
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
2 september 2020

Plats och tid Svea Hund Kommunhuset, den 2 september 2020, kl. 08.30-12.00

Beslutande Anette Thoresson (C), ordförande
 Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande
 Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande

Emil Ekstrand (M), ersätter Anders Rosengren (SD)
Roger Persson (S)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Bertil Fredlund (M)   

Justerade paragrafer §§ 78-94

Justeringens plats Kommunkansliet kommunhuset Tomelilla, 11 september 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Bertil Fredlund (M)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2 september 2020

Datum då anslaget sätts upp 11 september 2020

Datum då anslaget tas ned 6 oktober 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
2 september 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare
Figge Bergquist (V)

Övriga
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ingrid Järnefelt, bygglovschef
Olof Hammar, nämndsekreterare
Rickard Vidar, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med 
Byggnadsnämnden

§ 78 Bollerup 35:10 - Bygglov för nybyggnad av växthus
§ 79 Heimdal 9 - Bygglov  i efterhand för nybyggnad av växthus
§ 80 Smedstorp 13:7 - Bygglov i efterhand för växthus, tillbyggnad av fårstall och 

hönshus. Bygglov för veranda och installation av ny kamin och rökkanal.
§ 81 Jaguaren 29 - Bygglov för tillbyggnad med carport och plank
§ 82 Everöd 43:2 - Tidsbegränsat bygglov 10 år för uppförande av villavagn
§ 83 Yxan 4 - Ändring av bygglov för bostäder
§ 84 Slakteriet 39 - Bygglov för nybyggnad av industrihall
§ 85 Ullstorp 122:1 - Bygglov för golf- och padelhall
§ 86 Brösarp 11:22 - Förhandsbesked Nybyggnad av nytt gårdscentrum
§ 87 Ramsåsa 2:24 - Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus
§ 88 Onslunda 16:32 – Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus, carport 

förråd
§ 89 Baneret 13 - Förhandsbesked rivningslov
§ 90 Samrådsyttrande över Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040
§ 91 Revisorernas grundläggande granskning av byggnadsnämnden 2020
§ 92 Anmälningsärenden till och med 14 augusti 2020
§ 93 Delegeringsbeslut 1 juni tom 14 augusti 2020
§ 94 Dialoger och informationsärenden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

Bn § 78 Dnr BN 2020/60
Dnr BL 2020-232

Bollerup 35:10 - Bygglov för nybyggnad av 
växthus

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till 10 cm över mark.

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

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 Mats 
Falk.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 068 kronor (2 043 
kronor för bygglov, 511 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd 
taxa.

3



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 78 forts

Handlingar som ingår i beslutet
Fasadritning              2020-06-09
Fasadritning              2020-06-09
Grundritning 2020-06-09
Teknisk beskrivning    2020-06-09
Teknisk beskrivning    2020-06-09
Förslag till kontrollplan 2020-06-09
Planritning                 2020-06-18
Situationsplan            2020-06-18

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
växthus med byggnadsarea på 32 kvm. 

Växthuset är placerat med avståndet 12 meter respektive 8,5 meter till 
närmsta fastighetsgräns. Växthuset kommer ha putsad vitmålad murad sockel 
och i övrig bestå av glas och trä som målas i en kromoxidgrön färg. 

Förutsättningar
Fastigheten är en avstyckad gård, omgiven av åkermark och ligger utanför 
detaljplanerat område.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 78 forts

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,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 78 forts

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. Bollerup 35:2 
har yttrat sig och framför erinran med önskan att åtgärden placeras 12 meter 
från åkermarksgränsen på båda sidorna. 

Sökanden har fått yttra sig över synpunkterna men valt att lämna växthus på 
önskad placering med ett avstånd av 12 meter och 8,5 meter från tomtgräns. 
Ett avstånd på 12 m från tomtgränsen även åt nordost skulle enligt sökanden 
innebära att växthuset kommer för nära befintlig stallbyggnad.

Bedömning och skäl till beslut
Placering och storlek på växthuset bedöms inte skapa så stora visuella eller 
andra störningar för den omgivande miljön att det kan motivera krav på 
flyttning. Byggnaden är enkel och det är möjligt att återställa marken i 
framtiden. Lokaliseringen bedöms därför vara lämplig.  

Placeringen med avståndet 8,5 meter i ena riktningen, och 12 meter i andra, 
från grannfastigheten bedöms vara lämplig som placering för växthuset. 

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

Den föreslagna åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 78 forts

Den föreslagna byggnationen uppfyller i övrigt gällande krav i PBL och övrig 
anslutande lagstiftning. Den sammanlagda bedömningen är därför att 
bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen. 

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till 10 cm över mark.

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

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 Mats 
Falk.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 78 forts

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 068 kronor (2 043 
kronor för bygglov, 511 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd 
taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Fasadritning              2020-06-09
Fasadritning              2020-06-09
Grundritning 2020-06-09
Teknisk beskrivning    2020-06-09
Teknisk beskrivning    2020-06-09
Förslag till kontrollplan 2020-06-09
Planritning                 2020-06-18
Situationsplan            2020-06-18

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-04.
Ansökningshandlingar.
Bollerup 35:10 - Bygglov för nybyggnad av växthus handlingsid; Bn 
2020.503,
Bollerup 35:10 Översikt handlingsid; Bn 2020.504,
Bollerup 35:10 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.505,
Bollerup 35:10 Planritning handlingsid; Bn 2020.506,
Bollerup 35:10 Takplan handlingsid; Bn 2020.507,
Bollerup 35:10 Fasadritningar handlingsid; Bn 2020.508,
Bollerup 35:10 Fasadritning handlingsid; Bn 2020.509,
Bollerup 35:10 Teknisk beskrivning grund handlingsid; Bn 2020.510,
Bollerup 35:10 Teknisk beskrivning handlingsid; Bn 2020.511,
Bollerup 35:10 Kontrollplan handlingsid; Bn 2020.512
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 78 forts

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som har invändningar

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

Bn § 79 Dnr BN 2020/61
Dnr BL 2020-239

Heimdal 9 - Bygglov  i efterhand för nybyggnad av 
växthus

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till samma som befintlig mark. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 och 31 b. Motivet är att 
avvikelsen är liten och i övrigt bedöms uppfylla tillämpliga krav i kap 2 och 8. 

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 
Berne Kempe.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 068 kronor (2 043 
kronor för bygglov, 511 kronor för tillägg för prövning av liten avvikelse 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd 
taxa.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Handlingar som ingår i beslutet
Foto/bilder grund     rev 2020-07-29
Situationsplan            rev 2020-07-29
Teknisk beskrivning  rev 2020-07-29
Teknisk beskrivning  2020-06-26
Teknisk beskrivning  2020-06-26
Teknisk beskrivning med foto 2020-06-10
Förslag till kontrollplan 2020-08-06
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 79 forts

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en anmälan om olovligt uppfört växthus. 
Växthuset är av flygfoton att döma uppfört efter 2014 och före 2016. 
Eftersom bedömningen har gjorts att bygglov kan beviljas har 
fastighetsägaren beretts möjlighet att söka bygglov.

Bygglovsansökan omfattar ett mindre växthus om 9 kvm. 

Växthuset är placerat på 1,5 meter från tomtgräns.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Heimdal (s 1) laga kraftvunnen 
1933-01-20. Av tomt, som omfattar med E2 betecknat område, skall minst ½ 
(hälften) lämnas obebyggd. 

Marken där växthuset är placerat är belagt 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 §§.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 79 forts

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 
uppfyller kraven i första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 79 forts

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Av 8 
sakägare/5 fastigheter har 4 sakägare/1 fastighet yttrat sig. Två sakägare på 
en av fastigheterna har följande invändningar:

 Emedan växthuset är placerat väldigt nära vår tomt södra tomtgräns 
(c:a 1 m) gör att det skuggar såväl tomtgränsskiljande häck som vår 
uteplats i anslutning till fastighetsgränsen. Vidare strider det mot 
detaljplanen för vårt område. 

13



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

§ 79 forts

 För övrigt har uppförandet av växthuset redan förfärdigats. Har 
bevisligen utan vederbörligt bygglov och grannyttrande, vilket torde 
krävas då byggnationen skett avsevärt närmare än 4,5 m till flera 
fastighetsgränser. 

 Att det tidigare har stått ett mindre växthus, även detta utan tillbörliga 
tillstånd, må sakna betydelse för tillståndsgivande. Det blir inte mindre 
fel genom att göra om en felaktighet en gång till.  

