
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 juni 2020

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 17 juni 2020, 
kl. 08.30-12.30 med ajournering 10.00-10.15

Beslutande Se sidan två. 
 
 

Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Bygglovschef Ingrid Järnefelt
Kanslichef Johan Linander
Ekonom Emelie Olsson

Utses att justera Anders Rosengren (SD)   

Justerade paragrafer §§ 61-77

Justeringens plats Kommunkansliet den 24 juni 2020 
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Anders Rosengren (SD)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 17 juni 2020

Datum då anslaget sätts upp 24 juni 2020

Datum då anslaget tas ned 20 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet Bygglovsenheten, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 juni 2020

Justerandes sign

Beslutande: Anette Thoresson (C), ordförande
Bertil Fredlund (M) §§ 61-69 och 71-77
Kristin Skoog (S)
Anders Rosengren (SD)
Roger Persson (S)

Tjänstgörande ersättare Emil Ekstrand (M) § 70

Ersättare Figge Bergquist (V), närvarande §§ 61-76
Emil Ekstrand (M), närvarande §§ 61-62, 64-69, 71-76

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

Bn § 61 Ändringar i föredragningslistan
Bn § 62 Norra Kvärrestad 13:37 – Förlängning av tidsbegränsat bygglov för 

omklädningsrum och förråd
Bn § 63 Måsen 12 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum
Bn § 64 Brösarp 18:3 – Förhandsbesked Nybyggnad av vattenverk och rivning av 

befintligt
Bn § 65 Strutsen 1 – Bygglov för utvändig ändring av kommunhus - ventilationsgaller, 

solpaneler tak/fasad samt utbyte av ventilationsaggregat
Bn § 66 Slakteriet 45 – Bygglov Nybyggnad av kontorslokaler
Bn § 67 Sälshög 9:4 - Rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

mindre tillbyggnad
Bn § 68 Samrådsremiss kv. Uttern Ks 2017/18
Bn § 69 Yttrande till justitieombudsmannen (anmälan Gärarp 11:19)
Bn § 70 Tranås 25:57 – Avslag på begäran om skadestånd
Bn § 71 Tertialrapport 1 2020 för byggnadsnämnden
Bn § 72 Återremiss Delegeringsbeslut till och med 24 april 2020
Bn § 73 Delegeringsbeslut till och med 31 maj 2020
Bn § 74 Delegering till nämndens ordförande under sommaren
Bn § 75 Redovisning av anmälningsärenden 25 april till den 4 juni
Bn § 76 Dialoger och informationsärenden
Bn § 77 Activ 1 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen
_________

2



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

Bn § 61 Dnr BN   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Activ 1 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Reservation
Bertil Fredlund (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Fredlund (M) yrkar att ärende 10 och 11 tas bort från 
föredragningslistan och ersätts med punkten delegering till 
förvaltningschefen där beslutanderätten i dessa två ärenden delegeras till 
förvaltningschefen som i sin tur kan vidaredelegera beslutanderätten till 
lämplig tjänsteman som inte tidigare varit delaktig i handläggning.

Kristin Skoog (S) yrkar avslag på Bertil Fredlunds yrkande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar i 
enlighet med Kristin Skoogs förslag.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

Bn § 62 Dnr BN 2020/49
Dnr BL 2020-000187

Norra Kvärrestad 13:37 – Förlängning av tidsbegränsat 
bygglov för omklädningsrum och förråd

Byggnadsnämndens beslut
Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet beviljas till och med 2025-06-17 
i enlighet med inlämnad begäran och tidigare godkända handlingar. 
Bygglovet beviljas med villkoret att byggnaden ska vara avlägsnad och 
marken återställd senast det datum då bygglovet upphör att gälla. För övrigt 
gäller samma som för det tidigare beviljade tidsbegränsade bygglovet.

Lovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 33. Motivet till beslutet är att 
byggnaden strider mot detaljplanen, men att avvikelsen kan betraktas som 
liten och att byggnaden i övrigt uppfyller tillräckligt många av gällande krav 
enligt PBL. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 420 kronor (2 906 
kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 
4 och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Tidsbegränsat bygglov med handlingar 2013-02-13
Förlängning tidsbegränsat bygglov 2016-03-01

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för byggnad med 
omklädningsrum och förråd. Lunnarps Bollklubb har tidigare tecknat 
nyttjanderättsavtal med Tomelilla kommun för nyttjande av aktuellt 
markområde. Sökanden bör kontrollera att nyttjanderättsavtalet gäller för den 
förlängda tiden fram till 16 juni 2025 alternativt förlänga giltighetstiden för 
avtalet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 62 forts.

Enligt sökanden är byggnaden inte tillgänglighetsanpassad då den enbart ska 
användas som omklädningsrum och förråd. All tillgänglighet finns enligt 
sökande i huvudbyggnaden.

Byggnaden är inte kopplad till vatten och avlopp. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan laga kraftvunnen 1984-05-10. Enligt 
detaljplanen är området avsett för bostadsändamål. Byggnaden är placerad på 
område avsett för underjordiska allmänna ledningar samt på område avsett 
för parkering. Dessa områden får enligt detaljplanen inte bebyggas.
Tidsbegränsat bygglov och slutbesked för detta har beviljats 2013-02-13 § 6 
respektive 2013-12-10. Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet 
beviljades 2016-03-01.

Gällande lagstiftning
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.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
VA-avdelningen har yttrat sig och har inget att erinra under förutsättning att 
enheten får tillgång till sina ledningar vid eventuella problem. Inga övriga 
negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering och användning. 
Avvikelsen kan betraktas som liten.
Då den nya detaljplanen börjar närma sig utställningsskedet bör ytterligare en 
förlängning av det tidsbegränsade bygglovet kunna medges då ansökan i 
övrigt bedöms uppfylla tillräckligt många av kraven enligt plan- och 
bygglagen 9 kap 33 § och slutbesked har utfärdats för det ursprungliga lovet.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 62 forts.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet beviljas till och med 2025-06-17 
i enlighet med inlämnad begäran och tidigare godkända handlingar. 
Bygglovet beviljas med villkoret att byggnaden ska vara avlägsnad och 
marken återställd senast det datum då bygglovet upphör att gälla. För övrigt 
gäller samma som för det tidigare beviljade tidsbegränsade bygglovet.

Lovet beviljas med hänvisning till PBL kap 9 § 33. Motivet till beslutet är att 
byggnaden strider mot detaljplanen, men att avvikelsen kan betraktas som 
liten och att byggnaden i övrigt uppfyller tillräckligt många av gällande krav 
enligt PBL. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 420 kronor (2 906 
kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 
4 och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Tidsbegränsat bygglov med handlingar 2013-02-13
Förlängning tidsbegränsat bygglov 2016-03-01

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-28, handlingsid: Bn 
2020.394.
Norra Kvärrestad 13_37 översikt, handlingsid: Bn 2020.395.
Norra Kvärrestad 13_37 Förlängning tidsbegränsat bygglov 2016-03-01, 
handlingsid: Bn 2020.396.
Norra Kvärrestad 13_37 Tidsbegränsat bygglov 2013-02-13, handlingsid: Bn 
2020.397.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 62 forts.

Norra Kvärrestad 13_37 Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.398.
Norra Kvärrestad 13_37 Planritning, handlingsid: Bn 2020.399.
Norra Kvärrestad 13_37 Fasadritning, handlingsid: Bn 2020.400.
Norra Kvärrestad 13_37 Sektionsritning 1, handlingsid: Bn 2020.401.
Norra Kvärrestad 13_37 Sektionsritning 2, handlingsid: Bn 2020.402.
_________  

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag:
Sökanden

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

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

7



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

Bn § 63 Dnr BN 2020/50
Dnr BL 2020-000137

Måsen 12 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med uterum

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

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 b, 31 b och 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 Britt 
Ekstrand.

