-13 inkommet brev och beslutar 
delegera till nämndens ordförande att svara på brevet med följande 
upplysning:

Ärendet är överklagat och prövning pågår hos Länsstyrelsen.

Utöver upplysningen att de begärda kopiorna på samtliga anonyma 
anmälningar som kommit in till byggnadskontoret under perioden januari 
2019 till mars 2020 är utskickade till byggherren i rekommenderat brev 2020-
03-19 kommer byggnadsnämnden inte att kommentera ärendet innan 
länsstyrelsens prövning är avslutad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.118.
Krav på skadestånd gällande kommunens hantering av bygglovsärende 
rörande Skåne Tranås 25:57 och 9:9, handlingsid: Bn 2020.100.  
_________  

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+brev+REK till sakägaren
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

Bn § 44 Dnr BN 2020/17

Tranås 9:9 - Svar på brev 2020-03-13

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av brev som kom in 2020-03-13 och beslutar 
delegera till nämndens ordförande att svara på brevet.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har i ett pågående tillsynsärende fått in ett brev från 
byggherrens ombud med krav på skadestånd som sammanfattningsvis 
hänvisar till ärendegången. Då byggherren inte fullgjort sina skyldigheter 
enligt PBL kap 11 § 8 punkten 1 genom att 1) vägra byggnadsnämndens 
företrädare tillträde för att fullgöra sina uppgifter och 2) inte heller skickat in 
de uppgifter som byggherren enligt PBL kap 11 § 8 punkten 2 är skyldig att 
lämna i tillsynsärende föreslår förvaltningen att byggnadsnämnden svarar 
med brev enligt bifogat förslag och delegerar till nämndens ordförande att 
underteckna brevet.

Gällande lagstiftning
PBL kap 11 § 5 En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart 
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna 
lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av 
lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde.

PBL kap 11 § 8 För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
1. byggnadsnämnden samt den som på nämndens uppdrag utför ett arbete 
rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de 
åtgärder som behövs för att utföra arbetet,
2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar 
från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings och 
markåtgärder.

PBL kap 12 § 2 punkten 4 Utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har 
enligt andra bestämmelser i denna lag ska nämnden lämna råd och 
upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.
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Sammanträdesdatum 
25 mars 2020

Justerandes sign

§ 44 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av brev som kom in 2020-03-13 och beslutar 
delegera till nämndens ordförande att svara på brevet enligt bifogat förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.119.
Förslag till svar på brev, handlingsid: Bn 2020.120.
Brev inkommit 2020-03-13, handlingsid: Bn 2020.100.
_________

    

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+Brev+REK till fastighetsägaren
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