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på mark med 
byggförbud. Växthuset är placerat ca 1 meter från tomtgränsen till den 
fastighet som har invändningar. Då växthuset inte har någon takfot, får 
avståndet betraktas som tillräckligt stort för att sökanden ska kunna sköta 
byggnaden utan att behöva beträda eller annars störa närmaste granne. 
Vidare är växthuset i glas, varför någon kraftigare skuggverkan inte uppstår. 
Då byggnaden är att betrakta som en Friggebod får avvikelsen anses vara 
liten.

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

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen. 

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.
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Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till samma som befintlig mark. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 och 31 b. Motivet är att 
avvikelsen är liten och i övrigt bedöms uppfylla tillämpliga krav i kap 2 och 8. 

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 
Berne Kempe.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 068 kronor (2 043 
kronor för bygglov, 511 kronor för tillägg för prövning av liten avvikelse 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd 
taxa.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Handlingar som ingår i beslutet
Foto/bilder grund     rev 2020-07-29
Situationsplan            rev 2020-07-29
Teknisk beskrivning  rev 2020-07-29
Teknisk beskrivning  2020-06-26
Teknisk beskrivning  2020-06-26
Teknisk beskrivning med foto 2020-06-10
Förslag till kontrollplan 2020-08-06

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-14 handlingsid; Bn 
2020.513.
Bygglovshandlingar:
Heimdal 9 Översikt handlingsid; Bn 2020.514,
Heimdal 9 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.515,
Heimdal 9 Foto och teknisk beskrivning handlingsid; Bn 2020.516,
Heimdal 9 Teknisk beskrivning avstånd till granne handlingsid; Bn 2020.517,
Heimdal 9 Teknisk beskrivning grund och material handlingsid; Bn 2020.518,
Heimdal 9 Teknisk beskrivning infästning handlingsid; Bn 2020.519,
Heimdal 9 Teknisk beskrivning monteringsanvisning handlingsid; Bn 

2020.520,
Heimdal 9 Kontrollplan handlingsid; Bn 2020.521.
_________
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Beslutet skickas till:

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

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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 § 80 Dnr BN 2020/62
Dnr BL 2017-81

Smedstorp 13:7 - Bygglov i efterhand för växthus, 
tillbyggnad av fårstall och hönshus. Bygglov för 
veranda och installation av ny kamin och rökkanal.

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Bygglov beviljas i efterhand för växthus, tillbyggnad av fårstall och hönshus. 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av veranda och installation av ny kamin och 
rökkanal. Höjd färdigt golv fastställs till lika befintligt anslutande golv för 
tillbyggnad med veranda, +5 cm över marknivå för växthus samt lika med 
befintlig mark för byggnader/skärmtak för djurhållning.

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

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

Kontrollplaner fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Daniel Lindén.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 839 kronor (12 260 
kronor för bygglov, 3 065 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare enligt tabell 3, 6, 11 och 12 i 
fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Kontrollplan eldstad 2017-03-10
Teknisk beskrivning kamin    2019-10-29
Fasadritning veranda              2019-11-12
Fasadritning veranda             2019-11-12
Kontrollplan 2020-03-16
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Teknisk beskrivning skorsten 2020-08-19
Teknisk beskrivning skorsten 2020-08-19
Fasadritning gula huset    2020-08-19
Tekniska beskrivningar rev   2020-08-19
Huvudritning drivhus   rev 2020-08-19
Huvudritning stall         rev   2020-08-19
Planritning veranda       rev  2020-08-19
Situationsplan                rev  2020-08-19

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en anmälan om olovligt uppfört ny- och 
tillbyggnader av växthus, fårstall och hönshus. Ny- och tillbyggnader är av 
flygfoton att döma uppfört mellan 2012 och 2018. Eftersom bedömningen 
har gjorts att bygglov kan beviljas har fastighetsägaren beretts möjlighet att 
söka bygglov.

Bygglovsansökan omfattar dels de olovligt uppförda byggnaderna om 
sammanlagt 61 kvm, dels en önskad tillbyggnad med veranda om 4 m2 och 
anmälan av ny kamin och rökkanal.

Förutsättningar
Fastigheten är registrerad som en bebyggd småhusenhet och ligger utanför 
detaljplanerat område. 

Fastigheten ligger inte inom riksintressen.
 
Företrädare för byggnadsnämnden har gjort tillsynsbesök på platsen 2019-09-
02. Då konstaterades att det fanns skräp på baksida om fastighet och att det 
fanns flera ny- och tillbyggnader som var uppförda utan bygglov. 

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
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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 § 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,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.
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PBL kap 10 § 24 I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens 
förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i 
handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om 
slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Ägaren till en 
grannfastighet motsätter sig sökandets önskemål att installera kamin och 
rökkanal eftersom sakägare har bott granne med sökanden i 9 år och har haft 
dåliga erfarenheter av eldande från sökande. Sakägare menar att det eldas i en 
tunna mellan 1-2 gånger i veckan. Sakägare menar att eftersom det är en 
betydande höjdskillnad mellan fastigheterna och sökandets fastighet ligger i 
en sänka så kommer röken hamna på sakägare fastighet. Sakägare misstänker 
från tidigare erfarenheter att sökande kommer citat ”elda i princip allt som 
går att brinna i denna kamin” och även om de vid flertal tillfällen försökt 
prata med sökande så har det varit lönlöst. Övriga åtgärder som sökande vill 
göra har sakägare inget att invända. 

Bedömning och skäl till beslut
De aktuella byggnaderna på fastigheten ligger på behörigt avstånd från väg 11 
och minst 40 meter från den fastighet som haft invändningar mot bygglovet. 
Klagomålen på eldning utomhus och hur man hanterar eldning i en godkänd 
eldstad är en fråga för miljöförbundet som är informerad. Den eldstad som 
ärendet berör installeras inom hus och uppfyller gällande krav på utsläpp och 
energieffektivitet.
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Den föreslagna åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning.
Den föreslagna byggnationen uppfyller i övrigt gällande krav i PBL och övrig 
anslutande lagstiftning. Den sammanlagda bedömningen är därför att 
bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Bygglov beviljas i efterhand för växthus, tillbyggnad av fårstall och hönshus. 
Bygglov beviljas för tillbyggnad av veranda och installation av ny kamin och 
rökkanal. Höjd färdigt golv fastställs till lika befintligt anslutande golv för 
tillbyggnad med veranda, +5 cm över marknivå för växthus samt lika med 
befintlig mark för byggnader/skärmtak för djurhållning.

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

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

Kontrollplaner fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Daniel Lindén.

I detta ärende krävs ingen utstakning.
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Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 839 kronor (12 260 
kronor för bygglov, 3 065 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 1 514 kronor för hörande av sakägare enligt tabell 3, 6, 11 och 12 i 
fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Kontrollplan eldstad 2017-03-10
Teknisk beskrivning kamin    2019-10-29
Fasadritning veranda              2019-11-12
Fasadritning veranda             2019-11-12
Kontrollplan 2020-03-16
Teknisk beskrivning skorsten 2020-08-19
Teknisk beskrivning skorsten 2020-08-19
Fasadritning gula huset    2020-08-19
Tekniska beskrivningar rev   2020-08-19
Huvudritning drivhus   rev 2020-08-19
Huvudritning stall         rev   2020-08-19
Planritning veranda       rev  2020-08-19
Situationsplan                rev  2020-08-19

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-14 handlingsid; Bn 
2020.522.
Bygglovshandlingar:
Smedstorp 13:7 Översikt handlingsid; Bn 2020.523.
Smedstorp 13:7 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.524.
Smedstorp 13:7 Planritning handlingsid; Bn 2020.525.
Smedstorp 13:7 Fasader och källarplan handlingsid; Bn 2020.526.
Smedstorp 137 Fasader gavlar handlingsid; Bn 2020.527.
Smedstorp 13:7 Teknisk beskrivning handlingsid; Bn 2020.528.
Smedstorp 13:7 Teknisk beskrivning kamin handlingsid; Bn 2020.529.
Smedstorp 13:7 Kontrollplan handlingsid; Bn 2020.530.
_________
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Beslutet skickas till:

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

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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 § 81 Dnr BN 2020/59
Dnr BL 2020-276

Jaguaren 29 - Bygglov för tillbyggnad med carport 
och plank

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv carport fastställs till +5 cm från befintlig marknivå.

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

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

Som kontrollansvarig utses Karl-Gustav Svensson, certifierad 
kontrollansvarig.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 966 kronor (2 043 
kronor för bygglov, 409 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan       rev 2020-08-25
Planritning            rev    2020-08-17
Fasadritning          rev    2020-08-17
Fasadritning          rev    2020-08-17

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för carport och plank.

Tillbyggnaden kommer utöka byggnadsarea på tomten med 32 kvm vilket ger 
en total byggnadsarea på 241 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Hermelinen m fl (s 48) laga 
kraftvunnen 1963-05-21. Planen tillåter bostäder som uppförs i 1 våning. 
Hösta tillåtna byggnadsarea är ¼ av tomtens area, dvs 175 m2.

