
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
13 maj 2020

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 13 maj 2020, 
kl. 08.30–12:15 med ajournering kl. 10:45-11:00.

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Bygglovschef Ingrid Järnefelt
Nämndsekreterare Eva Lärka
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, jäv § 54
Byggnadsinspektör Seth Dahlqvist, §§ 54-60

Utses att justera Kristin Skoog (S)  

Justerade paragrafer §§ 45-60

Justeringens plats Kommunkansliet den 19 maj 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Eva Lärka

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Kristin Skoog (S)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 13 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp 19 maj 2020

Datum då anslaget tas ned 10 juni 2020

Förvaringsplats för protokollet Bygglovsenheten, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Eva Lärka
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
13 maj 2020

Justerandes sign

Beslutande: Anette Thoresson (C), ordförande
Bertil Fredlund (M) §§ 45-59
Kristin Skoog (S)
Anders Rosengren (SD)
Roger Persson (S)

Tjänstgörande ersättare Emil Ekstrand (M) § 60

Ersättare Figge Bergquist (V), närvarande § 45-52 och§ 54-57

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

Bn § 45 Ändringar i föredragningslistan
Bn § 46 Tranås 9:3 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för Nybyggnad av affärslokaler – 

modulbyggnad med skylt
Bn § 47 Lansen 14 – Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus och ändrad användning 
Bn §  48 Tjustorp 3:53 – Rivnings- och bygglov för tillbyggnad av vattenverk samt 

rivning av personal- och verkstadsdel 
Bn § 49 Jaguaren 30 – Bygglov för tillbyggnad med uterum och skärmtak 
Bn § 50 Tosterup 1:32 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för uppställning av kontorsbod 
Bn § 51 Brösarp 12:6 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bn § 52 Ullstorp 11:16 del av - Tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbod 

och marklov för schaktning och terrassering
Bn § 53 Remissyttrande Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning
Bn § 54 Samrådsyttrande Fastighetsreglering Lunnarp 85:1 och 1:51 
Bn § 55 Samrådsyttrande Avstyckning från Brösarp 88:1 M191897
Bn §  56 Samrådsyttrande ny detaljplan för Kv. Laxen i Tomelilla kommun
Bn § 57 Samrådsyttrande ny detaljplan för Smedstorps station i Tomelilla kommun  
Bn § 58 Delegeringsbeslut till och med 24 april 2020
Bn § 59 Anmälningsärenden till och med 24 april 2020
Bn § 60 Dialoger och informationsärenden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 45 Dnr BN  

  

 Ändringar i föredragningslistan och jäv

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar på förslag av ordförande Anette Thoresson (C) 
att lägga till följande under punkten Dialog:

- Information om att Länsstyrelsen upphävt kommunens överklagan 
gällande sanktionsavgift.

Protokollsanteckning
Bertil Fredlund (M) önskar att till nästa möte lägga till punkten Rutiner för 
tillsyn.
 
Jäv
Emil Ekstrand (M) anmäler jäv i ärendet Samrådsyttrande 
fastighetsreglering Lunnarp 85:1 och 1:51 samt ärendet Samyttrande 
avstyckning från Brösarp 88:1.

Niklas Sommelius samhällsbyggnadschef anmäler jäv i ärendet 
Samrådsyttrande fastighetsreglering Lunnarp 85:1 och 1:51

Bertil Fredlund (M) anmäler jäv under Dialoger punkt tre.
_________      
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 Dnr BN 2020/35
Dnr BL 2020-000107

Tranås 9:3 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för Nybyggnad 
av affärslokaler – modulbyggnad med skylt

Byggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov till och med 2030-05-13 beviljas i enlighet med 
inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +50 cm över mark vid 
ingången. Lovet beviljas med villkoren att boden rivs och att marken är 
återställd senast det datum så det tidsbegränsade bygglovet upphör.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31 och 33. Motivet till 
beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte kräver 
planläggning, inte skapar olägenheter och i övrigt uppfyller gällande krav i 
PBL utom det tekniska egenskapskravet på värmeisolering.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 med villkoren att 
brandskyddsdokumentation utförd av certifierad sakkunnig och att ritning 
yttre VA för avvattning med fördröjningsmagasin dagvatten ska lämnas in 
innan arbetena får påbörjas.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Peter Hjelm.

Utstakning av bodens uppställningsplats och parkeringsytan krävs innan 
arbetena får påbörjas.

Anmälan ska göras hos miljöförbundet angående livsmedelshantering.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 649 kronor (7 871 
kronor för bygglov, plus 1 968 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan, minus 2 460 kronor för tidsbegränsning samt 2 270 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 13 och 17 i fastställd taxa.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-04-08
Huvudritning              2020-04-08
Teknisk beskrivning    2020-04-08
Förslag till kontrollplan 2020-04-08
Brandskyddsdokumentation 2020-04-08

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för en självservicebutik 
för livsmedel. AutoMat är ett helt nytt koncept som bygger på att man 
legitimerar sig i butiksentrén med mobilt Bank ID. Butiken är obemannad 
och utcheckning sker i en självscanningskassa. Bygglov söks för 10 år då 
verksamheten är en franchiseverksamhet.

Butiken placeras i anslutning till bensinmacken i Tranås, i korsningen mellan 
väg 19 och väg 1570. Infart sker via befintlig infart till snickeri/bensinmack.

Byggnaden är en nyframtagen prefabricerad modul som försetts med en mer 
hållfast och bearbetad fasadbeklädnad och tillgänglighetsanpassats.

Parkering sker utanför den befintliga bensinmacken, men med infart från 
denna. Antalet P-platser beräknas med hänsyn till att besökarna sprids ut 
över hela dygnet och att besökarna inte tillbringar lång tid inne i butiken. 
Behovet har därför beräknats till max 5 P-platser.

Åtgärden ansluts till el och fiber men inte till vatten och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse i anslutning till Skåne Tranås.

Området omfattas av riksintresse kulturmiljö.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 forts.

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.

- PBL kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses 
i § 9 (säsongskaraktär).

- PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen 
av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 forts.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 

nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och

5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.

PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens 
förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i 
handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om 
slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Räddningstjänsten och Trafikverket har yttrat sig och har inga negativa 
synpunkter. Inga andra negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Den aktuella byggnaden uppfyller samtliga tekniska egenskapskrav utom 
kravet på tillräcklig värmeisolering. Byggnaden uppfyller kraven på 
tillgänglighet fullt ut.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 forts.

Byggnaden är väl utformad, och ansluter väl till formspråket hos den kiosk 
som är uppförd på andra sidan vägen. Byggnaden ligger i direkt anslutning till 
en buskridå, och exponeras inte ut mot det angränsande jordbrukslandskapet. 
Bymiljön vänder huvudsakligen ryggen mot väg 19 där byggnaden föreslås 
placeras, och den värdefulla kulturmiljö som är påtaglig inne vid torget i 
Tranås påverkas inte av den föreslagna byggnaden. Riksintresset kulturmiljö 
bedöms därför inte påverkas negativt av den föreslagna byggnationen. För 
övrigt bedöms föreslagen åtgärd uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. 
PBL.

Bygganden är placerad på tillräckligt stort avstånd från väg 19 för att inte 
skapa risk för olyckor vid eventuella avkörningar från väg 19 och väg 1570. 
Hastighetsbegränsningen vid befintlig infart till bensinmacken är 50 km/h. 
Ingen ny tillfart som kan skapa ytterligare risker för olyckor krävs.
Verksamheten ger inte upphov till buller, emissioner eller utsläpp av 
miljöfarliga ämnen som skapar risk för omgivningen.

Byggnaden ligger inom område med sammanhållen bebyggelse, och strider 
inte mot områdesbestämmelser. Den ringa omfattningen av verksamheten i 
volym och tidsbegränsningen gör att planläggningen inte bedöms behövas.

Den sammanlagda bedömningen görs därför att den föreslagna butiken kan 
beviljas tidsbegränsat bygglov om 10 år med villkoret att boden rivs och 
marken återställs senast när det tidsbegränsade bygglovet upphör.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov till och med 2030-05-13 beviljas i enlighet med 
inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +50 cm över mark vid 
ingången. Lovet beviljas med villkoren att boden rivs och att marken är 
återställd senast det datum så det tidsbegränsade bygglovet upphör.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 forts.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 31 och 33. Motivet till 
beslutet är att åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte kräver 
planläggning, inte skapar olägenheter och i övrigt uppfyller gällande krav i 
PBL utom det tekniska egenskapskravet på värmeisolering.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 med villkoren att 
brandskyddsdokumentation utförd av certifierad sakkunnig och att ritning 
yttre VA för avvattning med fördröjningsmagasin dagvatten ska lämnas in 
innan arbetena får påbörjas.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Peter Hjelm.

Utstakning av bodens uppställningsplats och parkeringsytan krävs innan 
arbetena får påbörjas.