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, 969 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
Teknisk beskrivning    2020-04-28
Sektionsritning           2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
Planritning                 2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Jäv
Emil Ekstrand (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum. 

Tillbyggnaden kommer utöka byggnadsarea på tomten med 15 kvm vilket ger 
en total byggnadsarea på 235,44 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för området kring Östra utfartsvägen (s 
70) laga kraftvunnen 1974-12-20. Planen tillåter bostäder som uppförs i 1 
våning. Hösta tillåtna byggnadsarea är ¼ av tomtens area, dvs 220,5 m2.

Förslaget strider mot detaljplanen då sammanlagd byggnadsarea efter 
tillbyggnaden blir 235,44 kvm, det vill säga 6,8 % över tillåten area. 

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov med 
avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:
Måsen 10, Dnr 1975.538, tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 220,8 m2 med ca 94 kvm (ca 43 %).
Måsen 8, Dnr 1975.515, tillåten byggnadsarea 175,6 kvm överskrids med ca 
44,4 kvm (ca 25 %). 
Måsen 7, Dnr L 09-0125, tillåten byggnadsarea 175,6 kvm överskrids med 
36,5 kvm (ca 36 %). 

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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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

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

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 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,
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

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. 
Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Tillbyggnaden med uterum skapar en avvikelse från detaljplanen då 
byggrätten överskrids med sammanlagt knappt 7 5. 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.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till lika befintlig golvhöjd i anslutande bostadsdel.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 b, 31 b och 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 Britt 
Ekstrand.

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, 969 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
Teknisk beskrivning    2020-04-28
Sektionsritning           2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
Fasadritning              2020-04-28
Planritning                 2020-04-28
Situationsplan            2020-04-28
Kontrollplan 2020-05-27
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Bygglovshandlingar:
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30 Bn handlingsid: 
2020.403.
Måsen 12 översikt, handlingsid: Bn 2020.404.
Måsen 12 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.405.
Måsen 12 planritning, handlingsid: Bn 2020.406.
Måsen 12 fasad mot väster, handlingsid: Bn 2020.407.
Måsen 12 fasad mot söder, handlingsid: Bn 2020.408.
Måsen 12 fasad mot öster, handlingsid: Bn 2020.409.
Måsen 12 teknisk beskrivning, handlingsid: Bn 2020.410.
Måsen 12 sektionsritning, handlingsid: Bn 2020.411.
Måsen 12 kontrollplan, handlingsid: Bn 2020.412.
_________

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.

Slutbesked krävs men åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som 
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original 
skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När åtgärden 
är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.
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Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från 
det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till 
exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och 
beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring 
du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska 
fullmakt för ombudet sändas med. 
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Bn § 64 Dnr BN 2020/51
Dnr BL 2020-000210

Brösarp 18:3 – Förhandsbesked Nybyggnad av 
vattenverk och rivning av befintligt

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad 
av vattenverk och rivning av befintligt i enlighet med inlämnade och 
kompletterade handlingar. Exakt placering inom området som är markerat 
med rött, höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet 
efter att eventuella villkor relaterade till arkeologi och etablering inom Natura 
2000-område fastställts av Länsstyrelsen.

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

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

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

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 6 054 kronor (3 784 
kronor för förhandsbesked och 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 7 i fastställd taxa.

Byggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande Anette 
Thoresson att fatta beslut om det slutgiltiga bygglovet.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-05-28
Teknisk beskrivning 1      2020-05-28
Teknisk beskrivning 2      2020-05-28
Bekräftelse Anmälan samråd för övr verksamheter 2020-05-14
Vattendom 2015-03-27
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Den önskade åtgärden omfattar nybyggnad av vattenverk och rivning av 
befintligt. Ansökan gäller pågående samhällsviktigt funktion.

Ny byggnad och tillhörande anläggningar planeras så att de i möjligaste mån 
smälter in i landskapet. En trädridå lämnas dessutom kvar mellan vägen och 
byggnaden.

Utfart sker via befintlig enskild väg.

Anmälan om samråd gällande vattenverk och erforderlig schaktning enligt 
kap 12 § 6 i miljöbalken är inlämnad. Kommunen kommer också att söka 
dispens från naturreservatets föreskrifter, då dessa förbjuder bl.a. schaktning.

Tillstånd för vattenuttagen i Brösarp finns i vattendom i mål nr M 2764-
14 meddelad i Växjö 2015-03-27. Dispens redan meddelats för dessa 
åtgärder.

Begäran om arkeologisk utredning är inskickad till Länsstyrelsen.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och är registrerad som 
Specialenhet.

Området ligger inom riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv, natur- och 
kulturvård samt Natura 2000.

Fastigheten omfattar inga kända fornlämningar och ligger inte inom 
strandskyddat område.

Jordbruksmark tas inte i anspråk då fastigheten är skogbevuxen.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 17 Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär 
det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.
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PBL kap 9 § 18 Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov 
görs.

PBL kap 9 § 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 § 39 Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska 
innehålla
1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann
laga kraft,
2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får
påbörjas, och
3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt
med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. En 
gränsgranne motsätter sig byggnationen medhänvisning till följande:

 Att vattenverket verkar grunda sig på kommersiellt syfte
 Att uttaget av vatten kommer att drabba vattentillgången i sakägarens 

verksamhet

Länsstyrelsen miljöenhet som hanterar tillstånd till byggnation i natura 2000 
området har begärt förlängd svarstid.

Inga andra negativa synpunkter har inkommit.
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Bedömning och skäl till beslut
Då ansökan gäller förhandsbesked för en kommande byggnation har ansökan 
granskats utifrån kraven i kap 9 § 31 som behandlar förutsättningarna för 
bygglov utanför detaljplanerat område.

De synpunkter om eventuell påverkan på vattentillgång med mera som 
framförts i grannyttrande har behandlats inom ramen för handläggning och 
beslut i vattendomen. Eventuella konsekvenser enligt yttrandet kommer 
därför att hanteras inom ramen för de villkor som ställs i vattendomen och 
som ska uppfyllas innan verksamheten får utökas. Anförda synpunkter får 
därför anses vara tillgodosedda och beaktas därför inte vidare i detta ärende.

Då vattendom redan finns kommer Länsstyrelsens möjligheter att påverka 
byggnationen vara begränsad till att besluta om försiktighetsåtgärder och 
exakt placering inom det område som ansökan gäller. Bedömningen är att 
dessa synpunkter kommer att kunna tillgodoses inom ramen för den 
kommande bygglovsprövningen.

Ansökan gäller pågående samhällsviktig verksamhet vid en befintlig 
vattenborra. Eftersom det finns vattendom, och den exakta utformningen 
inklusive placeringen inom det markerade området på situationsplanen kan 
justeras vid behov om Länsstyrelsens utredningar och beslut skulle kräva 
detta, görs bedömningen att positivt förhandsbesked kan beviljas med 
hänsyn taget även till de känsliga förutsättningarna på platsen.

Byggnadsnämnden bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd kommer att 
kunna uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.

Positivt förhandsbesked kan därför meddelas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte barnperspektivet direkt.

Miljöperspektivet
Beslutet innebär en förbättring av vattenkvaliteten i kommunen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av vattenverk och rivning 
av befintligt i enlighet med inlämnade och kompletterade handlingar. Exakt 
placering inom området som är markerat med rött, höjd färdigt golv, 
kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet efter att eventuella villkor 
relaterade till arkeologi och etablering inom Natura 2000-område fastställts 
av Länsstyrelsen.