På fastigheten har tidigare ett bygglov prövats där nämnden godkänt en 
avvikelse för överskriden byggnadsarea om 34 kvm vilket gav en total 
byggnadsarea 209 kvm, det vill säga ca 19 % över tillåten area.

Bygglovet avser en tillbyggnad om ytterligare 32 kvm, det vill säga ca 
ytterligare 18 % över tillåten area.

Förslaget strider mot detaljplanen då den sammanlagda byggarean efter 
tillbyggnaden blir 241 kvm, det vill säga ca 37 % över tillåten area. 

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov med 
avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:
Jaguaren 4, L 10-0025, tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 152 m2 med ca 52 kvm (34 %).

Jaguaren 30, Dnr 2020-000108, tillåten byggnadsarea 212 m2 överskrids med 
ca 40 m2 (ca 23 %). 
Jaguaren 10, 1994110035 – 235, tillåten byggnadsarea 181 m2 överskrids med 
61 kvm (ca 34 %).

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
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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 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.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. Gatuhållaren 
har framfört att plan vid gata får vara högst 80 cm. Förslaget har reviderats 
för att uppfylla kraven på lägre plank.
Inga andra negativa synpunkter har inkommit.
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Bedömning och skäl till beslut
Tillbyggnaden med uterum skapar en avvikelse från detaljplanen då 
byggrätten överskrids med sammanlagt 37 %. 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 ger en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv carport fastställs till +5 cm från befintlig marknivå.

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

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 966 kronor (2 043 
kronor för bygglov, 409 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan       rev 2020-08-25
Planritning            rev    2020-08-17
Fasadritning          rev    2020-08-17
Fasadritning          rev    2020-08-17

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-04, 
handlingsid; Bn 2020.531.
Bygglovshandlingar.
Jaguaren 29 Översikt handlingsid; Bn 2020.532.
Jaguaren 29 Fasad norr och väster handlingsid; Bn 2020.590.
Jaguaren 29 Fasad söder och öster handlingsid; Bn 2020.591.
Jaguaren 29 Situationsplan rev handlingsid; Bn 2020.592.
_________
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Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + Handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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 § 82 Dnr BN 2020/63
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Everöd 43:2 - Tidsbegränsat bygglov 10 år för 
uppförande av villavagn

Byggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov till och med 2030-09-02 beviljas i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +45 cm 
ovan mark vid ingång.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 kap § 33. Motivet är att 
åtgärden uppfyller väsentliga men inte alla förutsättningar enligt kap 9 §§ 30-
32a.

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 
Anna Eva-Helen Runesdotter.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

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

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 328 kronor (2 743 
kronor för bygglov och tillägg för lokaliseringsprövning utanför detaljplan, 
549 kronor avdrag för tidsbegränsat bygglov samt 2 270 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan             2020-06-12
Fasadritningar              2020-06-12
Foto/bilder                2020-06-12
Situationsplan            2020-06-17

Förslag till kontrollplan 2020-08-06
Planritning 2020-08-06

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om ett tillfälligt bygglov för 
villavagn på 27,5 kvm. Villavagnen ska ställas upp tillfälligt och ska fungera 
som tillfälligt säsongsboende för sökandens dotter.

Villavagnen ska anslutas till el, vatten, avlopp och värmas genom 
luftvärmepump.

Villavagnen har ombyggd toa och dusch samt 30 liter varmvattenberedare. 

Befintlig infart ska användas.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten är en bebyggd 
lantbruksenhet.
Infart är ordnad.

Fastigheten ligger inom landskapskaraktärsområde.

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

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

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

PBL kap 10 § 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov.
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PBL kap 10 § 23 Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har 
visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen om skyddsrum,
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för 
nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen om 
energideklaration för byggnader, och
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 
uppfyllda.

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

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

Bedömning och skäl till beslut
Bodens utförande uppfyller inte kraven på energiåtgång eller tillgänglighet. 
Åtgärden är dock tillfällig. Om boende fortfarande är aktuellt efter att det 
tidsbegränsade bygglovet gått ut, kommer tillgänglighetskraven och kraven på 
energiåtgång att prövas i vanlig ordning om det permanenta boende ska 
uppföras.
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Byggnadsnämnden bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd uppfyller 
väsentliga utformningskrav i 2 och 8 kap. PBL.

Tidsbegränsat bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till +45 cm ovan mark vid ingång.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 kap § 33. Motivet är att 
åtgärden uppfyller väsentliga men inte alla förutsättningar enligt kap 9 §§ 30-
32 a.

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 
Anna Eva-Helen Runesdotter.

I detta ärende krävs ingen utstakning.
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Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i 
original skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 4 328 kronor (2 743 
kronor för bygglov och tillägg för lokaliseringsprövning utanför detaljplan, 
549 kronor avdrag för tidsbegränsat bygglov samt 2 270 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan             2020-06-12
Fasadritningar              2020-06-12
Foto/bilder                2020-06-12
Situationsplan            2020-06-17
Förslag till kontrollplan 2020-08-06
Planritning 2020-08-06

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-04 handlingsid; Bn 
2020.533.
Ansökningshandlingar:
Everöd 43:2 Översikt handlingsid; Bn 2020.534.
Everöd 43:2 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.535.
Everöd 43:2 Planritning handlingsid; Bn 2020.536.
Everöd 43:2 Fasadritningar handlingsid; Bn 2020.537.
Everöd 43:2 Foto handlingsid; Bn 2020.538.
Everöd 43:2 Kontrollplan handlingsid; Bn 2020.539.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) föreslår att tidsbegränsat bygglov till och med 2030-
09-02 beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Anette 
Thoressons förslag.
_________
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Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden

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.

Kontakt ska tas med miljöförbundet angående villavagnens avloppstömning. 

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 § 83 Dnr BN 2020/64
Dnr BL 2020-11

Yxan 4 - Ändring av bygglov för bostäder

Byggnadsnämndens beslut
Ändring av bygglov beviljas för utbyte av stora lägenheter på vindsplan mot 
mindre lägenheter, motsvarande utökning av antalet förråd samt utökning av 
byggyta med 4 m2 i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Ändringen beviljas med hänvisning till BL kap 9 §§ 2 p 3b och 30. Motivet 
till beslutet är att bygglov ska beviljas om det i byggnaden inreds någon 
ytterligare bostad samt att åtgärden inte strider mot detaljplanen, inte måste 
avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och i övrigt 
uppfyller de krav som följer av kap 2 §§ 6, 8 och 9.

För övrigt gäller samma som för det 2020-02-05 (Bn §2/2020) beviljade 
bygglovet med handlingsid BN 2020.222.

Avgiften för handläggning av detta beslut fastställs till 19 283 kronor enligt 
tabell 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning            rev 2020-08-24
Fasadritning              rev 2020-08-24
Planritning                rev 2020-06-25
Nybyggnadskarta      rev 2020-08-24

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren har kommit in med en begäran att få ändra planlösning på 
översta våningen för att kunna erbjuda fler lägenheter inom det pågående 
bostadsprojektet på fastigheten.
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Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1954-01-08. 
Positivt förhandsbesked och bygglov har tidigare beviljats för bostäder 2018-
12-12 § 92 respektive 2020-02-05 § 2.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 2 Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 
annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt 
senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den
avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

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 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 
uppfyller kraven i första stycket 1.
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Bedömning och skäl till beslut
Den inlämnade ansökan innebär en ökning av antalet bostäder inom den yta 
som redan omfattas av ett tidigare bygglovsbeslut. Kraven på tillgänglighet 
uppfylls för samtliga ändrade lägenheter.

Eftersom förslaget innebär att det inreds ytterligare bostäder och ändringen i 
övrigt uppfyller kraven som följer av PBL kap 9 § 30 ska bygglov beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet innebär att fler bostäder för ungdomar skapas.

Miljöperspektivet
Beslutet om fler lägenheter innebär en förtätning inom gångavstånd från 
järnvägsstationen, vilket gör det möjligt för de som ska bo i lägenheterna att 
använda kollektivtrafik i stället för att köra bil.

Uppföljning
Beslutet expedieras till sökanden.

Förvaltningens förslag till beslut
Ändring av bygglov beviljas för utbyte av stora lägenheter på vindsplan mot 
mindre lägenheter, motsvarande utökning av antalet förråd samt utökning av 
byggyta med 4 m2 i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Ändringen beviljas med hänvisning till BL kap 9 §§ 2 p 3b och 30. Motivet 
till beslutet är att bygglov ska beviljas om det i byggnaden inreds någon 
ytterligare bostad samt att åtgärden inte strider mot detaljplanen, inte måste 
avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och i övrigt 
uppfyller de krav som följer av kap 2 §§ 6, 8 och 9.

