
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
7 oktober 2020

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 7 oktober 2020, 
kl. 08.30-12.10 med ajourneringar 09.45-10.00 och 10.25-10.30

Beslutande Anette Thoresson (C), ordförande
 Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande

Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande
Anders Rosengren (SD)
Roger Persson (S)

Övriga närvarande Se sidan två.

Utses att justera Roger Persson (S)   

Justerade paragrafer §§ 95-107

Justeringens plats Kommunkansliet kommunhuset Tomelilla, 15 oktober 2020 
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Roger Persson (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 7 oktober 2020

Datum då anslaget sätts upp 15 oktober 2020

Datum då anslaget tas ned 10 november 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
7 oktober 2020

Justerandes sign

Ej tjänstgörande ersättare Emil Ekstrand (M)
Figge Bergquist (V) §§ 95-106

Närvarande tjänstemän Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kanslichef Johan Linander
Plan och byggchef Ingrid Järnefelt
Byggnadsinspektör Seth Dahlqvist
Bygglovshandläggare Josefina Vega Ezpeleta
Administratör Hans Ahrland

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

§ 95 Delårsbokslut januari-augusti 2020 (TB2) för Byggnadsnämnden
§ 96 Ullstorp 4:16 - Nybyggnad av enbostadshus och åkeri
§ 97 Ullstorp 4:16 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus
§ 98 Torasteröd 1:17 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus
§ 99 Brösarp 12:6 - Ändring av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
§ 100 Brösarp 79:2 - Tidsbegränsat bygglov förskola
§ 101 Lunnarp 8:2 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus och garage
§ 102 Activ 1 - Bygglov för nybyggnad av biltvätt
§ 103 Ändring av plan- och bygglovstaxa 2021
§ 104 Delegeringsbeslut till och med 21 september 2020
§ 105 Redovisning av anmälningsärenden från den 15 augusti till och med 25 september 

2020
§ 106 Informationsärende - Ordförandebeslut samråd natur och parkprogram
§ 107 Dialoger och informationsärenden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

Bn § 95 Dnr BN 2019/4

Delårsbokslut januari-augusti 2020 (TB2) för 
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsrapport, handlingsid: Bn 
2020.625, för januari-augusti 2020 med förändringen att tabellen över 
inkomna ärenden och antalet beslut ändras så att det framgår att antalet 
inkomna ärenden är 325 januari-augusti 2020 och antalet beslut är 469 
januari-augusti 2020, samt att det framgår att det är tre personer som har 
rekryterats som 1,5 årsarbetare administratörer och 1,5 årsarbetare 
bygglovshandläggare, samt lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden prognostiseras ett överskott på 0,9 mnkr vid årets slut. 
Överskott på ca 880 tkr kan härledas till högre intäkter för 
bygglovsverksamheten än budgeterat.

Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens 
digitala verktyg ajour med den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit 
hör den nära förestående digitaliseringen av detaljplaner, snabb utveckling av 
tillgången på internetuppkoppling i närområdet och den tillhörande ökade 
efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som hjälpmedel vid ansökningar 
med mera. Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans i digital 
mognad och digitala resurser hos våra medborgare.

Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom 
området bygg. Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar 
tillsammans med andra kommuner genom ökat samarbete, exempelvis att 
dela medarbetare eller att byta arbetsuppgifter med varandra. Möjligheterna 
att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas som stöd för administrationen 
för att frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsrapport, handlingsid: Bn 
2020.625, för januari-augusti 2020 och lägga den till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 95 forts.

Beslutsunderlag
Delårsrapport jan-aug 2020 Byggnadsnämnden handlingsid: Bn 2020.625.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med förändringen 
att tabellen över inkomna ärenden och antalet beslut ändras så att det 
framgår att antalet inkomna ärenden är 325 januari-augusti 2020 och antalet 
beslut är 469 januari-augusti 2020, samt att det framgår att det är tre personer 
som har rekryterats som 1,5 årsarbetare administratörer och 1,5 årsarbetare 
bygglovshandläggare.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

Bn § 96 Dnr BN 2020/75
Dnr BL 2020-297

Ullstorp 4:16 - Nybyggnad av enbostadshus och åkeri

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till +66,80. Bygglovet villkoras med att avstånd till 
luftledning kontrolleras med avseende på strålningssäkerhet och att avståndet 
mellan bostadshus och ledning justeras vid behov innan startbesked utfärdas, 
att vägens dragning eventuellt justeras med hänsyn till brukandet av 
jordbruksmarken samt att miljöförbundets information följs upp med 
erforderliga anmälningar/tillstånd för avlopp och åkeriverksamheten innan 
slutbesked utfärdas.