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

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

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

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 6 054 kronor (3 784 
kronor för förhandsbesked och 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 7 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-05-28
Teknisk beskrivning 1      2020-05-28
Teknisk beskrivning 2      2020-05-28
Bekräftelse Anmälan samråd för övr verksamheter 2020-05-14
Vattendom 2015-03-27

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30 Bn handlingsid: 
2020.413.
Brösarp 18_3 översikt, handlingsid: Bn 2020.414.
Brösarp 18_3 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.415.
Brösarp 18_3 teknisk beskrivning 1, handlingsid: Bn 2020.416.
Brösarp 18_3 Teknisk beskrivning 2, handlingsid: Bn 2020.417.
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Brösarp 18_3 Vattendom 2015-03-27, handlingsid: Bn 2020.418.
Brösarp 18_3 LST Mottagningsbekräftelse Anmälan för samråd 2020-05-14, 
handlingsid: Bn 2020.419.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Fredlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
nämnden ska besluta delegera till nämndens ordförande Anette Thoresson 
att fatta beslut om det slutgiltiga bygglovet.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar i 
enlighet med Bertil Fredlunds förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag:
Sökanden

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

Faktura för avgifter kommer att skickas separat.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från 
det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till 
exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och 
beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring 
du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska 
fullmakt för ombudet sändas med. 
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Bn § 65 Dnr BN 2020/52
Dnr BL 2020-000175

Strutsen 1 – Bygglov för utvändig ändring av 
kommunhus - ventilationsgaller, solpaneler tak/fasad 
samt utbyte av ventilationsaggregat

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30. Motivet till beslutet är 
åtgärden 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 5 298 kronor enligt 
tabell 15 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Fasadritning              rev 2020-06-05
Fasadritning              rev 2020-06-05
Takplan                     rev 2020-06-05
Situationsplan            2020-05-11

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget

Jäv
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetschef Niklas Sommelius anmäler jäv 
och lämnar sammanträdet under behandlingen av ärendet.
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om att förse kommunhuset med 
solceller samt byta ut ventilationsanläggningen med takdon.

Solcellerna placeras liggande på platta takytor på södra längan som vätter mot 
anslutande gata med bostäder på andra sidan. På den norra längan placeras 
solcellerna i takfallet.

Syftet med installationen av solceller är att minska kommunens beroende av 
fossila bränslen och förnyelse av ventilationen görs för att minska den totala 
energiförbrukningen.

Byggnaden är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan ändring Kv Strutsen lagakraftvunnen 
1977-06-77. Den gällande planen tillåter användning som kontor.

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 den är tidstypisk.

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

PBL kap 9 § 3 c Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på 
en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens 
form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.
Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett 
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §.

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,
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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.

Yttranden
Räddningstjänsten och Miljöförbundet har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden följer gällande detaljplan. Då solcellerna ska placeras 
liggande på platta tak vid gaturummet, och på takfallet in mot gården samt 
har begränsad livslängd, kommer byggnadens utseende inte att påverkas 
påtagligt och endast under en begränsad tid. Åtgärden uppfyller därmed 
kraven på varsamhet för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Eftersom 
solcellerna vid gatan ligger ner kommer de inte heller att skapa olägenheter i 
form av besvärande reflexer för kringboende.

Den sammanlagda bedömningen är därför att bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen särskild bäring på barnperspektivet.
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Miljöperspektivet
Beslutet gör det möjligt att minska användningen av fossila bränslen och 
innebär att utsläppen av växthusgaser minskar.
Tomelilla kommun bidrar till att uppfylla Miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30. Motivet till beslutet är 
åtgärden 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 5 298 kronor enligt 
tabell 15 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Fasadritning              rev 2020-06-05
Fasadritning              rev 2020-06-05
Takplan                     rev 2020-06-05
Situationsplan            2020-05-11

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30, handlingsid: Bn 
2020.420.
Strutsen 1 översikt, handlingsid: Bn 2020.421.
Strutsen 1situationsplan, handlingsid: Bn 2020.422.
Strutsen 1 rev takplan, handlingsid: Bn 2020.423.
Strutsen 1 rev fasader 1, handlingsid: Bn 2020.424.
Strutsen 1 rev fasader 2, handlingsid: Bn 2020.425.
________
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Justerandes sign

§ 65 forts.

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
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. 
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Bn § 66 Dnr BN 2020/53
Dnr BL 2020-000134

Slakteriet 45 – Bygglov Nybyggnad av kontorslokaler

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i enlighet med inlämnade och 
handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +20 cm över befintlig mark vid 
entrén. Bygglovet beviljas med villkoret att full tillgänglighet ska vara 
uppfylld såväl vid entrén som interiört i exempelvis toalett innan startbesked 
beviljas.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1a, 31 b punkten 1. samt 
31 d. Motivet till beslutet är åtgärden inte strider mot detaljplanen gällande 
användning, inte skapar olägenheter, inte medför begräsningar för pågående 
eller framtida användning och för övrigt uppfyller alla gällande krav om 
bygglovet villkoras enligt beslutet ovan. 

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 Bengt Gunnarsson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 21 190 kronor (19 677 
kronor för bygglov, 3 935 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-04-27
Fasadritning              2020-04-27
Planritning                 2020-04-27

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 
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§ 66 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om att bygga kontorslokaler. 
Kontorslokalerna kompletterar befintlig industriverksamhet som pågår i 
lokaler på området. Byggnaden placeras delvis på mark med byggförbud.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Norra industriområdet (S 121) 
lagakraftvunnen 1999-07-01. Planen medger användning för industri. 

Fastigheten korsas av kommunala VA-ledningar och fjärrvärmeledningar. 
Dessa är dock inte placerade i de områden med byggförbud som är avsedda 
för ledningar. På fastigheten har därför tidigare kunnat beviljats bygglov med 
avvikelse för placering på mark med byggförbud.

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

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

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.
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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
Den förslagna åtgärden placeras på mark med byggförbud. De ledningar som 
byggförbudet ska skydda är dock förlagda på annat ställe, och de grannar 
som berörs av placering nära gräns har inget att invända.

Då byggnationen inte strider mot detaljplanen gällande användning, inte 
skapar olägenheter, inte medför begräsningar för pågående eller framtida 
användning och för övrigt uppfyller alla gällande krav utom kraven på 
tillgänglighet kan bygglov beviljas men med villkoret att förslaget ska 
revideras så att lokalen uppfyller gällande krav på tillgänglighet både interiört 
och vid entrén innan startbesked kan 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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§ 66 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +20 cm över befintlig mark vid entrén. Bygglovet beviljas med 
villkoret att full tillgänglighet ska vara uppfylld såväl vid entrén som interiört i 
exempelvis toalett innan startbesked beviljas.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1a, 31 b punkten 1. samt 
31 d.
Motivet till beslutet är åtgärden inte strider mot detaljplanen gällande 
användning, inte skapar olägenheter, inte medför begräsningar för pågående 
eller framtida användning och för övrigt uppfyller alla gällande krav om 
bygglovet villkoras enligt beslutet ovan. 

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 Bengt Gunnarsson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 21 190 kronor (19 677 
kronor för bygglov, 3 935 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-04-27
Fasadritning              2020-04-27
Planritning                 2020-04-27

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-05-30, handlingsid: Bn 
2020.426.
Slakteriet 45 översikt, handlingsid: Bn 2020.427.
Slakteriet 45 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.428.
Slakteriet 45 planritning, handlingsid: Bn 2020.429.
Slakteriet 45 fasadritningar, handlingsid: Bn 2020.430.
_______
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§ 66 forts.