Anmälan ska göras hos miljöförbundet angående livsmedelshantering.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 649 kronor (7 871 
kronor för bygglov, plus 1 968 kronor för lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan, minus 2 460 kronor för tidsbegränsning samt 2 270 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 13 och 17 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-04-08
Huvudritning              2020-04-08
Teknisk beskrivning    2020-04-08
Förslag till kontrollplan 2020-04-08
Brandskyddsdokumentation 2020-04-08

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-26 Bn 
handlingsid:2020.286.
Bygglovsritningar och beskrivningar:
Översikt Bn handlingsid: 2020.287
Situationsplan Bn handlingsid: 2020.288
Huvudritning Bn handlingsid: 2020.289
Teknisk beskrivning Bn handlingsid: 2020.290
Brandskyddsdokumentation Bn handlingsid: 2020.291.
_________

Beslutet skickas till:
Prokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Sörf
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 46 forts.

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

För utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och Mät, telefon 
0417-18000.

Startbeskedet upphör att gälla två år efter det datum då bygglovet beviljades.

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.

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 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 47 Dnr BN 2020/36
Dnr BL 2020-000103

Lansen 14 – Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus 
och ändrad användning

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs +70,66 för tillbyggnad på tak.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 18 för ändrad användning av 
plan 1 och med hänvisning till kap 9 § 30 för tillbyggnad på plan 3. Motivet 
till beslut om bygglov för ändrad användning är att ansökan om bygglov 
skickats in inom två år efter att beslutet om positivt förhandsbesked fattades 
och att den föreslagna ombyggnaden uppfyller villkoren i förhandsbeskedet. 
Motivet till beslut om bygglov för tillbyggnad med bostäder på plan 3 samt 
ändrad användning plan 1 är åtgärderna uppfyller kraven som följer av kap 9 
§ 30 inklusive kravet på varsamhet.

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.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 66 113 kronor (37 462 
kronor för tillbyggnad, 28 651 kronor för ändrad användning inklusive påslag 
för avvikelse och varsamhet och avdrag för ändring) enligt tabell 6, 11 och 12 
i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Nybyggnadskarta      2020-04-07
Planritning källare 2020-04-07
Planritning plan 1            rev 2020-04-28
Planritning plan 2 och 3  rev 2020-04-28
Fasader och sektioner     rev 2020-04-28
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 47 forts.

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om att bygga på ett tvåvåningshus 
med studentlägenheter på plan 3 samt ändra användning för lokaler på plan 1 
till bostäder. Åtgärden omfattar även att hela byggnaden 
tillgänglighetsanpassas genom att lägenheter på bottenplan förses med egna 
entréer i markplan, byggnaden förses med loftgångar på sydsidan, trapphusen 
gör genomgående i alla plan och befintligt pannrum/skorsten ersätts med 
nytt trapphus som servar alla plan från källare till plan 3. 

Trapphusen byggs om så att samtliga lägenheter kan nås från sydsidans 
loftgångar och hiss. Det nya hisschaktet kläs med tegel lika befintligt 
fasadtegel.

Tillbyggnaden på plan 3 dras in från fasadliv så att loftgång och nya 
balkonger mot gatan ligger inne på befintligt tak. Tillbyggnaden förses med 
fasader av obehandlad lärk som grånar naturligt. Taket på plan 3 utförs med 
sedum. Ny takavvattning utförs i grå plåt, befintlig plåttäckning och 
takavvattning i koppar behålls och kompletteras vid behov. Alla räcken 
utförs i glas, även räcken på befintliga balkonger.

Fönster som sätts igen kläs i material lika befintliga fyllnader i fasad och 
anslutande fält.

Källarnedfarten läggs igen och ytan nyttjas till att anlägga parkeringsplatser 
för de nya bostäderna.

Sophanteringen sker samlat i två garage för sopkärl i anslutning till det nya 
trapphuset och de nya parkeringsplatserna.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan ändring Kv Lansen (S 76) lagakraftvunnen 
1980-03-13. Den gällande planen tillåter utökad användning för 
”servicecentrum för pensionärer med lägenheter för äldre och 
handikappade” med allmän service på bottenvåningen och bostäder på de 
övre våningarna. Byggnader får uppföras i tre våningar.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 47 forts.

Byggnaden är utpekad i kulturmiljöprogrammet och grönklassad, det vill säga 
att den omfattas av ”generella krav på varsamhet enligt ÄPBL kap 3 § 10”. 
Motivet till att byggnaden är klassad är att byggnaden tillsammans med 
biblioteket skapar en helhet genom sina gemensamma material och 
formspråk (röda tegelfasader med inslag av vitmålad betong samt flacka tak. 

Vackra detaljer som takfotens avtäckning i koppar samt de fyrkantiga 
stuprören i koppar). 

Ändrad användning har tidigare godkänts som en mindre avvikelse genom 
positivt förhandsbesked 2018-12-12 § 91. Prövningen av ändrad användning 
skedde mot PBL kap 9 §§ 17, 30 1 och 31 b. Det positiva förhandsbeskedet 
är villkorat med att bostäderna på plan 1 utformas med utökad tillgänglighet 
så att motsvarande standard uppnås som för bostäder i dagens trygghets- 
eller vårdboenden, vilket innebär att hemvård av rullstols- eller sängbundna 
personer ska kunna utföras i bostäderna.

Byggnaden är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.

Gällande lagstiftning
PBL kap 8 § 13 En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Ändrad användning av plan 1
PBL kap 9 § 18 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.

Tillbyggnad med bostäder på taket
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 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 47 forts.

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 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 

vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 §§ eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen 
av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

Bedömning och skäl till beslut
Ansökan om bygglov för ändrad användning sker in om två år från att 
positivt förhandsbesked beviljades. Föreslagen utformning av lägenheterna 
uppfyller kraven på utökad standard enligt villkor i förhandsbeskedet. 
Bygglov ska därför beviljas för ändrad användning på plan 1.

Det lätta utförandet och indragningen av påbyggnaden gör att denna inte 
konkurrerar med den befintliga skyddade byggnaden. Indragningen av 
balkongerna och det avvikande materialet på plan 3 gör att byggnadens 
”ansikte” i Östergatans gatumiljö kommer att påverkas mycket lite. Däremot 
kommer gaturummet som helhet att ge ett mer homogent intryck både från 
torget sett och för dem som kommer in till Tomelilla per bil österifrån. På 
sydsidan är den övre loftgången indragen, utom på byggnadsvolymen längst i 
öster. Loftgångarna mot söder förses med glas vilket gör att loftgången på 
plan 3 inte kommer att uppfattas som en egen volym. Loftgången på plan 2 
kommer inte att dölja befintlig fasad. Det nya trapphuset är större än 
befintlig skorsten, men inklädningen i samma tegel kommer att ge trapphuset 
en liknande relation till byggnaden som skorstenen har idag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 47 forts.

Tilläggens utformning, tillsammans med bevarandet av de koppardetaljerna 
längs byggnadernas volymer om pekats ut i kulturmiljöprogrammet, kommer 
sammantaget att göra att de ursprungliga volymerna och deras utformning 
även fortsättningsvis kommer att dominera betraktarens uppfattning om 
byggnaderna. Kraven på varsamhet kan därför sammantaget anses var 
uppfyllda.

Den nya sedumbeläggningen på plan 3 kommer satt minska belastningen på 
de kommunala dagvattenledningarna. Det korta avståndet till resecentrum 
kommer att minska behovet av biltransporter till och från arbete och/eller 
fritidsaktiviteter som ligger i anslutning till kollektivtrafik på annan ort.

Även de övriga delar som ingår i den föreslagna tillbyggnaden och ändrad 
användning på plan 2 uppfyller kraven i gällande detaljplan och kraven som 
följer av PBL kap 9 § 30. Bygglov ska därför beviljas även för tillbyggnad 
med bostäder på taket samt övriga åtgärder för tillgänglighetsanpassning.

Den sammanlagda bedömningen är därför att bygglovet ska därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen. Beslutet innebär en ökning av 
antalet boende i område där teknisk infrastruktur som gator och 
vatten/avlopp redan är utbyggda. Detta i sin tur medför ett lägre 
investeringsbehov för ny teknisk infrastruktur.

Barnperspektivet
Beslutet innebär att fler tillgänglighetsanpassade bostäder kan byggas vilket 
innebär att åtaganden enligt artikel 23 kan uppfyllas.

Miljöperspektivet
Beslutet innebär en förtätning av centrum med gångavstånd till 
järnvägsstationen med åtföljande möjlighet att minska bilberoendet och öka 
andelen resande med kollektivtrafik till och från arbete. På sikt kan detta 
medföra minskade utsläpp och bättre folkhälsa.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs +70,66 för tillbyggnad på tak.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 47 forts.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 18 för ändrad användning av 
plan 1 och med hänvisning till kap 9 § 30 för tillbyggnad på plan 3. Motivet 
till beslut om bygglov för ändrad användning är att ansökan om bygglov 
skickats in inom två år efter att beslutet om positivt förhandsbesked fattades 
och att den föreslagna ombyggnaden uppfyller villkoren i förhandsbeskedet. 
Motivet till beslut om bygglov för tillbyggnad med bostäder på plan 3 samt 
ändrad användning plan 1 är åtgärderna uppfyller kraven som följer av kap 9 
§ 30 inklusive kravet på varsamhet.