För övrigt gäller samma som för det 2020-08-20 § beviljade bygglovet.
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Avgiften för handläggning av detta beslut fastställs till 19 283 kronor enligt 
tabell 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning            rev 2020-08-24
Fasadritning              rev 2020-08-24
Planritning                rev 2020-06-25
Nybyggnadskarta      rev 2020-08-24

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-13 handlingsid; Bn 
2020.540.
Ändrade handlingar.
Yxan 4 Översikt handlingsid; Bn 2020.541.
Yxan 4 Nybyggnadskarta rev. handlingsid; Bn 2020.542.
Yxan 4 Huvudritning rev. handlingsid; Bn 2020.543.
Yxan 4 Plan 2-3 rev. handlingsid; Bn 2020.544.
Yxan 4 Fasadritningar rev. handlingsid; Bn 2020.545.
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

41



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 83 forts

Upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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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Slakteriet 39 - Bygglov för nybyggnad av 
industrihall

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till +30 cm ovan mark vid entrén.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1b, 31 b och 31 d. 
Motivet är att avvikelser för byggnation på mark med byggförbud har 
godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och kan betraktas som liten 
samt att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan och i övrigt uppfyller 
gällande krav.

Bygglovet villkoras med att kraven på erforderliga säkerhetsåtgärder inom 
vattenskyddsområde vidtas samt att handlingarna kompletteras så att full 
tillgänglighet vid entrén uppfylls i den fortsatta processen efter bygglov.

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 Elisabeth Rosefors, certifierad kontrollansvarig.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 35 327 kronor (27 548 
kronor för bygglov, 5 510 kr för avvikelse samt 2 270 kr kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Planritning          rev  2020-08-02
Planritning          rev  2020-08-02
Fasadritning        rev 2020-08-02
Sektionsritning    rev 2020-08-02
Situationsplan      rev 2020-08-02
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
industrihall. Nybyggnaden får en byggnadsarea om 381 kvm. Nybyggnaden 
är placerad delvis på mark med byggförbud. Byggnadshöjden om 9 meter 
överskrids en aning.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Norra industriområdet (S 121) 
lagakraftvunnen 1999-07-01. Planen tillåter byggnader för industriändamål 
med en höjd om max 9 meter. Högsta tillåtna byggnadsarea specificeras inte.

På fastigheten står ett tidigare bostadshus, vars användning som bostad löpte 
ut 2003-12-31. Idag används byggnaden som lagerlokal enligt detaljplan. På 
fastigheten står också andra komplementbyggnader. 

Bygglov med avvikelse för placering på mark med byggförbud har beviljats 
på Slakteriet 45 2020-06-17 § 66. 

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 §§.

44



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 84 forts

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 
uppfyller kraven i första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. VA-enheten 
har yttrat sig och framför att det
1. behövs lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) då 

dagvattenledningarna har dålig kapacitet i området.
2. Att gällande skyddsföreskrifter som bland annat innebär skyddsåtgärder 

vid schaktning i marken måste uppfyllas.
Inga andra negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på mark med 
byggförbud och avvikelse i höjden med 15 cm. Avvikelsen för 
byggnadshöjden kan betraktas som en liten avvikelse.

45



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 84 forts

Bygglov för byggnation på mark med byggförbud har godtagits vid tidigare 
bygglovsprövning. Eftersom inga invändningar mot nu föreslagen 
byggnation har kommit in, avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 
kan betraktas som liten samt att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan 
och i övrigt uppfyller gällande krav görs bedömningen att bygglov kan 
beviljas om villkoren som är förenade med att byggnationen görs inom 
vattenskyddsområde uppfylls.

För övrigt uppfyller föreslagen åtgärd utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL, 
utom gällande redovisningen av tillgänglighet vid entrén. Bygglovet kan dock 
villkoras med att detta hanteras i den fortsatta processen innan startbesked.

Den samlade bedömningen är därför att bygglov kan beviljas, men villkoras 
med att kraven på erforderliga säkerhetsåtgärder inom vattenskyddsområde 
vidtas samt att handlingarna kompletteras så att full tillgänglighet vid entrén 
uppfylls i den fortsatta processen efter bygglov.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till +30 cm ovan mark vid entrén.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1b, 31 b och 31 d. 
Motivet är att avvikelser för byggnation på mark med byggförbud har 
godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
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kan betraktas som liten samt att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan 
och i övrigt uppfyller gällande krav.

Bygglovet villkoras med att kraven på erforderliga säkerhetsåtgärder inom 
vattenskyddsområde vidtas samt att handlingarna kompletteras så att full 
tillgänglighet vid entrén uppfylls i den fortsatta processen efter bygglov.

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 Elisabeth Rosefors, certifierad kontrollansvarig.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 35 327 kronor (27 548 
kronor för bygglov, 5 510 kr för avvikelse samt 2 270 kr kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Planritning          rev  2020-08-02
Planritning          rev  2020-08-02
Fasadritning        rev 2020-08-02
Sektionsritning    rev 2020-08-02
Situationsplan      rev 2020-08-02

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-13 Slakteriet 39 - 
Bygglov för nybyggnad av industrihall handlingsid; Bn 2020.546.
Ansökningshandlingar
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Slakteriet 39 Översikt handlingsid; Bn 2020.547.
Slakteriet 39 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.548.
Slakteriet 39 Plan 1 handlingsid; Bn 2020.549.
Slakteriet 39 Plan 2 handlingsid; Bn 2020.550.
Slakteriet 39 Fasadritningar handlingsid: Bn 2020.551.
Slakteriet 39 Sektionsritning och illustration handlingsid; Bn 2020.552.
_________

Beslutet skickas till:

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

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

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Kontakt ska tas med VA-enheten rörande säkerhetsåtgärder inom 
vattenskyddsområde.

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. 

49



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

Bn § 85 Dnr BN 2020/66
Dnr BL2020-292

Ullstorp 122:1 - Bygglov för golf- och padelhall

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +60,00.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30, 31 c, 31 d och 31 e. 
Motivet till beslutet är att åtgärden avviker från detaljplanen men att 
avvikelser har godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att åtgärden i övrigt
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +60,00.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30, 31 c, 31 d och 31 e. 
Motivet till beslutet är att åtgärden avviker från detaljplanen men att 
avvikelser har godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att åtgärden i övrigt 
inte strider mot detaljplanen utan utgör ett lämpligt komplement till den 
användning som har bestämts i detaljplanen, att åtgärden inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående 
verksamhet i omgivningen samt att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som 
följer av kap 2, 8 och 9.

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 Karl Gustav Svensson, certifierad 
kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 65 932 kronor (51 160 
kronor för bygglov, 10 kronor för avvikelse samt 4 541 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-08-13
Planritning                 2020-08-13
Fasadritning              2020-08-13

Övriga upplysningar 
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av en golf- och 
padelhall om 976 kvm.

Hallen placeras inne på Djupadals golfbana. Befintlig infart ska användas, 
liksom befintlig p-plats.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1989-02-28.

Förslaget strider mot detaljplanen då åtgärden är placerad på mark som inte 
får bebyggas samt delvis placeras på mark avsedd för 
rekreationsändamål/golfbana och därmed samhörigt ändamål och delvis på 
mark avsedd för kontors- och restaurangändamål med förrådsbyggnader.

Bygglov med avvikelse från gällande detaljplan har tidigare beviljats för 
hotellets byggnadshöjd (2004-11-16 § 131), byggnadshöjd och takvinkel på 
garage/maskinhall (1996-12-10 § 223).

En mycket liten del av fastigheten längs ån ligger inom riksintresse för 
naturvård, dock inte där golf- och padelhallen planeras ligga.
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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 c Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått 
ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

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 § 31 e Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan 
antas medföra
1. betydande miljöpåverkan, eller
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.
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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.
VA-enheten meddelar att ledningen som u-området skyddar har lagts om och 
att byggnaden inte får inkräkta på den nya sträckningen. Inga övriga 
synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på mark som inte får 
bebyggas samt placeringen på både mark för rekreationsändamål/golfbana 
och på mark avsedd för kontors- och restaurangändamål.

Avvikelser har dock godtagits vid tidigare bygglovsprövning med motivering 
att åtgärderna utgör komplement till pågående användning och/eller kan 
betraktas som liten avvikelse.

Även den planerade användningen kan ses som komplement till pågående 
användning. Den samlade bedömningen är därför att avvikelserna i detta 
ärende kan godtas då åtgärden i övrigt inte strider mot detaljplanen, att 
åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa 
rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen samt att åtgärden för 
övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2, 8 och 9.