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

Som kontrollansvarig utses Bengt Gunnarsson, certifierad kontrollansvarig.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 21 947 kronor (15 741 
kronor för bygglov, 3 935 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i 
fastställd taxa.

Byggnadsnämnden uttalar även att avstyckning från 4:16 är lämplig under 
förutsättning att rätt till utfart mot enskild väg säkras i förrättningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-08-06
Fasadritning              2020-08-06
Planritning                 2020-08-06
Sektionsritning           2020-08-06
Sektionsritning           2020-08-06
Situationsplan            2020-09-20
Beskrivning           2020-09-20

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för uppförande av nytt 
bostadshus med tillhörande åkeri. Bostadens area omfattar 197 kvm. Enligt 
muntlig uppgift är placeringen av huset anpassad efter EONs anvisningar.

Fastigheten ska anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 

Fastigheten styckas av från Ullstorp 4:16 till egen fastighet. 

Ny infart anläggs från samfälld väg från väst.

Åkeriverksamheten omfattar uppställningsplatser av dragbilar med trailer 
som åker i hela Europa och är parkerade i snitt 8 dagar i månaden. 

Åkeriverksamhet får fyra uppställningsplatser för lastbilar. 
Uppställningsplatsen kommer att anläggas med bärlager. Dagvattenbrunn 
med oljeavskiljare installeras västerut från uppställningsplatsen. Olje- och 
dieseltank kommer inte finnas på uppställningsplatsen. Om planen asfalteras 
kommer en oljeavskiljare att installeras till vattenavrinning från 
uppställningsplatsen.

All service och tvätt utförs på lastbilsverkstad.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inte inom 
riksintressen.
I södra kanten av fastigheten finns en kraftledning.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

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

PBL kap 9 § 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.
Miljöförbundet framför att åkeriverksamhet kan vara anmälningspliktig till 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, liksom anläggande av ny enskild 
avloppsanläggning. Om befintlig anläggning inte är dimensionerad för 
utökningen ska tillstånd sökas i god tid innan den nya byggnaden ansluts. 
Golvbrunn eller annat avlopp i garaget/verkstad ska framgå tydligt i ansökan. 
Även installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller 
kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. 
Vägsamfälligheten har inga invändningar.
Inga övriga negativa synpunkter har kommit in.

Bedömning och skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och 
förutsätter inte planläggning.
Placeringen på den del av tomten som tidigare har varit bebyggd bedöms 
vara lämplig. Erforderligt utrymme för parkering och plats för utevistelse kan 
anordnas inne på tomten. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

Under förutsättning att muntliga uppgifter om avstånd till luftledningen 
stämmer bedöms placeringen av nya byggnader vara lämplig. Bygglovet bör 
dock villkoras med att placeringen följs upp skriftligt med ledningsägaren och 
att byggnaders placering justeras vid behov innan startbesked beviljas.

Åkeriverksamheten, när den drivs med godkända fordon, bedöms inte ge 
upphov till så stora störningar i form av buller eller andra utsläpp att de 
skapar stora olägenheter för omgivningen. 

Det finns inga bostäder eller andra verksamheter i direkt anslutning till den 
planerade byggnationen som kan störas.

Avlopp och dricksvattenbrunn samt vederbörlig säkerhet för 
dagvattenhanteringen följs upp i den fortsatta processen efter tekniskt 
samråd. Åtgärden bedöms därför inte medföra påverkan på grundvattnet 
eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa eller 
säkerhet eller skapa andra störningar eller olägenheter för omgivningen.

Den föreslagna byggnationen uppfyller därmed de krav som följer av 
gällande krav i PBL kap 2 och 8 samt övrig anslutande lagstiftning.

Den 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.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd 
färdigt golv fastställs till +66,80. Bygglovet villkoras med att avstånd till 
luftledning kontrolleras med avseende på strålningssäkerhet och att avståndet 
mellan bostadshus och ledning justeras vid behov innan startbesked utfärdas 
samt att miljöförbundets information följs upp med erforderliga 
anmälningar/tillstånd för avlopp och åkeriverksamheten innan slutbesked 
utfärdas.