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.

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 66 113 kronor (37 462 
kronor för tillbyggnad, 28 651 kronor för ändrad användning inklusive påslag 
för avvikelse och varsamhet och avdrag för ändring) enligt tabell 6, 11 och 12 
i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Nybyggnadskarta      2020-04-07
Planritning källare 2020-04-07
Planritning plan 1            rev 2020-04-28
Planritning plan 2 och 3  rev 2020-04-28
Fasader och sektioner     rev 2020-04-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-26 Bn handlingsid: 
2020.292.
Bygglovsritningar:
Översikt Bn handlingsid: 2020.293,
situationsplan Bn handlingsid: 2020.294,
källarplan Bn handlingsid: 2020.295,
plan 1 rev Bn handlingsid: 2020.296,
plan 2 och 3 Bn handlingsid: 2020.297,
fasader och sektioner Bn handlingsid: 2020.298.

17



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 47 forts.

_________

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+Kallelse tekniskt samråd:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

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.

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. 

18



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 48 Dnr BN 2020/37
Dnr BL 2020-000129

Tjustorp 3:53 – Rivnings- och bygglov för tillbyggnad av 
vattenverk samt rivning av personal- och verkstadsdel

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till lika höjd färdigt golv i anslutande byggnadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31 och 34. Motivet till 
beslutet är att de föreslagna åtgärderna inte omfattas av rivningsförbud, inte 
har skydd på grund av konstnärliga eller andra kulturvärden samt i övrigt 
bedöms uppfylla de krav som följer av PBL kap 9 § 31.

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.

Som kontrollansvarig utses Björn Hernbrant, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 15 041 kronor (10 217 
kronor för bygglov, 2 554 kronor för avvikelse/lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan/varsamhet samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan        2020-04-22
Fasadritning              2020-04-22
Plan- och sektionsritning    2020-04-22

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 48 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om rivnings- och bygglov för 
tillbyggnad av ett vattenverk. 

Vattnet i verket har höga halter av ämnen som läcker in från omgivande 
jordbruksmark, och verket behöver byggas om för att klara 
myndighetskraven på vatten som levereras till kund. Ombyggnaden medför 
inga ökade transporter på befintlig infartsväg.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Verksamheten är en del i 
den kommunala vattenförsörjningen och är pågående.

Infart finns.

Fastigheten omfattas inte av riksintressen eller vattenskydd.

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.

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

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
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Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Bn § 48 forts.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen 
av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. En 
fastighetsägare påpekar att vägen som används till vattenverket måste 
återställas när byggarbetena är färdigställda.

Bedömning och skäl till beslut
De föreslagna åtgärderna omfattas inte av rivningsförbud och har inget skydd 
på grund av konstnärliga eller andra kulturvärden. Åtgärderna uppfyller 
därmed kraven i kap 9 § 34 och rivningslov ska därför beviljas.

Åtgärderna kommer inte att ge ökad risk för olyckor på grund av trafik eller 
utsläpp av miljöfarliga ämnen, tvärtom kommer de att bidra till ökad 
vattenkvalitet i recipienten. Åtgärderna bedöms för övrigt uppfylla samtliga 
krav i PBL kap 9 § 31 samt utformningskraven i PBL kap 2 och 8.

Den sammantagna bedömningen är därför att rivnings- och bygglov ska 
beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför att barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling enligt artikel 27 
uppfylls.

Miljöperspektivet
Beslutet medför förbättring av det renade vattnet som släpps ut i recipienten 
vilket innebär att kommunens åtgärder för att uppfylla miljömålen ökar.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till lika höjd färdigt golv i anslutande byggnadsdel.
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Justerandes sign

Bn § 48 forts.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31 och 34. Motivet till 
beslutet är att de föreslagna åtgärderna inte omfattas av rivningsförbud, inte 
har skydd på grund av konstnärliga eller andra kulturvärden samt i övrigt 
bedöms uppfylla de krav som följer av PBL kap 9 § 31.

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.

Som kontrollansvarig utses Björn Hernbrant, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 15 041 kronor (10 217 
kronor för bygglov, 2 554 kronor för avvikelse/lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan/varsamhet samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan        2020-04-22
Fasadritning              2020-04-22
Plan- och sektionsritning    2020-04-22

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-26, handlingsid: Bn 
2020.299.
Bygglovsritningar:
Översikt, handlingsid: Bn 2020.300
Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.301
Plan och sektion, handlingsid: Bn 2020.302
Fasader, handlingsid: Bn 2020.303.
_________

  
Beslutet skickas till:
Protokoll + handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokoll+REK:
Sakägare som haft synpunkter
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Bn § 48 forts.

Protokoll:
Miljöförbundet

Övriga upplysningar
Bygg- och rivningslovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygg- och rivningslov får verkställas fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Kallelse till tekniskt samråd bifogas.

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

I detta ärende krävs ingen utstakning.

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.

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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Justerandes sign

Bn § 49 Dnr BN 2020/38
Dnr 2020-000108

Jaguaren 30 – Bygglov för tillbyggnad med uterum och 
skärmtak

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till lika befintlig golvhöjd i anslutande bostadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 b och 31 d. Motivet är att 
avvikelsen har godtagits vid tidigare bygglovsprövning samt att åtgärden inte 
strider mot gällande detaljplan och i övrigt uppfyller gällande krav.

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.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 och innebär att 
åtgärden får påbörjas.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden Lars 
Larsson.

Som underlag för slutbesked ska verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 7 326 kronor (4 844 
kronor för bygglov, 968 kronor för avvikelse samt 1514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6, 12 och 14 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning 2020-04-09
Förslag till kontrollplan 2020-04-09
Teknisk beskrivning    2020-04-09
Teknisk beskrivning    2020-04-09
Situationsplan 2020-04-28
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad med 
uterum och skärmtak.

Tillbyggnaden kommer utöka byggnadsarea på tomten med 40 kvm vilket ger 
en total byggnadsarea på 261 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Hermelinen m fl (s 48) laga 
kraftvunnen 1963-05-21. Planen tillåter bostäder som uppförs i 1 våning. 
Hösta tillåtna byggnadsarea är ¼ av tomtens area, dvs 212 m2.

Förslaget strider mot detaljplanen då sammanlagd byggarea efter 
tillbyggnaden blir 261 kvm, det vill säga 23 % över tillåten area. 

På fastigheten har tidigare ett bygglov prövats där nämnden godkänt en 
avvikelse för överskriden byggnadsarea om 9 kvm vilket gav en total 
byggnadsarea 221 kvm.

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov med 
avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:
Jaguaren 4, L 10-0025, tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 152 m2 med ca 52 kvm (34 %).
Jaguaren 29, L 06-0283, tillåten byggnadsarea 175 m2 överskrids med ca 34 
m2 (ca 19 %). 
Jaguaren 10, 1994110035 – 235, tillåten byggnadsarea 181 m2 överskrids med 
61 kvm (ca 34 %).  

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,
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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 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen 
av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.
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PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens 
förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i 
handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om 
slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

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

Bedömning och skäl till beslut
Tillbyggnaden med uterum skapar en avvikelse från detaljplanen då 
byggrätten överskrids med sammanlagt 23%. I samma kvarter har dock 
tidigare beviljats bygglov för åtgärder som inneburit betydligt större 
avvikelser från tillåten byggyta.

Då kvarteret är relativt luftigt, tillbyggnaden placeras så att den inte stör 
grannarna och dessa inte har några invändningar, samt den planerade 
åtgärden inte strider mot detaljplanen görs den samlade bedömningen att 
avvikelsen kan tillåtas och att den är att betrakta som mindre.

För övrigt bedöms föreslagen åtgärd uppfylla resterande krav som följer av 
PBL kap 9 § 30.

Bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.
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Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till lika befintlig golvhöjd i anslutande bostadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 b och 31 d. Motivet är att 
avvikelsen har godtagits vid tidigare bygglovsprövning samt att åtgärden inte 
strider mot gällande detaljplan och i övrigt uppfyller gällande krav.

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.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 och innebär att 
åtgärden får påbörjas.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden Lars 
Larsson.

Som underlag för slutbesked ska verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 7 326 kronor (4 844 
kronor för bygglov, 968 kronor för avvikelse samt 1514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6, 12 och 14 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning 2020-04-09
Förslag till kontrollplan 2020-04-09
Teknisk beskrivning    2020-04-09
Teknisk beskrivning    2020-04-09
Situationsplan 2020-04-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.304
Bygglovshandlingar:
Översikt, handlingsid: Bn 2020.305
Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.306
Huvudritning, handlingsid: Bn 2020.307
Teknisk beskrivning 1, handlingsid: Bn 2020.308
Teknisk beskrivning 2, handlingsid: Bn 2020.309
Kontrollplan, handlingsid: Bn 2020.310
_________

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

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.