Bygglov kan därför beviljas.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv 
fastställs till +60,00.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30, 31 c, 31 d och 31 e. 
Motivet till beslutet är att åtgärden avviker från detaljplanen men att 
avvikelser har godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att åtgärden i övrigt 
inte strider mot detaljplanen utan utgör ett lämpligt komplement till den 
användning som har bestämts i detaljplanen, att åtgärden inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående 
verksamhet i omgivningen samt att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som 
följer av kap 2, 8 och 9.

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 Karl Gustav Svensson, certifierad 
kontrollansvarig.
Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 
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Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 65 932 kronor (51 160 
kronor för bygglov, 10 kronor för avvikelse samt 4 541 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-08-13
Planritning                 2020-08-13
Fasadritning              2020-08-13

Övriga upplysningar 
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-17.,Ullstorp 122:1 - 
Bygglov för golf- och padelhall handlingsid; Bn 2020.553.
Ansökningshandlingar.
Ullstorp 122:1 Översikt handlingsid; Bn 2020.554.
Ullstorp 122:1 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.555.
Ullstorp 122:1 Planritning handlingsid; Bn 2020.556.
Ullstorp 122:1 Fasadritningar handlingsid; Bn 2020.557.
_________
Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+Handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag+REK:
Sakägare som haft synpunkter
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Övriga upplysningar
Om kontrollplanen kan godtas och övriga förutsättningar föreligger avses 
kontrollplanen fastställas och startbesked meddelas i anslutning till det 
tekniska samrådet varefter byggstart kan ske. Kallelse till tekniskt samråd 
bifogas vid expediering.

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

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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 § 86 Dnr BN 2020/67
Dnr BL 2020-169

Brösarp 11:22 - Förhandsbesked Nybyggnad av 
nytt gårdscentrum

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus generationsboende 
och garage lämnas för omfattning och placering i enlighet med inlämnad 
situationsplan.

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

Beslutet villkoras med att den planerade byggnaden ska utformas 
omsorgsfullt för att varsamt passa in i miljön och landskapet. Prövning av 
detta sker vid bygglovsprövning på reviderade handlingar. Eventuella krav på 
tryckstegring med mera från VA-enheten ska uppfyllas.

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning, höjd färdigt golv och kontrollansvarig 
med mera ska fastställas i bygglovet. Godkänt tillstånd för enskild vatten- 
och avloppsanläggning, förenklad dagvattenutredning med sikte på lokalt 
omhändertagande av ytvatten så att dikningsföretaget inte påverkas negativt, 
samt ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden 
innan startbesked utfärdas. 

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

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.
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Handlingar som ingår i beslutet
Beskrivning av gårdcentrum 2020-05-07
Situationsplan gårdcentrum 2020-05-07
Situationsplan          2020-05-07

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av gårdcentrum med enbostadshus och uthus om ca 210 m2 BTA på 
fastigheten. Fastigheten omfattar totalt ca 23 860 m2 och består av två delar, 
varav den mindre där byggnaderna avses uppföras omfattar ca 2 700 m2.

På fastigheten bedrivs idag djurhållning med får i mindre omfattning. Syftet 
med att uppföra en ny bostad på fastigheten är generationsskifte.

Den nya fastigheten får infart via samfälld väg Brösarp S:3 som ansluter till 
Korrevägen/Poppelvägen.

Bostadshuset placeras på den mindre delen av fastigheten som skiljs från den 
större delen genom den samfällda vägen på Brösarp S:3.

Den planerade byggnaden uppförs i 1 plan och fastigheten ansluts till 
kommunalt vatten och avlopp. 

Byggnaderna kommer att ansluta till den skånska byggtraditionen dvs 
klassiska skånelängor och kommer sträva att bygga med traditionella 
byggnadsmaterial och så långt som är möjligt att bygga med återvunnet 
byggnadsmaterial.

Förutsättningar  
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inom följande 
riksintressen:

 Rörligt friluftsliv
 Friluftsliv
 Försvarets område för hinderfrihet
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Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet. Hela området ligger 
utanför de delar som klassas som brukningsvärd.

I Översiktsplan 2025 anges att utbyggnad av enstaka bostäder liksom 
byggnader för verksamhet på landsbygden ska tillåtas. Detta sker 
företrädelsevis i anslutning i direkt anslutning till befintliga tätorter även om 
det sker på mark som för närvarande används för jordbruk. Kulturvärden ska 
beaktas och nya byggnader bör inte påverka kulturmiljön negativt.

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.

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.
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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.

Bedömning och skäl till beslut
Den faktiska granskningen görs mot PBL kap 9 § 31, då bedömningen görs 
om det kan komma att uppfylla kraven. Slutlig detaljgranskning görs i 
bygglovsprocessen. 

Fastigheten ligger i anslutning till tätorten Brösarp. Byggnaderna placeras så 
att Länsstyrelsen respektavstånd om 25 meter mellan djurhållning och 
bostäder uppfylls. Inget intrång i brukningsbar jordbruksmark görs. 
Riksintressena Rörligt friluftsliv och Friluftsliv bedöms inte påverkas negativt då 
vägen ut mot backarna inte är privat och inte heller kommer att privatiseras. 
Försvaret har inget att invända.

Kommunalt vatten och avlopp samt renhållning kan anordnas, byggnaderna 
får en konservativ utformning och föreslagen åtgärd bedöms för övrigt 
kunna uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Den sammanlagda bedömningen är därför att positivt förhandsbesked kan 
därför lämnas för nybyggnation av nytt gårdscentrum.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.
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Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus generationsboende 
och garage lämnas för omfattning och placering i enlighet med inlämnad 
situationsplan.

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

Beslutet villkoras med att den planerade byggnaden ska utformas 
omsorgsfullt för att varsamt passa in i miljön och landskapet. Prövning av 
detta sker vid bygglovsprövning på reviderade handlingar. Eventuella krav på 
tryckstegring med mera från VA-enheten ska uppfyllas.

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning, höjd färdigt golv och kontrollansvarig 
med mera ska fastställas i bygglovet. Godkänt tillstånd för enskild vatten- 
och avloppsanläggning, förenklad dagvattenutredning med sikte på lokalt 
omhändertagande av ytvatten så att dikningsföretaget inte påverkas negativt, 
samt ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden 
innan startbesked utfärdas. 

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

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.
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Handlingar som ingår i beslutet
Beskrivning av gårdcentrum 2020-05-07
Situationsplan gårdcentrum 2020-05-07
Situationsplan          2020-05-07

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-13, Brösarp 11:22 - 
Förhandsbesked Nybyggnad av nytt gårdscentrum handlingsid; Bn 2020.558.
Ansökningshandlingar.
Brösarp 11:22 Översikt handlingsid; Bn 2020.559.
Brösarp 11:22 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.560.
Brösarp 11:22 Beskrivning av gårdcentrum handlingsid; Bn 2020.561.
Brösarp 11:22 Situationsplan gårdcentrum handlingsid; Bn 2020.562.
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Fastighetsägaren
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
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Övriga upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.

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

Ansökan om anslutning till kommunalt VA ska vara inlämnad innan 
startbesked kan lämnas. VA-krav för anslutning bifogas vid expediering.

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 § 87 Dnr BN 2020/68
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Ramsåsa 2:24 - Förhandsbesked Nybyggnad av 
enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus i enlighet 
med inlämnade handlingar.

Höjd färdigt golv, anpassning till landskapet av utformningen, 
kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet. Krav på godkänd 
avloppsanläggning ska uppfyllas i processen efter bygglov.

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

Beslutet villkoras med att utformningen av nya byggnader ska göras så att de 
uppfyller kraven i gällande översiktsplan på att kulturvärden ska beaktas och 
nya byggnader inte bör påverka kulturmiljön negativt. 

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

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            2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. Avsikten är att bygga ett nytt åretruntboende på ca 250 
kvm.

Den nya bostaden placeras inom den tidigare tomtplatsen men med något 
justerat läge.

Infarten är placerad från befintlig samfälld väg i nordvästlig riktning från 
enbostadshusets läge. 

Fastigheten kommer att anslutas till kommunalt vatten och ha enskild 
anläggning för avlopp och dagvattenhantering. 

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten är tidigare 
avstyckad från fastigheten Ramsåsa 2:14 och har idag en total yta på 9681 
kvm. Fastigheten är registrerad som småhusenhet, tomtmark.

Positivt förhandsbesked och bygglov för enbostadshus har tidigare beviljats 
2006-04-04 § 38 respektive 2006-12-13 (D L 1199/06). Giltighetstiden för 
bägge tillstånden har löpt ut, men schakten för grunden till det nya 
bostadshuset enligt tidigare beviljat bygglov är utförd.

För fastigheten finns en geoteknisk undersökning utförd 2007-06-13. Syftet 
med undersökningen var att fastställa de geotekniska förhållandena samt att, 
med ledning av undersökningsresultaten, lämna geotekniska 
rekommendationer. 