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
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 utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och 
Mät, telefon 0417-18000.

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 § 67 Dnr BN 2020/54
Dnr BL 2020-000056

Sälshög 9:4 - Rivnings- och bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt mindre tillbyggnad

Byggnadsnämndens beslut
Rivnings- och bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade 
handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till + 10 cm från befintlig anslutande 
marknivå.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31 och 34.

Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt kap 4 §§ 2 eller 3, 
och i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8 §§ 1 och 2 första 
stycket, §§ 3, 6, 7, 9-11, 12 första stycket samt §§ 13, 17 och 18 i de delar som 
inte har prövats i områdesbestämmelser.
Motivet till beslutet om rivningslov är att byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
Eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Rivnings- och 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 Bengt Gunnarsson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 20 403 kronor (15 741 
kronor för bygglov, 3 148 kronor för avvikelse samt 1514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.
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§ 67 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Foto/bilder                2020-02-26
Fasadritning rev              2020-05-19
Planritning rev                 2020-05-19
Sektionsritning rev           2020-05-19
Situationsplan rev            2020-05-19

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om rivnings- och bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus med en mindre utökning av bostadsbyggnadens 
storlek.

På tomten står idag ett befintligt enbostadshus i ett plan från 1848 som ska 
rivas. Bygglovet avser ett nytt enbostadshus i två plan och ska uppföras på 
samma plats som det befintliga huset som ska rivas. 

Tillbyggnaden kommer utöka byggnadsarea med 19,4 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse.

Fastigheten är bebyggd med gårdscentrum för lantbruk, och har befintlig 
anslutning till enskild väg.  

Bostadsbyggnaden är försedd med enskilt vatten och avlopp.

Byggnaden omfattas inte av kulturmiljöprogrammet.

Byggnaden ligger in om registrerad fornlämning L1991:5048 som består av 
”Bytomt om ca 600x400 m (V-Ö), utsträckning enligt karta från år 1797. 
Inom området finns fyra större gårdar, av vilken Sälshögs gård ligger kvar på 
ursprungligt läge, men med nya byggnader. På gårdsplan går att skönja äldre 
faser av boningshuset, bl.a. stenläggning av de äldre husets bakugn. Äldsta 
skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1397.”
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Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

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.

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

Bedömning och skäl till beslut
Då åtgärden ska ersätta en bostadsbyggnad med ungefär samma utbredning 
som nuvarande, och ingen information om olägenheter finns för den 
nuvarande bostaden eller fastigheten i övrigt, görs bedömningen att åtgärden 
är lämplig.

Både rivnings- och byggarbetena kräver tillstånd enligt kulturminneslagen. 
Då byggnaden ligger på samma plats som tidigare, görs dock bedömningen 
att bygglov kan beviljas innan beslut om åtgärder enligt denna lagstiftning 
föreligger eftersom mindre justeringar av byggnadens läge eller storlek kan 
göras senare i processen.

Byggnadsnämnden bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i PBL kap 2 och 8 kap.

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

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt för kommunen.
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Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte barnperspektivet direkt.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Rivnings- och bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade 
handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika höjd för golv i befintligt 
bostadshus.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 31 och 34.

Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden inte strider mot 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt kap 4 §§ 2 eller 3, 
och i övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2 och 8 §§ 1 och 2 första 
stycket, §§ 3, 6, 7, 9-11, 12 första stycket samt §§ 13, 17 och 18 i de delar som 
inte har prövats i områdesbestämmelser.
Motivet till beslutet om rivningslov är att byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
Eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Rivnings- och 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 Bengt Gunnarsson, certifierad kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 20 403 kronor (15 741 
kronor för bygglov, 3 148 kronor för avvikelse samt 1514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Foto/bilder                2020-02-26
Fasadritning rev              2020-05-19
Planritning rev                 2020-05-19
Sektionsritning rev           2020-05-19
Situationsplan rev            2020-05-19
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.431.
Sälshög 9_4 översikt, handlingsid: Bn 2020.432.
Sälshög 9_4 Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.433.
Sälshög 9_4 Foto, handlingsid: Bn 2020.434.
Sälshög 9_4 Planritningar, handlingsid: Bn 2020.435.
Sälshög 9_4 Fasadritningar 1, handlingsid: Bn 2020.436.
Sälshög 9_4 Sektionsritning, handlingsid: Bn 2020.437.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen 
att höjd färdigt golv ska fastställas till + 10 cm från befintlig anslutande 
marknivå.

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

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Länsstyrelsen/kulturmiljö

Övriga upplysningar
Rivnings- och bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutet om rivnings- och 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.
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Sökanden erinras om att arbetet förutom rivnings- och bygglov även kräver 
Länsstyrelsens tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för 
grävning eller annat arbete innan arbetena får påbörjas.

Intyg från miljöförbundet på att befintlig avloppsanläggning fortfarande är 
godkänd ska inhämtas. 

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 men lägeskontroll innan gjutning av 
grundplattan.

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 § 68 Dnr BN 2020/42

Samrådsremiss kv. Uttern Ks 2017/18

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att planbeskrivnigen 
kompletteras med begränsning av byggnadshöjden till 6 meter i hela kvarteret 
+ 9 meter för området i mitten, krav på att parkering anordnas även för 
befintliga bostäder vid nybyggnation inom kvarteret, plankartan kompletteras 
med en bestämmelse om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och 
att förslaget till detaljplan för Kv Uttern därefter snarast ställs ut för 
granskning.

Byggnadsnämnden beslutar lägga till en text gällande barnperspektivet i 
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för Kvarteret Uttern är utställt för samråd från och med 
8 maj till och med 4 juni 2020. Begäran om förlängd svarstid är inlämnad.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder 
genom förtätning inom fastigheten Uttern 1.

Den föreslagna ändringen strider inte emot gällande översiktsplan.

Förslag till detaljplan för Kvarteret Uttern är utställt för samråd från och med 
8 maj till och med 4 juni 2020. Begäran om förlängd svarstid är inlämnad.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder 
genom förtätning inom fastigheten Uttern 1.

Den föreslagna ändringen strider inte emot gällande översiktsplan.
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I den detaljplan som gäller för större delen av området är byggrätten ytledes 
begränsad till områden med olika typer av tillåtna användningar; bostäder, 
garage respektive värmecentral/tvättstuga. All övrig mark är belagd med 
byggförbud. Byggnadshöjden är begränsad till max 3 respektive 4,4 meter. 
En liten del av området i det nordvästra hörnet omfattas av en ändring av 
detaljplanen som medger bostäder och garage med samma begränsningar 
även här. Detaljplanerna omfattar tillsammans en byggbar yta om knappt 
7400 m2, det vill säga en exploateringsgrad om drygt 25 %. Idag är kvarteret 
bebyggt med drygt 4900 m2 bostäder, knappt 860 m2 garage samt drygt 200 
m2 förråd, sammanlagt ca 6000 m2, det vill säga ca 20 % av den totala ytan.

Föreslagen ändring omfattar huvudsakligen ökad byggrätt:
 Mark med byggförbud begränsas till att omfatta ett ca 7 meter brett 

område längs de omgivande gatorna.
 Den totala tillåtna byggytan bestäms till 40%, det vill säga en dryg 

fördubbling av nuvarande bebyggd yta.
 Användningen för hela området ändras till Bostäder (B).
 Byggnadshöjden ökas till 9 meter inom större delen av planområdet, 

vilket gör det möjligt att bygga på befintliga bostadslängor med två 
våningar.