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 § 50 Dnr BN 2020/39
Dnr BL 2020-000067

Tosterup 1:32 – Tidsbegränsat bygglov 10 år för 
uppställning av kontorsbod

Byggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov till och med 2030-05-13 beviljas i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +30 cm 
ovanför mark. Bygglovet villkoras med att boden ska vara riven vid det 
datum när det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken då 
ska vara återställd efter rivning.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 33. Motivet till beslutet om 
det tidsbegränsade bygglovet är att boden uppfyller någon eller några men 
inte alla förutsättningar enligt kap 9 §§ 30-32 a, att sökanden begärt 
tidsbegränsat bygglov och att åtgärden avses pågå under en begränsad tid. 

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Andreas Almer.

I detta ärende krävs utstakning av grundläggning innan arbetena får påbörjas.

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 784 kronor
 (2 270 kronor för tidsbegränsat bygglov samt 1 514 kronor för hörande av 
sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning            2020-03-09
Teknisk beskrivning    2020-03-09
Planritning 2020-04-28
Brandskyddsdokument 2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Kontrollplan bod 2020-04-30

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av arbetsbod. Boden ska ställas upp tillfälligt och ska till att 
börja med fungera som huvudkontor för verksamheten som sökande har för 
avsikt att flytta hit från annan ort.

Boden ska anslutas till el och fiber, men inte vatten och avlopp.

Befintlig infart ska användas, och trafiken beräknas bli försumbar då 
verksamheten huvudsakligen sker ute hos kund.

Förutsättningar
Fastigheten är avstyckad från en jordbruksfastighet och är bebyggd med 
bostad och de ekonomibyggnader som tidigare krävdes för jordbruket.

Infart och avfallshantering är ordnad.

Elanslutning finns.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturvård.

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.
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PBL kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses 
i 9 §.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 
vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen 
av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.
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PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens 
förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i 
handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om 
slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

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

Bedömning och skäl till beslut
Bodens utförande uppfyller inte kraven på energiåtgång eller tillgänglighet. 
Åtgärden är dock tillfällig. Om verksamheten fortfarande ska bedrivas efter 
att det tidsbegränsade bygglovet gått ut, kommer tillgänglighetskraven och 
kraven på energiåtgång att prövas i vanlig ordning när de permanenta 
lokalerna ska uppföras.

Verksamheten som ska bedrivas på fastigheten kommer huvudsakligen att 
bestå av kontorsarbete i boden, men det huvudsakliga arbetet utförs på plats 
hos företagets kunder. Bedömningen är att verksamheten inte kommer att 
skapa risk för olyckor eller sådana olägenheter för omgivningen att den inte 
kan tillåtas. Verksamheten bedöms inte heller ge upphov till ytterligare 
parkeringsbehov utöver det som ägarna och verksamhetsutövarna redan har.

Boden uppfyller resterande krav i PBL kap 2 och 8. Bedömningen görs 
därför att tidsbegränsat bygglov kan beviljas med villkoren att boden rivs när 
det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken återställs efter 
rivning.

Då samtliga underlag för att bevilja startbesked finns görs bedömningen att 
även startbesked kan beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt för kommunen.
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Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov till och med 2030-05-13 beviljas i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +30 cm 
ovanför mark.

Bygglovet villkoras med att boden ska vara riven vid det datum när det 
tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken då ska vara 
återställd efter rivning.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 33. Motivet till beslutet om 
det tidsbegränsade bygglovet är att boden uppfyller någon eller några men 
inte alla förutsättningar enligt kap 9 §§ 30-32 a, att sökanden begärt 
tidsbegränsat bygglov och att åtgärden avses pågå under en begränsad tid. 

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Andreas Almer.

I detta ärende krävs utstakning av grundläggning innan arbetena får påbörjas.

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 784 kronor
 (2 270 kronor för tidsbegränsat bygglov samt 1 514 kronor för hörande av 
sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning            2020-03-09
Teknisk beskrivning    2020-03-09
Planritning 2020-04-28
Brandskyddsdokument 2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Kontrollplan bod 2020-04-30

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.311
Översikt, handlingsid: Bn 2020.312
Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.313
Situationsplan text, handlingsid: Bn 2020.314
Planritning, handlingsid: Bn 2020.315
Huvudritning, handlingsid: Bn 2020.316
Teknisk beskrivning, handlingsid: Bn 2020.317
Brandskyddsdokumentation, handlingsid: Bn 2020.318
Enkel egenkontrollplan, handlingsid: Bn 2020.319
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
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Övriga upplysningar
Byggbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

För utstakning kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och Mät, telefon 
0417-18000.

Startbeskedet upphör att två år efter det datum då bygglovet beviljades.

Observera att åtgärderna inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
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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Brösarp 12:6 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till lika befintligt golv i anslutande byggnadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 och 31 b. Motivet till 
beslutet är att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är 
liten samt att åtgärden i övrigt uppfyller kraven som följer av kap 9 § 30.

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.

Som kontrollansvarig utses Per Börjesson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 7 326 kronor (4 844 
kronor för bygglov, 968 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-03-30
Planritning                                rev 2020-04-29
Fasadritning söder och öster     rev 2020-04-29
Fasadritning norr och väster     rev 2020-04-29

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om att få bygga till bostadshuset på 
fastigheten. Tillbyggnad sker västerut på angränsande fastighet. Befintlig 
byggnad är placerad nära gatan i en ficka på mark med byggförbud.
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Övriga åtgärder omfattar ändring av trappa mellan plan 1 och 2, igensättning 
av trappa till källaren, flyttning och utökning av badrum och utvidgning av 
kök på plan 1 samt ombyggnad av kök till badrum på plan 2.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom förslag till stadsplan för Brösarp (Brösarp S1) laga 
kraftvunnen 1983-12-06. Tillåten användning är bostäder i två våningar. 
Byggnader får byggnader får uppföras fristående eller som parhus i 
fastighetsgräns.

Tillbyggnaden görs som en förlängning av befintlig byggnad. Det medför att 
tillbyggnaden hamnar delvis på mark med byggförbud vilket innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan.

Den aktuella byggnaden är enligt fastighetsregistret uppförd 1910 och fanns 
då detaljplanen togs fram.

Byggnaden ingår i kulturmiljöprogrammet och är klassad som värdefull. 
Fasaden och fönsterna har dock bytts ut vid hårdhänta renoveringar, och 
byggnaden har inte kvar särskilt mycket av sitt nationalromantiska formspråk.

Fastigheten har infart från Höjerensvägen och är försedd med kommunalt 
vatten och avlopp.

Ansökan om lantmäteriförrättning för att slå samman Brösarp 12:6 och 12:93 
är inskickad.

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
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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 
avvikelsen är liten.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem
eller vilka som är kontrollansvariga, och
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen 
av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

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

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på mark med 
byggförbud. Då planförslaget och de närmast föregåden byggnadsplanerna 
för Brösarp togs fram lade man slentrianmässigt ut ett 6 meter brett område 
med byggförbud längs gatorna och undantog befintliga byggnader där dessa 
kom i konflikt med de nya bestämmelserna. En avvägning har gjorts mellan 
funktionen i den planerade tillbyggnaden och två alternativa placeringar av 
tillbyggnaden: Den föreslagna samt alternativet att förskjuta tillbyggnaden in 
bakom marken med byggförbud. Den aktuella byggnaden är klassad som 
värdefull i kulturmiljöprogrammet och omfattas av varsamhet vid åtgärder, 
men bedömningen är att placeringen av tillbyggnaden inte påverkar 
kulturvärdet påtagligt utan återställning av fasaden och fönsterindelningar har 
större betydelse. 
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Då befintlig byggnad redan ligger närmare gatan, och åtgärden 
överensstämmer med syftet med detaljplanen görs bedömningen att 
avvikelsen är att betrakta som liten. Tillbyggnad på mark med byggförbud 
kan därför tillåtas.

För övrigt bedöms den föreslagna åtgärden uppfylla de krav som följe av 
PBL kap 9 § 30.

Den sammantagna bedömningen är därför att bygglov kan beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till lika befintligt golv i anslutande byggnadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 och 31 b. Motivet till 
beslutet är att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är 
liten samt att åtgärden i övrigt uppfyller kraven som följer av kap 9 § 30.

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.

Som kontrollansvarig utses Per Börjesson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 7 326 kronor (4 844 
kronor för bygglov, 968 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-03-30
Planritning                                rev 2020-04-29
Fasadritning söder och öster     rev 2020-04-29
Fasadritning norr och väster     rev 2020-04-29

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.320
Översikt, handlingsid: Bn 2020.321
Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.322
Reviderad planritning, handlingsid: Bn 2020.323
Reviderad fasad och sektion 1, handlingsid: Bn 2020.324 
Reviderad fasad och sektion 2, handlingsid: Bn 2020.325
_________

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+Kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
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Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har 
kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas. Kallelse till tekniskt samråd bifogas vid expediering.