I Tomelillas översiktsplan 2025 anges att bebyggelse ska tillåtas i enstaka fall. 
De generella riktlinjerna för byggnation på landsbygden säger att 
kulturvärden ska beaktas och nya byggnader inte bör påverka kulturmiljön 
negativt.
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Fastigheten omfattas av Länsstyrelsens Natur- och Kulturmiljöprogram 
”Från Bjäre till Österlen”, men ligger inte inom riksintresse för kulturvård. 
Inga andra riksintressen berörs heller.

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.

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.

66



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 87 forts

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Räddningstjänsten och Miljöförbundet har yttrat sig. Även vägsamfälligheten 
har
 yttrat sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare gjort bedömningen att 
byggnationen är lämplig, och förhållandena har inte förändrats påtagligt 
sedan de tidigare besluten fattades. Den nu föreslagna byggnaden flyttas 
marginellt i förhållande till tidigare placering, avstyckningen av tomten är 
genomförd och byggnationen för den tidigare byggnaden är påbörjad. Den 
föreslagna åtgärden bedöms även kunna komma att uppfylla erforderliga krav 
i 2 och 8 kap. PBL i den kommande bygglovsprövningen. Dock ska särskild 
omsorg ägnas åt utformningen av nya byggnader så att de uppfyller kraven på 
att kulturvärden ska beaktas och nya byggnader inte bör påverka kulturmiljön 
negativt i gällande översiktsplan. 

Den sammanlagda bedömningen är därför att positivt förhandsbesked kan 
lämnas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.
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Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus i enlighet 
med inlämnade handlingar.

Höjd färdigt golv, anpassning till landskapet av utformningen, 
kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet. Krav på godkänd 
avloppsanläggning ska uppfyllas i processen efter bygglov.

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

Beslutet villkoras med att utformningen av nya byggnader ska göras så att de 
uppfyller kraven i gällande översiktsplan på att kulturvärden ska beaktas och 
nya byggnader inte bör påverka kulturmiljön negativt. 

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

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            2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
Foto/bilder                2020-07-28
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-13, Ramsåsa 2:24 - 
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus, handlingsid; Bn 2020.563.
Ansökningshandlingar.
Ramsåsa 2:24 Översikt, handlingsid; Bn.2020.564.
Ramsåsa 2:24 Situationsplan, handlingsid; Bn 2020.565.
Ramsåsa 2:24 Foto situationsplan, handlingsid; Bn 2020.566.
Ramsåsa 2:24 Foto 1, handlingsid; Bn 2020.567.
Ramsåsa 2:24 Foto 2, handlingsid; Bn 2020.568.
Ramsåsa 2:24 Foto 3, handlingsid; Bn 2020.569.
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + Handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sökanden
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Övriga upplysningar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Om du har tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre 
veckor på dig att överklaga från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet 
kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, 
paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att 
beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. 
Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna 
skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Bn § 88 Dnr BN 2020/69
Dnr BL 2020-205

Onslunda 16:32 – Förhandsbesked Nybyggnad av 
enbostadshus, carport förråd

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för Nybyggnad av enbostadshus och carport 
med förråd i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet. Krav på 
godkänd avloppsanläggning ska uppfyllas i processen efter bygglov.

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

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

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            2020-06-18
Huvudritning            2020-06-18

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked om nybyggnad 
av enbostadshus och carport med förråd. Fastigheten är nyligen avstyckad. 
Enbostadshuset utgör en byggnadsarea på 108,5 kvm med carport om 32 
kvm.  

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och är nyligen avstyckad 
som bostadstomt från angränsande Onslunda 16:31. 

Fastigheten ligger inte inom område för riksintresse.

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.

PBL kap 9 § 18 Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga
kraft.

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

72



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 88 forts

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.
Onslunda 16:25 har framfört följande:

1. Vill att det görs en hydrologisk utredning pga. sakägare misstänker att 
vattentillgången inte kommer räcka och är rädd att hen ska behöva 
borra en ny brunn.

2. Att nybygge riskerar att påverka det rika djurlivet negativt.
3. Avskildhet och saknad av grannar går förlorad och påverkar 

boendekvalité och marknadsvärde på sakägares hus. Sökandes carport 
placeras 3 m till sakägarens tomt och den avgörande faktorn att 
sakägare flyttade till Onslunda 16:25 var avskildhet och avsaknad av 
andra bostäder nära hens hus.  

4. Det råder oklarheter i ritningarna kring husets höjd och omfattningen 
av det planerade träddäcket. Båda faktorerna kan påverka sakägare att 
störas av byggnader genom ändrade ljusförhållanden insyn mm.

5. Sakägare uttrycker förvirring över byggnads placering och på vilken 
fastighet den ska byggas. Om enbostadshus bör man se över 
lämpligheten med att bygga så nära stugfabriken och om nybygget är 
ett visningsobjekt för stugfabriken bör bygglovet sökas för 16.26 
menar sakägare.

Bedömning och skäl till beslut
Fastigheten där förhandsbeskedet söks är avstyckad som bostadstomt. Den 
föreslagna bostaden är placerad på med ett minsta avstånd om 8,5 till gräns 
för närmaste bostadstomt. Garaget ligger på 5 meters avstånd från samma 
fastighets gräns. Avståndet mellan befintlig bostadsbyggnad och nytt garage 
beräknas bli nästan 12 meter och kortaste avståndet mellan befintlig 
ekonomibyggnad och ny bostad beräknas bli mer än 17 meter. 
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Bedömningen är därför att den nya bostadsbyggnaden inte kommer att 
medföra varken insyn eller andra störningar för den närmaste 
bostadsgrannen. Vad gäller störningar från snickeriet, sker arbetena där under 
kontorstid, och vid eventuella störningar utanför dessa tider gäller att 
snickeriet måste begränsa störningarna. Förhandsbeskedet och det 
kommande bygglovet kan dock villkoras med att uteplatsen ska vändas mot 
söder och att fönster och fasad mot snickeriet ska utföras så att de klarar 
högre bullernivåer.

Byggnadsnämnden bedömer för övrigt att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. Positivt förhandsbesked kan därför 
beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för Nybyggnad av enbostadshus och carport 
med förråd i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet. Krav på 
godkänd avloppsanläggning ska uppfyllas i processen efter bygglov.
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Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 och 
§ 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked är att åtgärden 
bedöms kunna komma att uppfylla kraven i kap 9 § 31, det vill säga att det 
inte kommer att strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och kommer att kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. 
och tillämpliga delar av 8 kap.

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

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            2020-06-18
Huvudritning            2020-06-18

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-13 Onslunda 16:32 –
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus, carport förråd, handlingsid; 
Bn 2020.570.
Ansökningshandlingar.
Onslunda 16:32 Översikt handlingsid; Bn 2020.571.
Onslunda 16:32 Situationsplan handlingsid; Bn 2020.572.
Onslunda 16:32 Plan och fasader handlingsid: Bn 2020.573.
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + Handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag + REK:
Sakägare som motsatt sig beslutet
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Upplysningar

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Om du har tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre 
veckor på dig att överklaga från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet 
kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, 
paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att 
beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. 
Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna 
skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Bn § 89 Dnr BN 2020/70
Dnr BL 2020-291

Baneret 13 - Förhandsbesked rivningslov

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för rivning i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 §§ 17, 34 
och 36.

Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked är att byggnaderna inte 
omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, att 
byggnaderna mot gatan efter många års ombyggnader inte längre har de 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde som de hade 
då kulturmiljöprogrammet togs fram samt att framtida ersättningsbebyggelse 
bedöms kunna komma att uppfylla kraven i plan- och bygglagen om ny 
detaljplan vinner laga kraft.

Beslutet fattas med följande villkor för den fortsatta handläggningen av 
rivningslovet:

 nytt förslag till detaljplan som medger rivning ska vara framtaget.
 beslut om kombinerat bygg- och rivningslov som överensstämmer 

med ny detaljplan har fattats och vunnit laga kraft.
 åtgärden får inte påbörjas innan rivningslov och startbesked beviljats 

och nytt förslag till detaljplan har vunnit laga kraft.
 tillstånd att avveckla skyddsrummet i kvarteret alternativt riva och 

bygga nytt skyddsrum ska vara beviljat innan startbesked för rivning 
kan beviljas.