 Mitt i kvarteret skapas en byggrätt som gör det möjligt att bygga ett 
eller två högre bostadshus upp till fem våningar.

Därutöver utökas användningen till att omfatta även vårdboende (D) 
med precisering Särskilda boendeformer. Det gör det möjligt att 
avsätta eller bygga nya lägenheter för LSS-boende och äldreboende.

Den utökade byggytan medger att 40% av arean om 28 000 m2 ytan får 
bebyggas till skillnad mot dagens formella begräsning om ca 25 % och 
faktiska utbyggnad om 20 %. Avståndet mellan befintliga byggnader och 
gatan är relativt stort, ca 7 meter. Den byggbara ytan läggs inte närmare gatan 
än nuvarande bebyggelse, varför gaturummet inte kommer att påverkas 
nämnvärt mot dagens utbyggnad. Den ökade byggrätten lämnar också 
tillräckligt med plats för både parkering inom kvarteret och erforderlig yta för 
utevistelse.

Den föreslagna ändringen medger utökat antal lägenheter i området. Det är 
därför viktigt att poängtera att P-behovet inom kvarteret ska tillgodoses i sin 
helhet vid ny-, till- eller ombyggnad i kvarteret. En bestämmelse om lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) bör också läggas till. 
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Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden rekommendera 
Kommunstyrelsen att komplettera planbeskrivningen med krav på att 
parkering anordnas även för befintliga bostäder vid nybyggnation inom 
kvarteret, en bestämmelse om LOD och att därefter snarast ställa ut förslaget 
till detaljplan för Kv Uttern för granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Kommande byggnation kan påverka barn såväl positivt som negativt. Med 
bostäder nära Lindesborgsskolan får barn en kort väg till sin skola. Nya 
bostäder kan dock minska lekytan för barn.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt konsekvens för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att planbeskrivnigen 
kompletteras med krav på att parkering anordnas även för befintliga bostäder 
vid nybyggnation inom kvarteret, plankartan kompletteras med en 
bestämmelse om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och att 
förslaget till detaljplan för Kv Uttern därefter snarast ställs ut för granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.438.
Samrådsremiss kv. Uttern Ks 2017/18, handlingsid: Bn 2020.354.
Samrådshandling - Plankarta- Kv Uttern Ks 2017/18, handlingsid: Bn 
2020.356.
Samrådshandling - Planbeskrivning Kv. Uttern. Ks 2017/18, handlingsid: Bn 
2020.355.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
byggnadshöjden ska begränsas till 6 meter i hela kvarteret.

Kristin Skoog (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
byggnadshöjden ska begränsas till 6 meter i hela kvarteret + 9 meter för 
området i mitten, samt att lägga till en text gällande barnperspektivet i 
ärendebeskrivningen.
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Anders Rosengren (SD) yrkar att byggnadsnämnden ska yttra att detaljplanen 
för Kvarteret Uttern inte ska förändras.

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

Votering begärs och ska verkställas.

I en förberedande votering ställs Kristin Skoogs förslag mot Anders 
Rosengrens förslag. 

Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar att 
Kristin Skoogs förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen

Votering begärs inte i den förberedande voteringen.

Votering är begärd i huvudvoteringen och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Anette Thoressons förslag.
Nej-röst för Kristin Skoogs förslag.

Omröstning
Med tre nej-röster mot två ja-röster beslutar byggnadsnämnden i enlighet 
med Kristin Skoogs förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Anette Thoresson (C) X
Kristin Skoog (S) X
Anders Rosengren (SD) X
Bertil Fredlund (M) X
Roger Persson (S) X
Totalt 2 3

_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Yttrande till justitieombudsmannen (anmälan Gärarp 
11:19)

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta yttrande till Justitieombudsmannen i 
enlighet med handlingsid: Bn 2020.457.

Reservation
Bertil Fredlund (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Jäv
Bygglovschef Ingrid Järnefelt anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 
behandlingen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Justitieombudsmannen har den 24 april 2020 uppmanat Byggnadsnämnden 
att yttra sig över en anmälan av Johan Gran gällande nämndens tillsynsärende 
BL 2017-000167, Gärarp 11:19. 

Yttrandet ska vara JO till handa senast den 21 augusti 2020, men eftersom 
byggnadsnämnden har sitt första sammanträde efter sommaren först den 2 
september så behöver ärendet behandlas vid nämndens juni-sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet rör barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
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Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta yttrande till Justitieombudsmannen i 
enlighet med förslaget, handlingsid: Bn 2020.xxx.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 maj 2020 Bn handlingsid: 
2020.443.
Yttrande till Justitieombudsmannen, handlingsid: Bn 2020.444.
Dokumentation Ärendekort för Gärarp 11:19, handlingsid: Bn 2020.445.
Byggnadsnämnden § 59/2018, beslut om jäv gällande Gärarp 11:19, 
handlingsid: Bn 2020.447.
Dom Mark- och miljödomstolen åtgärdsföreläggande Gärarp 11:19, 
handlingsid: Bn 2020.374.
Underrättelse från JO 2020-04-24 med begäran om yttrande från 
byggnadsnämnden Bn handlingsid: 2020.448.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Kristin Skoog (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med de ändringar som 
förs in i handlingsid: Bn 2020.457.

Bertil Fredlund (M) yrkar att byggnadsnämnden inte ska yttra sig utan 
delegera till förvaltningschefen, som i sin tur kan vidaredelegera till lämplig 
tjänsteman som inte tidigare varit delaktig i handläggningen, att yttra sig till 
justitieombudsmannen. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar i 
enlighet med Kristin Skoogs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Justitieombudsmannen
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Bn § 70 Dnr BN 2020/17

Tranås 25:57 – Avslag på begäran om skadestånd

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden har tagit del av sakägarens yttrande. Då det är nämnden 
som har fattat de beslut som gått emot sakägaren menar nämnden att 
yttrandet inte tillför något nytt i sak.

Byggnadsnämnden avvisar därför helt förre fastighetsägarens till Tranås 
25:57 krav på skadestånd. Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 14 och 
SKL kap 3 § 2. Motivet till beslutet är att

1. i ärendet anförda situationer inte ingår i de situationer som är 
utpekade som ersättningsberättigade i PBL kap 14 §. Därav följer att 
ersättning inte betalas ut.

2. byggnadsnämnden inte har agerat fel eller försumligt i ärendet och 
FÄ1 har inte drabbats av personskada, sakskada eller ren 
förmögenhetsskada. Anspråken på skadestånd enligt SKL kap 3 § 2 
ska därför också avvisas.

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

Ärendebeskrivning
Före detta fastighetsägaren till Tranås 25:57 (nedan kallad FÄ 1) har via 
ombud och med hänvisning till skadeståndslagen kap 3 § 2 begärt skadestånd 
för kostnader som åsamkats den före detta fastighetsägaren på grund av 
felaktig myndighetsutövning.
Som skäl anför ombudet i sammanfattad form följande:

1. FÄ1 köper fastigheten 2012, kontaktar 2014 kommunen angående 
bygglov för en inglasad veranda där det är möjligt att bedriva affär 
under sommarmånaderna och beviljas bygglov på mark som inte får 
bebyggas.
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2. Att FÄ1 vid försäljning upptäckt att hon hade glömt ansöka om 
slutbesked, och att det då ställdes nya omotiverade krav som inte hade 
funnits med då bygglovet beviljades. FÄ1 trycker särskilt på krav i kap 
9 BBR, som FÄ1 menar inte fanns då bygglovet beviljades.