Observera att åtgärderna 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. När åtgärden är utförd på 
godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
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 § 52 Dnr BN 2020/41
Dnr BL 2020-000055

Ullstorp 11:16 del av - Tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av arbetsbod och marklov för schaktning 
och terrassering

Byggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov för boden till och med 2025-05-13. Marklov för 
schaktning och terrassering beviljas. Loven beviljas i enlighet med inlämnade 
och reviderade handlingar. Höjd för färdigt golv bod fastställs till +69,82. 
Bygglovet villkoras med att boden ska vara riven vid det datum när det 
tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken då ska vara 
återställd efter rivning.

Beslutet om bygg- och marklov fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31, 
33 och 35. Motivet till beslutet om det tidsbegränsade bygglovet är att boden 
uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt kap 9 §§ 30-32 
a, att sökanden begärt tidsbegränsat bygglov och att åtgärden avses pågå 
under en begränsad tid. Motivet till marklovet är att åtgärden inte strider mot 
en detaljplan, inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning 
för bebyggelse, inte medför störningar eller betydande olägenheter för 
omgivningen och uppfyller de krav som följer av kap 2 § 6 tredje stycket och 
kap 8 §§ 9-12.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 med villkoren att 
åtgärden får påbörjas när kontakt tagits med VA-enheten för att säkra att 
grundläggning sker utan att skada de VA-ledningar som går genom området.

Kontrollplaner fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Per Jönsson.

I detta ärende krävs utstakning av gränser och bodens uppställningsplats 
innan arbetena får påbörjas.

Som underlag för slutbesked ska verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.
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Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 768 kronor (8 855 
kronor för tidsbegränsat bygglov, 6 400 kronor för marklov samt 1 514 
kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 2, 3, 6, och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan utsättning 2020-04-23
Fasadritning 2020-04-23
VVS ritning 2020-04-23
Teknisk beskrivning 2020-04-23
Situationsplan höjdplan 2020-04-23
Situationsplan rev 2020-04-28
Planritning bod 2020-04-28
Teknisk beskrivning 2020-04-28
Kontrollplan bod 2020-04-30
Kontrollplan mark 2020-04-30

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av arbetsbod och marklov för schaktning och terrassering.

Boden ska ställas upp tillfälligt och fungera som kontor och personallokaler 
för verksamheten som omfattar mark- och VA-arbeten i regionen. Bygglov 
för permanenta kontors-, personal- och arbetslokaler ska sökas senare när 
markarbeten enligt detta lov är slutförda.

Schaktning och andra markarbeten inklusive terrassering med L-stöd i två 
våningar längs fastighetsgränserna i väster och gränserna i söder utförs för att 
skapa en plan yta som ska användas för uppställning av arbetsfordon då 
dessa inte används för anläggningsentreprenader på annat håll. Ytan ska även 
innehålla parkeringsplats för personal då dessa inte vistas ute på 
anläggningsarbeten på annan plats. Den plana ytan ger också underlag för att 
senare uppföra den permanenta byggnaden.

Infart sker från söder via Verkstadsgatan. Trafik till och från fastigheten 
kommer huvudsakligen att ske vid raster och arbetstidens början och slut, 
samt för övrigt enstaka besök till kontorslokalerna.
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Förutsättningar
Fastigheten Ullstorp 11:16 är obebyggd och ligger inom detaljplan för 
utvidgning av östra industriområdet laga kraftvunnen 1984-12-20 (S 93). 
Planen tillåter småindustri som inte medför störningar för omgivningen. 
Byggrätten begränsas i höjd till 6 meter, och genom mark med byggförbud 
längs fastighetsgränserna.

Åtgärden strider mot detaljplanen till den del som gäller boden som föreslås 
uppförs på mark med byggförbud.

Fastigheten omfattar dels gatumark inom Östra industriområdet, dels 
obebyggd kvartersmark inom planområdet. Lantmäteriförrättning, som syftar 
till att stycka av den del av kvartersmarken som bygglovet gäller, är påbörjad.

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.

PBL kap 9 § 33 För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 
överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses 
i 9 §.

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
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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.

PBL kap 9 § 40 Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå:
1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,
37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

PBL kap 9 § 40 a Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen 
av ett ärende om lov, ska nämnden i sitt beslut om avgift
redovisa hur avgiften har fastställts.

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.

PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.
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PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens 
förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i 
handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om 
slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Inga negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering av bod på mark med 
byggförbud. Bodens utförande uppfyller inte heller kraven på tillgänglighet.  
Åtgärden är dock tillfällig och ska endast pågå under en kortare tid. 
Tillgänglighetskraven kommer att prövas i vanlig ordning när de permanenta 
lokalerna ska uppföras. Boden uppfyller resterande krav i PBL kap 2 och 8. 
Bedömningen görs därför att uppförande av boden kan tillåtas med villkoren 
att boden rivs när det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att 
marken återställs efter rivning.

Verksamheten som ska bedrivas på fastigheten kommer huvudsakligen att 
bestå av uppställning av arbetsfordon då dessa inte används i lokala 
entreprenadarbeten på annan plats. Boden kommer att användas som 
rastplats för medarbetare samt administration av dessa lokala entreprenader. 
Bedömningen är därför att verksamheten inte kommer att skapa risk för 
olyckor eller sådana olägenheter för omgivningen att den inte kan tillåtas.

Föreslagna markåtgärder uppfyller kraven på tillgänglighet på tomt. För 
övrigt görs bedömningen att markåtgärderna uppfyller resterande krav i PBL 
kap 2 och 8.

Den sammanlagda bedömningen är därför att tidsbegränsat bygglov kan och 
marklov ska beviljas.
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Då samtliga underlag för att bevilja startbesked finns görs bedömningen att 
även startbesked kan beviljas med villkoren att kontakt tas med VA-enheten 
för att säkra att grundläggning sker utan att skada de VA-ledningar som går 
genom området.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför minskade transporter för verksamheten som i sin tur medför 
minskade utsläpp av växthusgaser och därför påverkar detta miljömål 
positivt.

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov för boden till och med 2025-05-13. Marklov för 
schaktning och terrassering beviljas. Loven beviljas i enlighet med inlämnade 
och reviderade handlingar. Höjd för färdigt golv bod fastställs till +69,82. 
Bygglovet villkoras med att boden ska vara riven vid det datum när det 
tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla samt att marken då ska vara 
återställd efter rivning.

Beslutet om bygg- och marklov fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31, 
33 och 35. Motivet till beslutet om det tidsbegränsade bygglovet är att boden 
uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt kap 9 §§ 30-32 
a, att sökanden begärt tidsbegränsat bygglov och att åtgärden avses pågå 
under en begränsad tid. Motivet till marklovet är att åtgärden inte strider mot 
en detaljplan, inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning 
för bebyggelse, inte medför störningar eller betydande olägenheter för 
omgivningen och uppfyller de krav som följer av kap 2 § 6 tredje stycket och 
kap 8 §§ 9-12.

Startbesked fattas med hänvisning till kap 10 §§ 23 och 24 med villkoren att 
åtgärden får påbörjas när kontakt tagits med VA-enheten för att säkra att 
grundläggning sker utan att skada de VA-ledningar som går genom området.

Kontrollplaner fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Per Jönsson.
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I detta ärende krävs utstakning av gränser och bodens uppställningsplats 
innan arbetena får påbörjas.

Som underlag för slutbesked ska verifierade kontrollplaner med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 768 kronor (8 855 
kronor för tidsbegränsat bygglov, 6 400 kronor för marklov samt 1 514 
kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 2, 3, 6, och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan utsättning 2020-04-23
Fasadritning 2020-04-23
VVS ritning 2020-04-23
Teknisk beskrivning 2020-04-23
Situationsplan höjdplan 2020-04-23
Situationsplan rev 2020-04-28
Planritning bod 2020-04-28
Teknisk beskrivning 2020-04-28
Kontrollplan bod 2020-04-30
Kontrollplan mark 2020-04-30

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.326
Ullstorp 11:16 översikt, handlingsid: Bn 2020.327
Ullstorp 11:16 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.328
Ullstorp 11:16 situationsplan 2, handlingsid: Bn 2020.329
Ullstorp 11:16 situationsplan, handlingsid: höjdplan Bn 2020.330
Ullstorp 11:16 planritning, handlingsid: Bn 2020.331
Ullstorp 11:16 fasadritning, handlingsid: Bn 2020.332
Ullstorp 11:16 teknisk beskrivning, handlingsid: Bn 2020.333
Ullstorp 11:16 teknisk beskrivning 2, handlingsid: Bn 2020.334
Ullstorp 11:16 VVS ritning, handlingsid: Bn 2020.335
Ullstorp 11:16 kontrollplan bod, handlingsid: Bn 2020.336
Ullstorp 11:16 kontrollplan mark, handlingsid: Bn 2020.337
_________
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Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygg- och marklovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om bygglov och marklov får verkställas fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

För utstakning kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och Mät, telefon 
0417-18000.