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

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.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-08-03

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Blivande ägare till fastigheten har ansökt om förhandsbesked om huruvida 
rivning av byggnaderna och det befintliga skyddsrummet på fastigheten kan 
medges då den nya ägaren planerar att utveckla fastigheten med flera nya 
bostäder, lokaler och även plats för hotell.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Baneret och Fjolner (Tomelilla 
S95) lagakraftvunnen 1986-08-07. Gällande detaljplan medger handel och 
samlingslokaler i 2 våningar med en maxhöjd om 5,5 meter. Byggrätten är 
också begränsad genom att större delen av den obebyggda marken i kvarteret 
är belagd med byggförbud. Utfart från fastigheten är begränsad till två platser 
vid Larmgatan och Nybogatan. Genom kvarteret löper en fjärrvärmeldning 
och detaljplanen anger även att en gång i nord-sydlig riktning genom 
kvarteret ska hållas tillgänglig för allmän gångtrafik. 

Arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Baneret pågår. Syftet 
med den nya planen är att bredda användningen av kvarteret genom att 
medge även bostäder och lokaler samt att ta bort den allmänna gångvägen 
inne på kvartersmark. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-12 
§ 175 förslå Kommunstyrelsen att godkänna överlåtelse av det tidigare 
tecknade planavtalet på den blivande ägaren.

Samtliga befintliga byggnader ingår i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna 
med fasader mot Torget och Norregatan är markerade med 
varsamhetsbeteckning, och byggnaden inne på gården som innehåller 
restaurangköket är markerat med rivningsförbud med exteriört skydd.

Ett antal bygglov som inneburit stora förändringar på fastigheten har 
beviljats.
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1927 nybyggnad av delen mellan hörntomten och stora hotellet.
1927 mindre om- och tillbyggnad med toaletter till lokalerna på hörnan 
torget/Norregatan.
1935 mindre ombyggnad, nya toaletter till lokaler.
1954 större om- och tillbyggnad restaurangkök och entré på bottenvåningen 
samt hotellrum på plan 2 (Westman).
1980 större om- och tillbyggnad som inte genomförs.
1985 rivning av TEWE-huset och Blå huset mot Torget.
1985 större tillbyggnad med dagcentral och restaurang på bottenvåningen 
samt hotellrum på plan 2.
1996 Omfärgning gult/gulbrunt lika gamla delen.

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.

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 § 28 Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en 
byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om 
expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden 
besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän 
frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. 
Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att 
ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska 
dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.
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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 § 34 Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

PBL kap 9 § 36 Om ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser inte har vunnit laga kraft, får ett bygglov, rivningslov 
eller marklov för en åtgärd som avses att vidtas inom det
område som detaljplanen eller områdesbestämmelserna omfattar ges med 
villkoret att planbeslutet vinner laga kraft. Beslutet om lov ska i så fall 
innehålla en upplysning om att åtgärden inte får påbörjas innan planbeslutet 
har vunnit laga kraft.

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,
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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. Lag (2018:1136).

PBL kap 14 § 7 Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett 
rivningsförbud eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har 
fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som 
rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet 
eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i förhållande till värdet 
av den berörda delen av fastigheten.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

 Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att 
brandskyddsdokumentation upprättas i den fortsatta processen.

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar att 
man inte yttrar sig i ärendet utan ansökan om avveckling eller 
begränsning måste skickas in till myndigheten. 

För övrigt har inga negativa synpunkter kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Den nuvarande bebyggelsen i kvarterets östra del är skräddarsydd för hotell- 
och restaurangverksamhet med en volym som den inte längre finns behov av 
i Tomelilla. Både den och den äldre bebyggelsen i fastighetens västra del är 
hårt sliten, och de kulturvärden som består av fönster- och dörrdetaljer samt 
originalinredningar är succesivt utbytta mot byggnadsdelar med betydligt 
lägre kvalitet. Hotellrummen håller väldigt låg standard och har inga 
originaldetaljer kvar som är värda att bevara, varken i de äldre delarna och 
den nyaste delen som färdigställdes i mitten av 1980-talet.
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Den föreslagna åtgärden är ett led i att förnya bebyggelsen vid Torget och 
skapa fler bostäder i centralt läge. Fastigheten är belägen nära stationen, och 
det finns ett stort behov av nya bostäder inne i centrala Tomelilla. 
Bedömningen är därför att den sammanlagda nyttan av att riva och bygga nya 
ändamålsenliga bostäder och lokaler längs Torget överstiger nyttan av att 
bevara de resterande kulturvärden som finns kvar i den befintliga 
bebyggelsen. Det är dock viktigt att ersättningsbebyggelse utformas så att 
material, färgsättning och skala stämmer överens med Torget och övriga 
befintliga byggnader runt Torget. Likaså måste skyddsrumsfrågan bearbetas 
vidare. Alla dessa frågor ska bevakas noga i den fortsatta processen med 
planändring och den kommande handläggningen av rivnings- och bygglov.

Den sammanlagda bedömningen är därför att positivt förhandsbesked för 
rivningslov kan därför beviljas men med ett antal villkor i den fortsatt 
handläggningen:

 Nytt förslag till detaljplan som medger utveckling av bebyggelsen i 
kvarteret samt rivning ska vara framtaget innan rivningslovet beviljas.

 Beslut om kombinerat bygg- och rivningslov som överensstämmer 
med ny detaljplan ska fattas och vinna laga kraft.

 Startbesked för rivning måste vara beviljat innan rivningen får 
påbörjas.

 Nytt förslag till detaljplan ska ha vunnit laga kraft innan rivningen får 
påbörjas.

 Tillstånd att avveckla skyddsrummet i kvarteret alternativt riva och 
bygga nytt skyddsrum ska vara beviljat 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.

82



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 89 forts

Uppföljning
Beslutet expedieras

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för rivning i enlighet med inlämnade och 
reviderade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 §§ 17, 34 
och 36.

Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked är att byggnaderna inte 
omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, att 
byggnaderna mot gatan efter många års ombyggnader inte längre har de 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde som de hade 
då kulturmiljöprogrammet togs fram samt att framtida ersättningsbebyggelse 
bedöms kunna komma att uppfylla kraven i plan- och bygglagen om ny 
detaljplan vinner laga kraft.

Beslutet fattas med följande villkor för den fortsatta handläggningen av 
rivningslovet:

 nytt förslag till detaljplan som medger rivning ska vara framtaget.
 beslut om kombinerat bygg- och rivningslov som överensstämmer 

med ny detaljplan har fattats och vunnit laga kraft.
 åtgärden får inte påbörjas innan rivningslov och startbesked beviljats 

och nytt förslag till detaljplan har vunnit laga kraft.
 tillstånd att avveckla skyddsrummet i kvarteret alternativt riva och 

bygga nytt skyddsrum ska vara beviljat innan startbesked för rivning 
kan beviljas.

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

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.
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Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-08-03

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-14, Baneret 13 - 
Förhandsbesked rivningslov handlingsid; Bn 2020.574.
Situationsplan. 
Baneret 13 översikt handlingsid; Bn 2020.575.
Baneret 13 rev. situationsplan handlingsid; Bn 2020.576.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Fredlund (M) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
kompletteras med skisser över framtida byggplaner innan positivt 
förhandsbesked lämnas för rivning i enlighet med inlämnade och reviderade 
planer.

Anette Thoresson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Anette 
Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
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Upplysningar
Beslutet 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 § 90 Dnr BN 2020/57

Samrådsyttrande över Översiktsplan för Sjöbo 
kommun 2040

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande enligt 
skrivelsen nedan i ärendebeskrivningen, men särskilt påtalar att 
Översiktsplanen är väl utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns 
inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom 
finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning 
och en hållbar utveckling i bägge kommunerna.

Ärendebeskrivning
Sjöbo kommun har tagit fram förslag till Översiktsplan 2040 för Sjöbo. 
Förslaget är utställt för samråd fram till 30 september 2020.

Förslaget utgår från Vision för Sjöbo kommun 2034:
Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans

Visionen är indelad i tre målområden:
 Hela Sjöbo lever
 Naturen i Sjöbo förgyller livet
 Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

Konstateras att det finns en liten arbetsmarknadsregion mellan Tomelilla och 
Sjöbo som påminner om den mellan Tomelilla och Simrishamn. Pendlingen 
till och från Sjöbo är dock ca 3 gånger så stort och med lite övervikt för 
reandet mot Sjöbo, ca 300 resor till Tomelilla och ca 340 resor från 
Tomelilla.

Även flyttning mellan tätorterna Sjöbo och Tomelilla ser ut att vara i balans, 
även om inga exakta siffror presenteras i planen.
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Simrishamnsbanan ligger kvar som riksintresse genom Sjöbo vilket gör att 
Tomelillas framtida möjligheter att ansluta inte stängs. Intressant är att Sjöbo 
lyfter fram att förbättrad kollektivtrafik är den viktigaste frågan för de unga i 
Sjöbo. Då efterfrågas kollektivtrafik som gör ett större utbud tillgängligt, gör 
det lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt underlättar de ungas 
skolgång framöver. Framförallt lyfts kollektivtrafik till byarna fram. Sjöbo har 

också en liknande ortstruktur som Tomelilla, med en utspridd befolkning 
som gör det svårt att organisera hållbar kollektivtrafik. I Sjöbo menar man att 
man måste titta på andra lösningar, och tittar särskilt på möjligheterna att 
flytta resor från bil till cykel. Här finns kanske framtida gemensamma 
utvecklingsprojekt mellan Tomelilla och Sjöbo.