3. Att kommunen 2019-04-08 skickade en uppmaning till FÄ1 att 
åtgärda 16 punkter på en fastighet som FÄ1 inte längre ägde, och att 
kommunen skickade anmodan utan att kommunen analyserat 
anmärkningarna och hur dessa förhöll sig till det beviljade bygglovet, 
samt att det kom nya oväntade krav på exempelvis 
provtryckningsprotokoll.

4. Att kommunen 2019-06-24 skickat anmodan att åtgärda 7 punkter 
och fått ett förbud att använda tillbyggnaden under den kalla 
perioden, och att det är svårt att förstå om förbudet är någon form av 
slutbesked.

5. Att nye ägaren (nedan kallad FÄ2) stämt FÄ1 på kostnaden för att 
åtgärda bristerna för att kunna utfärda slutbesked, att den beräknade 
kostnaden relateras till ”ombyggnad” till åretruntboende, och att 
kostnaden är en direkt följd av felaktig handläggning av kommunen.

6. Att FÄ1 har påförts en sanktionsavgift som följd av att slutbesked 
inte kunnat beviljas.

7. FÄ1s ombud menar att kommunen gjort fel när kommunen
o Beviljade bygglovet.
o Inte beviljat slutbesked och då åsidosatt 

proportionalitetsprincipen.
o Riktat föreläggande om åtgärder mot FÄ1.
o Inte följt förvaltningslagens regler om god förvaltning i 

kommunikationen med FÄ1.
o Inte förhållit sig opartisk då fler åtgärdspunkter riktats mot FÄ1 

än FÄ2.
o Riktat åtgärdsföreläggande mot FÄ1 trots att denna inte längre 

ägde fastigheten.
o Låtit FÄ2 ta verandan i bruk utan att bevilja slutbesked.

8. Sammanfattningsvis anser man att kommunens handläggning är 
mycket bristfällig, nyckfull och överraskande, att kommunen inte 
utgått från beviljat bygglov när man inte fattat beslut om slutbesked.
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9. Slutligen anförs att de två omständigheter som ska ligga till grund för 
att slutbesked ska utfärdas är att placeringen och utförandet ska 
stämma med beviljat bygglov, och att den före detta ägarens ombud 
anser att så är fallet.

Gällande lagstiftning
PBL kap 14 kap Kommunen kan bli skyldig att betala ersättning för skador 
vid följande tillfällen:

 i samband med en myndighets tillträde m.m. (§ 2, till följd av en 
åtgärd som avses i kap 11 § 8) 

 stängsling, rivning/flyttning av byggnad eller utfart på grund av 
trafiksäkerhet (§ 3 Föreläggande enligt kap 11 §§ 22 eller 23).

 på grund av vägrat bygglov, marklov, rivningsförbud eller vägrat 
rivningslov (§§ 4-7)

 skada när en detaljplan ändras eller upphävs (§§ 8 och 9)
 på grund av bestämmelser om skydd, placering, vegetation eller 

utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, om 
markytans utformning eller höjdläge (§§ 10 och 11 till innehavare av 
särskild rätt (§ 12) eller inlösen (§§ 13-20)

Skadeståndslagen (SKL) kap 3 § 2 Staten eller en kommun skall ersätta
1.  personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel 
eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande 
staten eller kommunen svarar, och
2.  skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § 
genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

Yttrande
Sakägarens ombud har fått möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. 
Yttrandet har vid utskicket inte kommit in men kommer att finnas tillgängligt 
vid sammanträdet.
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Förutsättningar och bedömning
Kommunen konstaterar följande:
Angående punkten 1 att FÄ1 2014-09-09 ansöker om bygglov för plank och 
meddelar att hon även vill ha skylt för verksamhet och driva butik på fas-
tigheten. Ansökan dras tillbaka 2014-09-22 efter diskussioner om gällande 
krav på tillgänglighet, då fastighetsägaren menar att kostnaderna för att bygga 
en fullt tillgänglig butik blir för stora. Detaljplanen tillåter inte heller att 
butiksverksamhet bedrivs på fastigheten, vilket dåvarande bygglovschef 
konstaterar. Senare samma år 2014-11-27 skickades istället en ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus in. FÄ1 är då stadigvarande bosatt 
på fastigheten. Bygglov för tillbyggnaden av bostadshuset beviljades 2015-01-
15, och är beviljat med liten avvikelse för placeringen vilket är helt i enlighet 
med PBL kap 9 § 31b så som paragrafen var formulerad då ansökan 
lämnades in till byggnadsnämnden. Något fel har alltså inte begåtts vid 
bygglovgivningen.

Angående punkten 2 att inga nya krav har ställts vid FÄ1s ansökan om 
slutbesked. Det beviljade bygglovet har en särskild upplysning om att 
byggherren ansvarar för att samtliga gällande krav uppfylls. De krav i BBR 
kap 9 som gällde då ansökan lämnades in fastställdes i BFS 2014:3 BBR 21 
som började gälla 1 juli 2014. Inga nya krav har alltså ställts.

Angående punkterna 3 och 4 att den första uppmaningen till FÄ1 skickades ut 
från byggnadsnämnden 2019-03-19 som uppföljning på den ansökan om 
slutbesked som FÄ1 skickat in 2019-01-29 efter tillträdesdatum för FÄ2 och 
efter att rapport från en termografering skickats in till byggnadsnämnden 
2019-02-25. Uppmaningen skickades ut innan uppgiften om ägarbyte  2019-
03-18 uppdaterats i registret 2019-03-25. Uppmaningen omfattade 7 punkter, 
5 om brister och 2 punkter om verifikat (provtryckningsprotokoll) gällande 
annan värmeanläggning än den som angivits i bygglovsansökan. Den första 
uppmaningen baserades på följande handlingar:

o Bygglov för tillbyggnad av bostad med ansökningshandlingar.
o Inlämnad teknisk beskrivning som visade isolerad konstruktion i både 

tak och väggar.
o Annan golvvärme än den som installerats, uppgift i 

termograferingsrapporten, utförd av certifierad sakkunnig.
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o Krav enligt BBR 21 som gällde då bygglovsansökan lämnades in.

Den andra uppmaningen med 16 mer preciserade åtgärdspunkter skickades 
2019-04-08 efter att FÄ1 själv fortsatt kommunikationen i ärendet och 2019-
03-27 skickat in sin egen fotodokumentation från byggarbetena samt att 
protokoll från besiktning utförd av certifierad sakkunnig kommit in 2019-04-
03. Fotodokumentationen visar tydligt att byggnationen inte är utförd enligt 
inskickade handlingar, och inte i enlighet med plan- och bygglagens krav. 
Även besiktningsprotokollet visar att byggnationen har flera brister i 
utförandet.

Kravet på provtryckningsprotokoll fanns redan i första utskicket.
Då den andra uppmaningen skickades ut till FÄ1 fanns det inga uppgifter om 
att FÄ2 skulle ta över ansvaret för att avsluta kompletteringarna som krävdes 
för slutbesked. Detta uttrycktes första gången i ett brev 2019-04-26 från icke 
certifierad besiktningsman som utan fullmakt bestred innehållet i den 
utskickade anmodan. Enligt PBL får Byggnadsnämnden förbjuda den som 
äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av 
byggnadsverket, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. I 
enlighet med PBL har beslutet om ett partiellt förbud riktats den nya ägaren 
efter ägarbytet. Slutbesked är fortfarande inte utfärdat eftersom 
förutsättningarna för slutbesked ännu inte är uppnådda. Något fel har därför inte 
begåtts vid myndighetsutövningen.