Startbeskedet upphör att två år efter det datum då bygglovet beviljades.

Observera att åtgärderna inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. När 
åtgärden är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
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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Remissyttrande Konsekvensutredning föreskrifter och 
allmänna råd om planbeskrivning

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna denna skrivelse och 
Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 

kommentarer som framgår av svarsfilen.
 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 

kostnader för genomförandet och en kompletterad socioekonomisk 
analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för genomförandet 
är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets konsekvensanalys.

 att kommunerna är olika långt komna i investeringar och drift är inget 
argument för att neka kommunerna kompensation om kostnaderna 
kommer att bli större än besparingarna.

Ärendebeskrivning
Boverket har tidigare haft Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplaner ute på remiss och Tomelilla kommun har ställt sig positiva 
till digitalisering av detaljplaner och föreskrifter som styr detaljplanering. 
Boverket har nu tagit fram Förslag till föreskrifter med en 
konsekvensutredning och begärt yttrande över rubricerad remiss. 
Remissvaret ska vara Boverket tillhanda senast 2020-07-24.

Motivet till föreskrifterna är att boverket fått i uppdrag att lösa digital 
samhällsbyggnadsprocess och Boverket menar att det saknas förutsättningar 
för en digital samhällsbyggnadsprocess om man inte styr upp innehållet i 
detaljplaner och planbeskrivningarna hårdare. Syftet med regleringen är att 
komma ett steg närmare en ”obruten samhällsbyggnadsprocess där 
detaljplaneinformation ska kunna överföras och återanvändas digitalt”.
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Tomelilla kommun har tidigare anfört att man ser framtida 
utvecklingsmöjligheter genom digitalisering av planprocessen, och vidhåller 
detta. Men den ekonomiska konsekvensutredningen som Lantmäteriet har 
gjort visar att det är entreprenörsledet som drar den största nyttan av 
digitaliseringen, medan kommunerna ser ut att mestadels drabbas av 
kostnader.

Tidsbesparing och kostnader för kommunen
Boverket hänvisar till en Lantmäterirapport, och menar i konsekvensanalysen 
att digitalisering av detaljplaner skulle ge tidsbesparingar som i sin tur skulle 
leda till ca 415 miljoner kronor i besparingar för kommunerna. Detta skulle 
ge en besparing i snitt per kommun om ca 1,4 miljoner kronor. 
De korrekta siffrorna i Lantmäteriets rapport (baserad på en finsk rapport 
som menar att 60% av tidsåtgången för detaljplaner kan sparas genom 
digitalisering) är dock betydligt lägre. Lantmäteriet beräknar kommunernas 
besparingar till 170 miljoner kronor per år, vilket reducerar den årliga 
besparingen till i snitt 570 000 kronor per kommun. Därutöver bör siffran 60 
% sparad tid granskas noga då Esbo stad i Finland, som är en expansiv del av 
Helsingforsregionen och hanterar ett par hundra detaljplaner varje år, har 
uppskattat besparingarna till snarare 30 %. Om detta stämmer skulle den 
sammanlagda ekonomiska nyttan för kommunerna bara bli 86 miljoner 
kronor, det vill säga i snitt 288 000 kronor per år och kommun. Då har man 
dock inte tagit hänsyn till kommunernas kostnader för digitaliseringen.

Om man drar ifrån de kommunala kostnader som redovisas i Boverkets 
analys (ca 150 000 kronor för inköp och drift av programvaror för att 
producera detaljplaner enligt den nya standarden), återstår 130 000 – 420 000 
kronor i besparing. I Boverkets analys saknas kommunernas kringkostnader 
för att rusta upp datorer och skärmar för att klara nya programvaror, 
kostnaden för att hålla de digitala planerna tillgängliga för övriga aktörer samt 
kostnaden för att digitalisera befintliga planer. Kostnaderna för att göra de 
digitala detaljplanerna tillgängliga för grupper med funktionsnedsättningar 
som dålig syn, dålig hörsel eller andra nedsättningar redovisas inte. När även 
dessa kostnader har dragits av förefaller det som om besparingarna för 
kommunerna ser ut att försvinna helt och i värsta fall medför digitalisering 
istället kostnader för kommunerna. Med så små marginaler hävdar Tomelilla 
kommun att kostnadskalkylen måste granskas oberoende och revideras innan 
man kan dra slutsatsen att genomförandet blir kostnadsneutralt.
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Socioekonomiska konsekvenser
Boverket drar slutsatsen att föreskrifterna kommer att ge bättre kvalitet än 
idag, bättre förutsägbarhet i genomförandet och därför också högre 
rättssäkerhet och bättre transparens för den enskilde. Man menar också att 
förslaget inte medför några konsekvenser för jämställdhet, barn eller 
tillgänglighet.

Övergång till digitalisering påverkar dock olika målgrupper på olika sätt och 
alla har inte samma tillgång till datorutrustning och inte alltid det handlag 
med datorer som krävs för att kunna utnyttja potentialen i de digitala 
detaljplanerna. Av Svenskarna och internet (den svenska delen av Internet 
Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar) 
framgår att vi ligger ganska bra till när det gäller tillgång till Internet, 
bredband och datorutrustning, men siffrorna från 2019 visar också att 
ekonomiskt utsatta familjer (lägre medianinkomst än 300 000 kronor per år), 
personer som är 66 år eller äldre och personer i hushåll med lägre utbildning 
inte använder internet i samma utsträckning.

Såväl jämställdhet, som barn och tillgänglighet påverkas alltså om förslaget 
genomförs utan en väl genomtänkt finansiering som omfattare insatser för 
att öka tillgängligheten till internet och digital information.

Sammantaget ger digitaliseringen många utvecklingsmöjligheter, men framför 
allt ekonomiska fördelar för byggbolagen. De ekonomiska konsekvenserna 
för kommunerna måste därför klarläggas och utvärderas på nytt innan 
föreskriften kan beslutas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.338
Rev 2020-05-14 Svarsfil förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.361
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Missiv Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.340
Remiss Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.341
Remiss BFS 20xx-xx förslag till föreskrift och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.342
Sändlista Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.343
Ekonomisk nytta av ett samlat nationellt tillgängliggörande av geodata i 
samhällsbyggnadsprocessen, handlingsid: Bn 2020.285
Svenskarna och Internet 2019, handlingsid: Bn 2020.284.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att lämna denna skrivelse och 
Tomelilla kommuns svarsfil som yttrande till Boverket och

 ställa sig positiva till digitalisering av detaljplaner.
 ställa sig positiva till föreskriften om planbeskrivningar med de 

kommentarer som framgår av svarsfilen.
 kräva att konsekvensanalysen uppdateras med korrekta kommunala 

kostnader för genomförandet och en kompletterad socioekonomisk 
analys av genomförandet.

 kräva ny prövning av om kommunerna behöver 
kostnadskompenseras då de faktiska kostnaderna för genomförandet 
är betydligt högre än de som redovisas i Boverkets konsekvensanalys.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Fredlund (M) yrkar att byggnadsnämnden ska lägga till i skrivelsen att 
kostnadsbedömningen har stora brister och att kommunerna är olika långt 
komna gällande investeringar och drift inte ett är argument att neka 
kommunerna ekonomisk kompensation. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet 
med Bertil Fredlunds (M) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Samrådsyttrande Fastighetsreglering Lunnarp 85:1 och 
1:51

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna fastighetsreglering av del av Lunnarp 
85:1 till Lunnarp 1:51 med en avvikelse för reglering av mark utanför 
detaljplanerat område till detaljplanerad mark.

Jäv
Emil Ekstrand (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius anmäler jäv och lämnar lokalen.

Ärendebeskrivning
Lantmäteriet har begärt samråd i rubricerad förrättning angående 
lämplighets- och planvillkoren i kap 3 §§ 1-3 i fastighetsbildningslagen. 

Tomelilla kommun har sålt en del av Lunnarp 85:1 utanför detaljplanerat 
område till fastighetsägare som äger anslutande mark inom detaljplanerat 
område. Fastighetsägaren önskar reglera den köpta marken till Lunnarp 15:1.

Lantmäteriets fråga gäller hur Tomelilla kommuns byggnadsnämnd ställer sig 
till att ej detaljplanelagd område regleras till en fastighet som är 
detaljplanelagd?

Enligt Fastighetsbildningslagen kap 3 § 3 får fastighetsbildning inte ske inom 
område som inte omfattas av detaljplan, om åtgärden skulle försvåra 
områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 
motverka lämplig planläggning av området.