Även riksvägarna 11 och 13 som är viktiga försörjningsstråk för Tomelilla 
ligger kvar. Väg 11 lyfts fram som särskilt viktig för den regionala 
trafikförsörjningen och för den regionala balansen i Skåne.

Liksom i Tomelilla har Sjöbo kommun som mål att koncentrera ny 
bebyggelse till befintliga byar och samhällen för att främja till exempel lokal 
mat- och energiproduktion, men även öka underlaget för kollektivtrafik och 
spara rekreativt värdefulla landskapsområden.

Sjöbo lyfter också fram vikten av fiber och vattenförsörjning, liksom 
utveckling av förnyelsebar energi med målen att minska energianvändningen 
fram till 2034 och samtidigt öka andelen biobränslen, vattenkraft, solkraft, 
vindkraft och/eller återvunnen energi.

Annat som lyfts fram som framtida utveckling är till exempel ostörda 
områden som Sjöbo menar utgör en stor potential ur ett regionalt perspektiv 
och kan utgöra en stor tillgång för turism och rekreation.

Sammantaget är Översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra underlag. 
I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla 
negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till 
ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i bägge kommunerna.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda miljökonsekvenser för Tomelilla kommun.

Uppföljning
Beslutet expedieras till KS för samlat svar från Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande enligt 
skrivelsen nedan, men särskilt påtalar att Översiktsplanen är väl utformad 
med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller 
utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det 
möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en 
hållbar utveckling i bägge kommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-19. Samrådsyttrande 
Översiktsplan 2040 Sjöbo handlingsid; Bn 2020.577.
Underrättelse om samråd - Förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 
2040 handlingsid; Bn 2020.578.
Länk till Sjöbo ÖP 2040:
https://www.sjobo.se/download/18.52cd4eca171b3d90f7b8feed/15897923
97947/%C3%96P2040_1.pdf - ÖP2040_1 handlingsid; Bn 2020.579.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Bn § 91 Dnr BN 2020/58

Revisorernas grundläggande granskning av 
byggnadsnämnden 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att besvara revisorernas frågor gällande den 
grundläggande granskningen enligt bifogad frågemall från KPMG AB med 
handlingsid: BN 2020.596.

Ärendebeskrivning
I 12 kap kommunallagen (SFS nr: 2017:725) regleras den kommunala 
revisionen. Där framgår det att revisorerna årligen granskar all kommunal 
verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed och som bedrivs 
inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Som en del av revisorernas uppdrag i Tomelilla kommun genomförs 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
Revisorerna har via sitt sakkunniga biträde KPMG AB skickat ut ett 
frågebatteri till nämnden.

KPMG skriver att i den grundläggande granskningen ingår att bedöma 
centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och 
internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och 
riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Frågorna till 
byggnadsnämnden är tänkta att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna 
är också tänkta att utgöra underlag vid revisorernas sammanträde med 
nämnden den 22 oktober 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

89



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 91 forts

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Revisorerna ska efter räkenskapsårets slut avge en revisionsberättelse. Den 
grundläggande granskningen kommer sannolikt utgöra en viktig del när 
revisorerna ska ta ställning till att bevilja nämnden ansvarsfrihet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att besvara revisorernas frågor gällande den 
grundläggande granskningen enligt bifogad frågemall från KPMG AB med 
handlingsid: BN 2020.581

Beslutsunderlag
2020 Byggnadsnämnden Grundläggande granskning Tomelilla 0618 (ifylld), 
handlingsid: BN 2020.581
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid; Bn 2020.580.
Verksamhetsanalys BN 2019 - Bilaga 1 handlingsid; Bn 2020.582.
Tertialrapport 1 år 2020 BN Bilaga 2 handlingsid; Bn 2020.583.
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2020 Bilaga 3-1 handlingsid; Bn 
2020.584.
Bruttolista intern kontroll Byggnadsnämnden 2020 Bilaga 3-2 handlingsid: 
Bn 2020.585.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar besvara fråga 5.3 med Ja, 
dvs att nämnden har skapat rutiner för att undvika JO-anmälningar i 
framtiden.
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§ 91 forts

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Anette 
Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:

KPMG AB, Lars Jönsson
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Bn § 92 Dnr BN 2020/2

Anmälningsärenden till och med 14 augusti 2020

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 14 augusti 2020 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-08-14
redovisas.

1. Länsstyrelsens beslut 2020-01-13 Dnr 525-34861-2019 att inte vidta 
någon åtgärd gällande nyanläggning och rasering av markkabel vid 
Galgamöllan i Tomelilla kommun. 

2. Länsstyrelsens beslut 2020-03-03 Dnr 431-4181-2020 att ge tillstånd 
till ingrepp i fornlämning L1991:4953 inom fastigheten Tranås 68:1. 
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning ska 
genomföras. 

3. Länsstyrelsens beslut 2020-07-14 Dnr 526-25683-2020 att inte 
överpröva Byggnadsnämndens beslut BL 2020-000219 avseende 
strandskyddsdispens för schaktning för att förlänga ledningar inom 
strandskyddsområde på fastigheten Södra Björstorp 1:1 i Tomelilla 
kommun.

4. Mark- och miljödomstolens beslut att ändra Länsstyrelsens beslut 
2020-03-06 Dnr 403-7840-2020 att avslå överklagande av 
Byggnadsnämndens beslut 2020-02-05 § 7 att avslå bygglov för 
nybyggnad av biltvätt på fastigheten Activ 1 i Tomelilla kommun och 
återförvisa ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.
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§ 92 forts

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 14 augusti 2020 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matilda Dufvander 2020-08-14 handlingsid; Bn 2020.586.
_________
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Bn § 93 Dnr BN 2020/3

Delegeringsbeslut 1 juni tom 14 augusti 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lägger redovisningen av delegeringsbesluten till 
handlingarna.

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

Redovisningen avser 1 juni till och med 14 augusti 2020.

1. Ordförandens beslut avseende följande beslutsnummer:
Tidsbegränsat bygglov D 2020: 292. 

2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer: Bygglov 
D 2020: 295, 296, 298, 314, 315, 318-321, 324, 325, 327, 331, 335-338, 
350, 353-357, 359, 361-363, 365, 373-376, 378, 379, 387, 389, 392, 402, 
404, 405, 407, 410-414, 424, 432, 433, 435, 443-445 samt 450. Startbesked 
D 2020: 294, 309, 312, 313, 316, 326, 370, 377, 383, 384, 391, 393, 394, 
401, 426, 429, 431, 442 samt 449.  Intermistiska slutbesked D 2020: 317, 
322, 323, 385, 416 samt 420. Slutbesked D 2020: 328-330, 339, 343, 380-
382, 386, 388, 395-400, 415, 417-419, 422, 425, 427, 428 samt 446-448.  
Avskrivning av ärende D 2020: 310, 311, 360, 408, 409, 423, 430 samt 
434. Rivningslov D2020: 284. Strandskyddsdispens D2020:364. Förbud att 
fortsätta byggarbeten D 2020: 406.

3. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer: 
D2020: 293, 297, 300, 301, 349, 366 samt 438.  Intermistiskt slutbesked: 
D2020: 368. Slutbesked D2020: 261, 299, 302, 303, 305, 332-334, 340-342, 
345-348, 351, 352, 358, 369, 371, 372, 437, 439 samt 440. Slutbevis 
D2020: 307 samt 308. Avskrivning av ärende D2020: 306, 344 samt 367. 
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§ 93 forts

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden lägger redovisningen av delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-14 handlingsid; Bn 
2020.588.
Delegeringsbeslut 1 juni till och med 14 augusti 2020 handlingsid; Bn 
2020.587.
_________

Beslutet skickas till:

Bygglovschef Ingrid Järnefelt

-
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Bn § 94 Dnr BN 2020/16

Dialoger och informationsärenden

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt informerade om följande:

Ändringar i Attefallsregeln*

*=De nya bygglovbefriade åtgärderna som kom i juli 2014, innebärande att 
man kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på 
mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen.  

Mindre ändringar som skett i Plan- och bygglag (2010:900).

Ärende gällande avgifter för tillsynsärenden kommer behandlas på 
nästa sammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 19 augusti 2020 handlingsid; Bn 
2020.589.
_________
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