Angående punkten 5 att kraven på kostnader som riktats till FÄ1 i tvisten om 
köpet härrör sig till tvisten mellan FÄ1 och FÄ2 och det faktum att 
fastighetsägarna har delade meningar om huruvida köpet omfattar en fullt 
färdig utbyggnad utförd enligt gällande regler och avslutat i enlighet med 
kraven i PBL, och vem av fastighetsägarna som ska bekosta färdigställandet. 
Tvisten är en direkt följd av att FÄ1 inte uppfyllt sina skyldigheter enligt PBL 
innan försäljning och överlåtelse av fastigheten, inte av briser i 
myndighetsutövningen. Tvisten mellan FÄ1 och FÄ2 härrör sig till otyd-
ligheter vid försäljning/köp av fastigheten. Att dessa i sin tur bottnar i att 
FÄ1 inte avslutat sin ärenden enligt PBL vilket inte beror på brister i myn-
dighetsutövningen utan att tillbyggnaden inte är utförd enligt gällande 
lagstiftning.
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Angående punkten 6 enligt PBL ska ett beslut om sanktionsavgift riktas till den 
som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser. Detta framgår tydligt av beslutet om 
avgift. Myndighetsutövningen följer därmed PBL.

Angående punkten 7 konstateras med hänvisning till punkterna ovan att 
kommunen inte begått fel när bygglovet beviljades, inte heller när slutbesked 
inte utfärdats och därmed inte åsidosatt proportionalitetsprincipen. Förslag 
till beslut har åtföljts av hänvisning till gällande lagstiftning, och även annan 
information om gällande regler och lagar har i god ordning skickats till FÄ1. 
Kommunen har därvid följt både förvaltningslagens och PBLs regler om 
information med mera. Kommunen har vidare inte fattat beslut om något 
föreläggande om åtgärder mot FÄ1 varken före eller efter ägobytet. Det enda 
begränsande beslutet angående användning av tillbyggnaden har riktats mot 
FÄ2 varför även påståendet om partiskhet faller.

Angående punkten 8 konstateras att byggnadsnämnden följer PBL och att det 
ät tråkigt att FÄ1 inte har uppfattat vidden av de krav som plan- och 
bygglagen ställer på den som låter uppföra ett byggnadsverk. 

Angående punkten 9 konstateras att utlåtanden från certifierad sakkunnig enligt 
PBL visar att tillbyggnaden inte uppfyller gällande krav enligt denna 
lagstiftning. Erforderliga åtgärder är fortfarande inte vidtagna. 
Byggnadsnämnden har att ta fasta på detta, oberoende av vad som anförs av 
FÄ1s ombud eller av inkallade experter som inte är certifierade sakkunniga 
enligt PBL. Det är därför korrekt att inte utfärda slutbesked.

Sammanfattningsvis konstateras att de situationer som kan leda till ersättning 
är uttömmande reglerat i PBL kap 14 §. I ärendet anförda situationen ingår 
inte i de situationer som är utpekade som ersättningsberättigade. Därav följer 
att ersättning inte betalas ut.

Därutöver kan möjligheten till ersättning träda in om myndigheten fattat ett 
beslut som är oskäligt och leder till skada. Byggnadsnämnden har inte agerat 
fel eller försumligt i ärendet och FÄ1 har inte drabbats av personskada, 
sakskada eller ren förmögenhetsskada. Anspråken på skadestånd enl SKL kap 
3 § 2 ska därför också avvisas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.
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Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet. 

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden avvisar helt fastighetsägarens till Tranås 25:57 krav på 
skadestånd. Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 14 och SKL kap 3 § 
2. Motivet till beslutet är att

1. i ärendet anförda situationer inte ingår i de situationer som är 
utpekade som ersättningsberättigade i PBL kap 14 §. Därav följer att 
ersättning inte betalas ut.

2. byggnadsnämnden inte har agerat fel eller försumligt i ärendet och 
FÄ1 har inte drabbats av personskada, sakskada eller ren 
förmögenhetsskada. Anspråken på skadestånd enligt SKL kap 3 § 2 
ska därför också avvisas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-06-03, handlingsid: Bn 
2020.439.
Krav på skadestånd gällande kommunens hantering av bygglovsärende 
rörande Skåne Tranås 25:57 och 9:9 Bn handlingsid: 2020.100.
Tranås 25:57 Yttrande inför nämnden Bn handlingsid: 2020.390.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggen att 
det ska framgå av beslutet att nämnden har tagit del av sakägarens yttrande 
samt redaktionella förändringar.

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

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + REK:
Den klagandes ombud.

49



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2020

Justerandes sign

Bn § 71 Dnr BN 2019/4

Tertialrapport 1 2020 för byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden prognostiseras ett utfall i nivå med budget vid årets slut. 
Antal ärenden är ungefär likvärdigt med 2018 och antal beslut är något fler 
än 2018 men färre än 2019. Lite osäkerhet finns i personalstyrkan över 
sommaren detta kan leda till en något förbättrad prognos. Byggenhetens 
intäkter har under året varit fortsatt hög, enheten hade förväntat sig en 
nedåtgående trend och läget är osäkert då vi inte vet hur Covid-19 pandemin 
slår.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla kommun 2020-05-25, handlingsid: 
Bn 2020.449.
Byggverksamheten tertialuppföljning, handlingsid: Bn 2020.451.
_________  
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Bn § 72 Dnr BN 2020/3

Återremiss Delegeringsbeslut till och med 24 april 
2020
  
Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
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, 124, 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.
Förlängning av bygglov D 2020: 209.
Rivnings- och bygglov D 2020: 124 samt 214.
Startbesked D 2020: 121, 123, 126, 143, 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, 
183, 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, 166, 174, 177, 185, 207, 223 samt 225.
Slutbevis D 2020: 163.

3. Avskrivning av ärende D 2020: 154, 156, 157, 173, 175, samt 178–
180.
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Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-06-03, handlingsid: Bn 
2020.452.
Delegeringslista 2020-03-07-2020-04-24, handlingsid: Bn 2020.453.
_________   
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Bn § 73 Dnr BN 2020/3

Delegeringsbeslut till och med 31 maj 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 25 april till och med 31 maj 2020.
1. Ordförandens beslut avseende följande beslutsnummer:

Förhandsbesked bygglov D 2020: 272. 
2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:

Bygglov D 2020: 241, 249, 250, 252, 258, 264, 276, 260 samt 279.
Startbesked D 2020: 240, 266, 267, 268, 277, 278, 281 samt 282. 
Intermistiska slutbesked D 2020: 271.
Slutbesked D 2020: 254. 
Avskrivning av ärende D 2020: 188, 269, 248 samt 289. 
Lantmäteriförrättning 2020: M19461 samt M18984.

3. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Startbesked D 2020: 246, 247, 251, 253, 259, 262, 265, 274, 283 samt 
287. 
Intermistiskt slutbesked: D 2020: 273. 
Slutbesked D 2020: 255–257, 275, 280, 285, 286, 288, 290 samt 291. 
Avskrivning av ärende D 2020: 245 samt 263. 
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Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden återremittera ärendet till byggenheten för vidare 
handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matilda Dufvander 2020-06-02, handlingsid: Bn 2020.454.
Delegationslista 25 april till 31 maj, handlingsid: Bn 2020.455.
_________  
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Bn § 74 Dnr BN 2020/3

Delegering till nämndens ordförande under sommaren

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar ge nämndens ordförande Anette Thoresson (C) 
full delegation att efter samråd med presidiet fatta beslut å nämndens vägnar 
under tiden 20 juni till 31 augusti.