Bedömning och skäl till beslutet
Det finns inga utbyggnadsplaner eller andra inriktningar i gällande 
Översiktsplan 2025 som hindrar att fastigheterna regleras ihop.
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Gällande detaljplan för Lunnarp vann laga kraft 1989-09-22. Tillåten 
användning inom området är småindustri/handel. Om marken regleras ihop 
kan rätten att bygga inom detaljplanerat område komma att hävdas även i 
den del som regleras till. Det sker då utan att lämpligheten att bygga på 
marken har prövats på det sätt som sker vid planläggning.

Den del av Lunnarp 85:1 som kommunen har sålt av ligger norr om 
planområdet. Markområdet kan försörjas via befintlig samfälld väg inom 
fastigheten Lunnarp s:2. Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till den 
samfällda vägen, varför fastigheten i framtiden kan försörjas med vatten och 
avlopp. Den tillåtna verksamheten är sådan att den inte skapar stora 
olägenheter för omgivningen i form av buller eller utsläpp av miljöfarliga 
ämnen. Om bygglov söks för åtgärd som uppfyller tillåten användning inom 
planområdet bedöms en framtida inte heller skapa risk för olyckor.

Eventuella framtida anspråk på att bygga ut småindustri eller handel på den 
del som regleras till, och som kan bebyggas, kan därför sannolikt hanteras 
inom ramen för bygglovshandläggningen. Bedömningen är att den därför 
inte försvårar områdets ändamålsenliga användning, inte föranleder olämplig 
bebyggelse och inte motverkar lämplig planläggning av området.

Nämnden förslås därför godkänna att den föreslagna regleringen tillåts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta konsekvenser för kommunens ekonomi.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan enligt barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna fastighetsreglering av del av Lunnarp 
85:1 till Lunnarp 1:51 med en avvikelse för reglering av mark utanför 
detaljplanerat område till detaljplanerad mark.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-29,
begäran om samråd Bn handlingsid: 2020.344,
Lunnarp 1:51, 8:8 och 85:1
Samråd - Fastighetsreglering berörande Lunnarp 1:51, 8:8 och 85:1 Bn 
handlingsid: 2020.345.
_________

Beslutet skickas till:
Lantmäteriet
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Samrådsyttrande Avstyckning från Brösarp 88:1 
M191897   
   
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden har inget att invända mot den begärda avstyckningen 
från Brösarp 88:1 i sig, men yrkar på att även styckningslott A klassas för 
allmänt ändamål i enlighet med tillåten användning enligt detaljplan och att 
utfart ska säkras för Lotten A över Lotten B till Hedvägen. Om detta inte är 
möjligt yrkar byggnadsnämnden att lantmäteriet att avvakta med 
slutförandet av förrättningen till dess att församlingen låtit ändra 
användning genom prövning av ändring av detaljplan.

Ärendebeskrivning
Lantmäteriet har begärt samråd i rubricerad förrättning angående 
lämplighets- och planvillkoren i kap 3 §§ 1-3 i fastighetsbildningslagen. 

Brösarp-Tranås församling har begärt avstyckning av två fastigheter från 
Brösarp 88:1. Enligt begärd förrättning ska Lotten A styckas av som 
bostadsfastighet, och lotten B styckas av för allmänt ändamål, se karta i 
beslutsunderlaget.

Enligt Fastighetsbildningslagen kap 3 § 3 får fastighetsbildning inte ske 
inom område som inte omfattas av detaljplan, om åtgärden skulle försvåra 
områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 
motverka lämplig planläggning av området.

Bedömning och skäl till beslutet
Enligt gällande detaljplan för Brösarp (S1) laga kraftvunnen 1983-12-06 får 
fastigheten endast användas för allmänt ändamål. Med nuvarande regler får 
byggnad inom område avsett för allmänt ändamål användas för allmänt 
ändamål, även om verksamheten sker i privat regi.

Fastigheten ligger i anslutning till väg 9 som är transportled för farligt gods.
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Bn § 55 forts.

Bägge byggnaderna ligger inom den zon där det enligt länsstyrelsen inte är 
lämpligt att placera boenden. Byggnaden på lotten A är därför olämplig att 
klassa som bostad.

En ny utfart mot Albovägen skulle skapa stor risk för betydande 
olägenheter i form av trafikolyckor vid utfart på Väg 9. Utfart från Lotten A 
måste därför säkras över lotten B till Hedvägen.

Byggnadsnämnden yrkar därför att bägge lotterna ska klassas för allmänt 
ändamål, och att utfart ska säkras för Lotten A över Lotten B till Hedvägen. 
För övrigt har byggnadsnämnden inget att erinra.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har ingen påverkan på Tomelilla kommuns ekonomi.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påverkan på miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden har inget att invända mot den begärda avstyckningen 
från Brösarp 88:1 i sig, men yrkar på att även styckningslott A klassas för 
allmänt ändamål i enlighet med tillåten användning enligt detaljplan och att 
utfart ska säkras för Lotten A över Lotten B till Hedvägen. Om detta inte är 
möjligt yrkar byggnadsnämnden att lantmäteriet att avvakta med 
slutförandet av förrättningen till dess att församlingen låtit ändra 
användning genom prövning av ändring av detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.345
Samråd gällande avstyckning för fastigheten Brösarp 88:1, handlingsid: Bn 
2020.277
________   

Beslutet skickas till:
Lantmäteriet
Kopia till Församlingen
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Justerandes sign

Bn § 56 Dnr BN 2020/32

Samrådsyttrande ny detaljplan för Kv Laxen i Tomelilla 
kommun

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att komplettera planen 
med bestämmelserna att våningar över 6,5 meter ska dras in från gräns mot 
allmän platsmark med minst 1,4 meter runt hela kvarteret och att balkonger 
inte får byggas ut över allmän platsmark och därefter snarast ställa ut 
förslaget till detaljplan för Kv Laxen för granskning.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Kvarteret Laxen är utställt för samråd från och med 
16 april till och med 21 maj 2020.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom 
kvarteret Laxen genom att planlägga hela planområdet för bostad och 
centrumändamål. Den föreslagna ändringen är i linje med gällande 
översiktsplan.

För Kv Laxen gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
I den södra delen av kvarteret tillåts bostäder och handel i två våningar, och i 
den norra delen tillåts endast handel. Byggnadshöjden är begränsad till 5 
meter i hela kvarteret. Mindre korsmarkerade områden får endast bebyggas 
med uthus med en byggnadshöjd på högst 2,5 m. All övrig obebyggd mark 
inom kvarteret är planlagd som mark med byggförbud. 

Föreslagen ändring omfattar följande:
 Bostäder och centrumverksamhet tillåts i hela området.
 Tillåten byggnadshöjd ökas till 15 meter i hela kvarteret.
 Mark med byggförbud begränsas till att säkra infarter till bakgårdar 

och de områden som idag belastas av fjärrvärmeldning.

Den utökade byggytan medger att byggnader som uppförs i kvarteret kan 
utföras med genomgående lokaler mellan Norregatan och Järnvägen.
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Justerandes sign

Bn § 56 forts.

Detta medför att till exempel restauranger och butiker i framtiden kan få 
entréer både från Norregatan och från gångstråket längs järnvägen, vilket i 
sin tur ökar möjligheterna för verksamheterna att dra nytta av den ström av 
gående som går till och från stationen.

I kvarteret finns flera byggnader som är utpekade i kulturmiljöprogrammet. 
Inne i centrum har man tidigare gjort bedömningen att 
kulturmiljöprogrammets skydd för byggnader är tillräckligt utan att införa 
ytterligare begränsningar i detaljplanebestämmelser. Den nya byggnadshöjden 
medger att två våningar byggs på de funkishus som ligger i kvarterets södra 
del, vilket gör att dessa inte behöver rivas om man vill utnyttja de nya 
byggrätterna. Kockska villan från 1913 är 13,5 meter hög vilket innebär att 
den redan i dag utnyttjar den nya byggrätten. Bestämmelser om skydd har 
därför inte införts.

Kvarteret har sedan tidigare varit slutet mot gaturummet. Detta är mest 
påtagligt i södra delen av kvarteret, medan gaturummet i kvarterets norra del 
är flackt och utbrett. Ökningen av byggrätterna påverkar därför inte den 
omedelbara upplevelsen för den som rör sig i gaturummet i kvarterets södra 
del, medan gaturummet upp mot Byskillnadsgatan kommer att bli mer slutet. 
Volymstudier visar att det är lämpligt att införa en bestämmelse om att 
våningar över 6,5 meter ska dras in från gatulivet med minst 1,4 meter för att 
ge samma upplevelse som funkishusen på Laxen 6, 7 och 8 ger nu. I norr 
mot Byskillnadsgatan kan volymen upplevas som brutal mot envåningshusen 
på gatans norra sida. Samma bestämmelse kan därför införas även här. En 
bestämmelse som hindrar att balkonger byggs ut över allmän platsmark bör 
också införas.

Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden rekommendera 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med bestämmelserna att våningar 
över 6,5 meter ska dras in från gräns mot allmän platsmark med minst 1,4 
meter runt hela kvarteret och att balkonger inte får byggas ut över allmän 
platsmark och därefter snarast ställa ut förslaget till detaljplan för Kv Laxen 
för granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Bedömningen är att denna bebyggelse inte kommer att attrahera barnfamiljer 
i lika stor utsträckning som andra nybyggnationer i Tomelilla.
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Bn § 56 forts.

Barnperspektivet i planen innebär istället att barn erbjuds möjlighet att i 
vuxet sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra vuxna och 
barn i miljöer där man äter och handlar. Bedömningen är att planförslaget 
har bäring på följande artiklar i Barnkonventionen: 
6: Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.
14: Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande 
fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är 
förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar 
sin rätt
27: Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard 
som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 
utveckling.
28b: uppmuntra utvecklingen av olika former av gymnasial utbildning 
inklusive såväl högskoleförberedande utbildning som yrkesutbildning, göra 
dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder 
såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov, 
och (c) genom varje lämpligt medel göra högre utbildning tillgänglig för alla 
på grundval av förmåga,
31: Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo 
delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och 
konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att komplettera planen 
med bestämmelserna att våningar över 6,5 meter ska dras in från gräns mot 
allmän platsmark med minst 1,4 meter runt hela kvarteret och att balkonger 
inte får byggas ut över allmän platsmark och därefter snarast ställa ut 
förslaget till detaljplan för Kv Laxen för granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.346
Samrådsremiss Kv Laxen, handlingsid: Bn 2020.278
Samrådshandling Plankarta Kv Laxen, handlingsid: Bn 2020.280
Samrådshandling Planbeskrivning Kv Laxen, handlingsid: Bn 2020.279
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen via Planenheten
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Bn § 57 Dnr BN 2020/14

Samrådsyttrande ny detaljplan för Smedstorps station i 
Tomelilla kommun

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att komplettera planen 
med ändring av kvartersmark för pendlarparkering till allmän platsmark samt 
utöka planområdet till att omfatta delar av trafikverkets mark som kan göras 
om till p-platser söder om järnvägen, och därefter snarast ställa ut förslaget 
till detaljplan för Smedstorps station för förnyat samråd eller granskning.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Smedstorps station har varit utställt för samråd från 
och med 19 februari till och med 11 mars 2020. Byggnadsnämnden har 
beviljats förlängning av svarstiden.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen från 
järnvägsändamål till parkeringsändamål.

Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med 
Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om 
marköverföring för den mark som inte används för järnvägsändamål och 
dess anläggningar. Planområdet är redan utbyggt med pendlarparkering som 
ligger på mark som i gällande detaljplan är avsedd för järnvägsändamål. 
Enligt avtalet ska parkeringen tillföras Tomelilla kommun, och för att kunna 
reglera marken i en lantmäteriförrättning krävs en detaljplaneändring.

För planområdet, som gränsar till stationen, Storgatan och 
bostadsbebyggelse, gäller detaljplan för Smedstorps samhälle laga 
kraftvunnen 1983-02-10. Gällande plan tillåter järnvägsändamål.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan där Tomelilla kommun 
pekar på att man vill säkra en hållbar utveckling genom att satsa på ökad 
kollektivtrafik för dess invånare. Möjligheterna för pendling till och från 
kommunen ska underlättas genom god tillgänglighet till hållplatser. 
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Bn § 57 forts.

Smedstorp är en av de orter som pekats ut som lämplig för att bygga ut nya 
bostäder.

Föreslagen ändring omfattar följande:
 Mark avsedd för järnvägsändamål omvandlas till allmän platsmark i 

gatans utbredning.
 Pendlarparkeringen läggs ut som kvartersmark för pendlarparkering.

Planen innebär att redan utförd pendlarparkering med tillbehör legaliseras 
och att möjlighet att överföra marken till kommunen skapas. Planens 
utformning bör dock förenklas så att hela området kan överföras till 
kommunens gatufastighet, vilket enklast sker genom att kvartersmarken för 
pendlarparkering ändras till allmän platsmark.

Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden att besluta föreslå 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med ändring av kvartersmark för 
pendlarparkering till allmän platsmark och därefter snarast ställa ut förslaget 
till detaljplan för Smedstorps station för granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen att komplettera 
planen med ändring av kvartersmark för pendlarparkering till allmän 
platsmark och därefter snarast ställa ut förslaget till detaljplan för Smedstorps 
station för granskning

Förslag till beslut under sammanträdet
Emil Ekstrand (M) yrkar att byggnadsnämnden ska lägga till i beslutet att 
utöka planen för att angöra fler parkeringsplatser på den södra sidan om 
järnvägen.
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Bn § 57 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet 
med Emil Ekstrands (M) förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-04-27, handlingsid: Bn 
2020.347
Samrådsremiss Smedstorps station, handlingsid: Bn 2020.94
Samrådshandling Smedstorp station plankarta, handlingsid: Bn 2020.348
Samrådshandling Smedstorps station Planbeskrivning, handlingsid: Bn 
2020.93
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen via Planenheten
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Bn § 58 Dnr BN 2020/3

Delegeringsbeslut till och med 24 april 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden återremittera ärendet till byggenheten för vidare 
handläggning.

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 7 mars till och med 24 april 2020.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

Avgift D 2020: 217.
Bygglov D 2020: 106, 116, 122, 125, 142, 160, 164, 168, 170, 171, 181, 
182, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 197-202, 204-206, 208-210, 212, 
213, 216, 218, 222, 224, 228-230, 235, 238, 239, 241 samt 243.
Rivnings- och bygglov D 2020: 124 samt 214.
Startbesked D 2020: 121, 123, 126, 142, 167, 169, 172, 196, 219, 226, 
227 samt 240.
Intermistiska slutbesked D 2020: 233, 234 samt 244.
Slutbesked D 2020: 195, 221, 231, 232, 215, 220, 236, 237 samt 242.
Strandskyddsdispens D 2020: 63, 184, 191 samt 194.
Avskrivning av ärende D 2020: 128, 131, 134, 135-141, 148-150, 154, 
156, 157, 173, 175, 178-180, 183, 188 samt 203.

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Startbesked D 2020: 113, 115, 130, 146, 162, 165 samt 176.
Intermistiskt slutbesked: D 2020: 114.
Slutbesked D 2020: 112, 117-120, 127, 129, 132, 133, 144, 145, 147, 
151-153, 155, 161, 163, 166, 174, 177, 185, 207, 223 samt 225.
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Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.349
 
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Anette Thoresson (C) yrkar på att återremittera ärendet till 
byggenheten då delegationslistan saknas som bilaga.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet 
med Anette Thoresson (C) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Bygglovschef Ingrid Järnefelt
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Bn § 59 Dnr BN 2020/2

Anmälningsärenden till och med 24 april 2020

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-04-24 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-04-24 
redovisas.

1. Länsstyrelsens beslut 2020-03-06 Dnr 403-7840-2020 att avslå 
överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2020-02-05 § 7 att avslå 
bygglov för nybyggnad av biltvätt på fastigheten Activ 1 i Tomelilla 
kommun.

2. Länsstyrelsens beslut 2020-04-16 Dnr 403-10918-2020 att avslå 
överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2020-02-14  att ta ut 
avgift för utstakning för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Lönhult 5:85 i Tomelilla kommun.

3. Länsstyrelsens beslut 2020-04-22 Dnr 403-35516-2019 att upphäva 
Byggnadsnämndens beslut 2019-10-09 att påföra förre 
fastighetsägaren sanktionsavgift för att olovligt ta tillbyggnad i anspråk 
på fastigheten Tranås 25:57 i Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-04-24 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: 
Bn 2020.350
________
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Bn § 60 Dnr BN 2020/16

Dialoger och informationsärenden

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna

Jäv
Bertil Fredlund (M) anmäler jäv under punkten tre och lämnar lokalen.

Ärendebeskrivning
1. Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt informerar bland annat om:

- Personalrekrytering av en handläggare Josefina Ezpeleta Vega och 
en administratör Matilda Duvander. Siv Malm skall gå i pension.

2. Ekonom Emelie Olsson informerar om ekonomiskt utfall och 
måluppfyllelse januari-april.

3. Ordförande Anette Thoresson informerar bland annat om följande:
- Justitieombudsmannen har ålagt byggnadsnämnden att yttra sig 

över en anmälan. Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag 
som kommer att hanteras av nämnden på nästa sammanträde.

- Länsstyrelsen har upphävt ett tidigare beslut av nämnden om 
sanktionsavgift. För att hinna överklaga har ordförande Anette 
Thoresson fattat ett ordförandebeslut om överklagan. Nämnden 
diskuterar frågan och ställer sig bakom att ordförande drar tillbaka 
överklagan.

4. Dialog med revisorernas ordförande Ulla-Christina Lindberg.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Bn 2020.351
_________
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