Ärendebeskrivning
Den 17 juni har nämnden sitt sista sammanträde före sommaren och den 2 
september har nämnden sitt första sammanträde efter sommaren. 
Erfarenheten visar att det ofta uppkommer någon situation under sommaren 
där nämnden skulle behöva fatta beslut eftersom ärendet inte är delegerat till 
någon tjänsteman. 

Som nämndsordförande finns redan möjlighet att fatta beslut i brådskande 
ärenden i enlighet med Kommunallagen 6:39, men i fall som inte är så 
brådskande att det inte skulle gå att sammankalla nämnden så gäller inte den 
delegeringen. 

För att slippa sammankalla nämnden under sommaren föreslås därför 
nämnden besluta ge Anette Thoresson (C) full delegation att efter samråd 
med presidiet fatta beslut å nämndens vägnar under tiden 20 juni till den 31 
augusti 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en besparing om nämndens ordförande kan fatta beslut 
istället för att hela nämnden sammankallas till ett sammanträde.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn.

Miljöperspektivet
Det är positivt för miljön om enbart nämndens ordförande behöver köra till 
kommunhuset istället för att hela nämnden ska sammankallas.
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Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar ge nämndens ordförande Anette Thoresson (C) 
full delegation att efter samråd med presidiet fatta beslut å nämndens vägnar 
under tiden 20 juni till 31 augusti.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 juni 2020 Bn handlingsid: 
2020.456.
_________

Beslutet skickas till:
Anette Thoresson (C)
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
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Bn § 75 Dnr BN 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden 25 april till den 4 
juni

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-05-31 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-05-31
redovisas.

1. Länsstyrelsens beslut 2020-03-24 Dnr 432-6737-2020 att godkänna 
ansökan om tillstånd till restaureringsåtgärder och byggande av spång 
inom byggnadsminnet Sillaröds skvaltkvarn, Sillaröd 1:38.

2. Länsstyrelsens beslut 2020-03-27 Dnr 434-32575-2019 att lämna 
bidrag till omläggning av halmtäckning och ryggning bostadsdelen 
södra takfall mot öster och ryggning av mittpartiet västra längan med 
lagning av skador på byggnadsminnet Tomelilla byagård, Byagården 1 
i Tomelilla kommun.

3. Länsstyrelsens beslut 2020-04-28 Dnr 526-12828-2020 att inte 
överpröva Byggnadsnämndens beslut 2020-04-08 D 2020-000184 att 
bevilja strandskyddsdispens för förstärkning av elnät inom 
strandskyddsområde på fastigheten Sälshög 13:2 i Tomelilla kommun.

4. Länsstyrelsens beslut 2020-04-28 Dnr 526-12801-2020 att överpröva 
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-08 D 2020-000191 avseende 
strandskyddsdispens för förstärkning av elnätet på fastigheten 
Ullstorp 11:16 i Tomelilla kommun.

5. Länsstyrelsens beslut 2020-04-29 Dnr 526-12951-2020 att överpröva 
byggnadsnämndens beslut 2020-04-09 BL 2020-000084/D 2020-
000194 avseende strandskyddsdispens för tillbyggnad av förråd med 
växthus på fastigheten Gårdlösa 11:2 i Tomelilla kommun.

6. Länsstyrelsens beslut 2020-05-12 dnr 525-12732-2020 att inte vidta 
åtgärder med anledning av anmälan för samråd för planerade arbeten 
med markkabel och rasering av luftledning mellan Hörröd och Agusa.
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7. Mark- och miljödomstolens dom 2020-05-15 Mål nr P 1222-20 att 
avslå överklagande av Länsstyrelsens beslut 2020-02-03 Dnr 403-
32765-2019 avseende åtgärdsföreläggande på fastigheten Gärarp 11:19 
i Tomelilla kommun. Byggnadsnämndens beslut 2019-09-04 § 65 BL 
2017-000167.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 2020-05-31 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matilda Dufvander 2020-06-01, handlingsid: Bn 2020.458.
_________
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Bn § 76 Dnr BN 2020/16

Dialoger och informationsärenden

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt informerar grundligt om rutiner för 
tillsyn och statistik över tillsynsbesök.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 juni 2020 Bn handlingsid: 
2020.459.
_________
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Bn § 77 Dnr BN 2020/48

Activ 1 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om avslag och har inget ytterligare att 
tillägga utöver motiv som framförts i byggnadsnämndens beslut om avslag 
2020-02-05 § 7 i detta ärende och byggnadsnämndens beslut om avslag 2019-
03-20 § 20 i ett tidigare ärende gällande lokal för samma verksamhet.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen har begärt in yttrande över fastighetsägarens (via 
ombud) överklagande av Länsstyrelsens beslut att avslå överklagande av 
byggnadsnämndens beslut att avslå bygglov för nybyggnad av biltvätt på 
fastigheten Activ 1, Tomelilla kommun. Skriftligt yttrande ska vara inlämnat 
senast 2020-06-29 och svara på om nämnden går med på eller motsätter sig det 
som begärs i handlingarna. Om nämnden motsätter sig det som begärs ska 
nämnden förklara varför.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om avslag och har inget ytterligare att 
tillägga utöver motiv som framförts i byggnadsnämndens beslut om avslag 
2020-02-05 § 7 i detta ärende och byggnadsnämndens beslut om avslag 2019-
03-20 § 20 i ett tidigare ärende gällande lokal för samma verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-06-11, handlingsid: Bn 
2020.460.
Activ 1 begäran om yttrande Växjö TR P 1590-20 Aktbil 7, handlingsid: Bn
2020.461.
Beslut om avslag 2020-02-05 § 7, handlingsid: Bn 2020.227.
Beslut om avslag 2019-03-20 § 20, handlingsid: Bn 2019.57.
_________  

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen

60


	Protokoll förstasida
	Bn § 61/2020 Ändringar i föredragningslistan
	Bn § 62/2020 Norra Kvärrestad 13:37 – Förlängning av tidsbegränsat bygglov för omklädningsrum och förråd 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Bn § 63/2020 Måsen 12 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Bn § 64/2020 Brösarp 18:3 – Förhandsbesked Nybyggnad av vattenverk och rivning av befintligt
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Bn § 65/2020 Strutsen 1 – Bygglov för utvändig ändring av kommunhus - ventilationsgaller, solpaneler tak/fasad samt utbyte av ventilationsaggregat
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Bn § 66/2020 Slakteriet 45 – Bygglov Nybyggnad av kontorslokaler
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Bn § 67/2020 Sälshög 9:4 - Rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mindre tillbyggnad 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Bn § 68/2020 Samrådsremiss kv. Uttern Ks 2017/18    
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Bn § 69/2020 Yttrande till justitieombudsmannen (anmälan Gärarp 11:19)
	Sida 1
	Sida 2

	Bn § 70/2020 Tranås 25:57 – Avslag på begäran om skadestånd
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Bn § 71/2020 Tertialrapport 1 2020 för byggnadsnämnden
	Bn § 72/2020 Återremiss Delegeringsbeslut till och med 24 april 2020 
	Sida 1
	Sida 2

	Bn § 73/2020 Delegeringsbeslut till och med 31 maj 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Bn § 74/2020 Delegering till nämndens ordförande under sommaren
	Sida 1
	Sida 2

	Bn § 75/2020 Redovisning av anmälningsärenden 25 april till den 4 juni
	Sida 1
	Sida 2

	Bn § 76/2020 Dialoger och informationsärenden
	Bn § 77/2020 Activ 1 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen