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

Som kontrollansvarig utses Bengt Gunnarsson, certifierad kontrollansvarig.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 21 947 kronor (15 741 
kronor för bygglov, 3 935 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 2 270 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i 
fastställd taxa.

Byggnadsnämnden uttalar även att avstyckning från 4:16 är lämplig under 
förutsättning att rätt till utfart mot enskild väg säkras i förrättningen.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-08-06
Fasadritning              2020-08-06
Planritning                 2020-08-06
Sektionsritning           2020-08-06
Sektionsritning           2020-08-06
Situationsplan            2020-09-20
Beskrivning           2020-09-20

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-18, handlingsid: Bn 
2020.626.
Bygglovshandlingar:
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-18 handlingsid. Bn 
2020.626.
Bygglovshandlingar:
Ullstorp 4:16 översikt handlingsid: Bn 2020.627.
Ullstorp 4:16 Situationsplan uppställningsplatser åkeriverksamhet, 
handlingsid: Bn 2020.628.
Ullstorp 4:16 Situationsplan bostad, handlingsid: Bn 2020.629.
Ullstorp 4:16 Planritning, handlingsid: Bn 2020.2020.630.
Ullstorp 4:16 Fasadritning, handlingsid: Bn 2020.631.
Ullstorp 4:16 Sektionsritning, handlingsid. Bn 2020.632.
Ullstorp 4:16 Sektionsritning 2, handlingsid. Bn 2020.633.
Ullstorp 4:16 Beskrivning, handlingsid. Bn 2020.634.
Ullstorp 4:16 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, handlingsid: Bn 
2020.635.
Ullstorp 4:16 översikt, handlingsid: Bn 2020.636.
Ullstorp 4:16 Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.637.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
vägens dragning eventuellt behöver justeras med hänsyn till brukandet av 
jordbruksmarken.

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

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

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 miljöförbundet angående avloppsanläggning.

Om fornlämningar påträffas vid anläggnings- eller byggarbeten ska arbetena 
avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen. Arbetena får återupptas först när 
beslut om åtgärder har fattats.

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

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

11



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

Bn § 97 Dnr BN 2020/77
Dnr BL 2020-298

Ullstorp 4:16 - Förhandsbesked nybyggnad av 
enbostadshus

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

Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet.

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

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning och säker placering i förhållande till 
elledningar, höjd färdigt golv och kontrollansvarig med mera ska fastställas i 
bygglovet. Anmälan om enskild vatten- och avloppsanläggning ska vara 
inlämnad 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 7 000 kronor (4 730 
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            2020-08-06

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 oktober 2020

Justerandes sign

§ 97 forts.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus om ca 220 m2 och garage om ca 180 m2 på fastigheten. 
Fastigheten omfattar totalt ca 39 705 m2.

På fastigheten finns idag ett befintligt bostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader.  

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksfastighet men är idag bebyggd 
med bostadshus och komplementbyggnader i nordöstra hörnet av 
fastigheten. 

Den planerade byggnaden kommer anslutas till befintligt enskilt vatten och 
avlopp.

Befintlig infart kommer att användas.

Förutsättningar  
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inte inom 
riksintressen.

I södra delen av fastigheten finns en kraftledning. Enligt översiktsplanen bör 
med hänsyn till säkerhet och strålning inte någon bostadsbebyggelse ske 
närmare kraftledningen än 50 meter. Avståndet mellan ledningen och 
föreslagen byggnation är mer än 100 meter.

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
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3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

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

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Räddningstjänsten, Miljöförbundet och vägsamfälligheten har yttrat sig. 
E.ON framför att läge för elledningar måste fastställas innan byggnation så 
att erforderligt avstånd till ledning uppnås, samt att elsäkerhetsföreskrifterna 
ska följas.
Inga övriga negativa synpunkter har inkommit.

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

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

De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad för 
ändamålet då markförhållanden är god för byggnation och ligger inom 
lågriskområde för radon.

Avfallshanteringen är ordnad i området. Vatten och avlopp finns på 
fastigheten och kan användas alternativt byggas ut vid behov.
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Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av enbostadshus kommer att kunna uppfylla kraven enligt PBL 9 
kap 31 § och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap och att 
förhandsbesked därför kan 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 i enlighet 
med inlämnade handlingar. 

Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet.

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

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning och säker placering i förhållande till 
elledningar, höjd färdigt golv och kontrollansvarig med mera ska fastställas i 
bygglovet. Anmälan om enskild vatten- och avloppsanläggning ska vara 
inlämnad innan startbesked utfärdas. 

Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år 
från den dag då beslutet vann laga kraft.
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Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 7 000 kronor (4 730 
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            2020-08-06

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-18, handlingsid: Bn 
2020.635.
Handlingar:
Ullstorp 4:16 översikt, handlingsid: Bn 2020.636.
Ullstorp 4:16 Situationsplan, handlingsid: Bn 2020.637.
_________  

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut 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 § 98 Dnr BN 2020/76
Dnr BL 2020-335

  
Torasteröd 1:17 – Förhandsbesked nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och 
bostad/förråd i enlighet med inlämnade handlingar. Förhandsbeskedet 
villkoras med att

1. att Försvarsmakten inte motsätter sig byggnationen
2. att säkert avstånd till luftledning för el säkras innan bygglov beviljas samt 
3. att anmälan till vägföreningen om justering av andelstal för väg görs och 

att anmälan om enskild vatten- och avloppsanläggning ska vara inlämnad 
innan startbesked beviljas.

Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet.

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

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning och säker placering i förhållande till 
elledningar, höjd färdigt golv och kontrollansvarig med mera ska fastställas i 
bygglovet.

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 7 000 kronor (4 730 
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            2020-09-11
Fasadritning              2020-09-11
Fasadritning              2020-09-11
Beskrivning         2020-09-11

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus i korsvirke om ca 195 m2 BTA på fastigheten. 
Fastigheten omfattar totalt ca 6 600 m2.

Fastigheten har tidigare varit bebyggd med en gammal korsvirkesgård 
bistående av två längor. Boningslängan revs på 1950-talet och uthuslängan i 
korsvirke monterades ner.

Ansökan avser uppbyggnad av två korsvirkeslängor, en som bostad och en 
som bostad/uthus. De ska placeras i tomtens sydöstra hörna ungefär där de 
gamla längorna låg men runt 20 meter längre upp från vägen. 

En ny brunn ska borras nära skogen längst i norr intill Sveaskogs mark där 
inga föroreningskällor finns. Avloppsystemet med minireningsverk skall 
ligga i tomtens sydvästra del. 

På fastigheten finns en nybyggd elcentral där fastighetens nät kan ansluta. 
Fiberanslutning av området är på gång. 

Fastigheten har två befintliga tillfarter.

Fastigheten ansluts till enskilt vatten och avlopp.

På tomten finns tillfälliga lagringsskjul med byggmaterial som skall rivas. 

Föreslagen byggnation är placerad ca 50 meter från luftledning med 
högspänningsel.
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Boningslängan planeras bli 19 m x 6 m och uthuslängan 13,5 m x 6 m. Båda 
är i ett och ett halvt plan. De ska byggas i korsvirke med ekstomme. De är 
snarlika den gamla gård som fanns på tomten tidigare och en del gammalt 
helt friskt material kommer att återanvändas i de nya byggnaderna 
(ekstolpar och ekplank).

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inom riksintresset för:

 Rörligt friluftsliv 
 Friluftsliv
 Försvarsmaktens område för hindersfrihet

Fastigheten är taxerad som småhusenhet tomtmark. 

I närområdet finns en 130 kV kraftledning. Enligt översiktsplanen bör med 
hänsyn till säkerhet och strålning inte någon bostadsbebyggelse ske närmare 
kraftledningen än 50 meter. 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus har tidigare beviljats 2004-11-16 
(Dnr L04-0172). Giltighetstiden för lovet har upphört.

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

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Räddningstjänsten och Miljöförbundet har yttrat sig. E.ON framför att läge 
för elledningar måste fastställas innan byggnation så att erforderligt avstånd 
till ledning uppnås, samt att elsäkerhetsföreskrifterna ska följas.
Även vägsamfälligheten har yttrat sig och anför att andelstal ska påföras 
fastigheten då byggnationen är påbörjad. 
Inga övriga negativa synpunkter har inkommit.
Försvarsmakten har begärt förlängd svarstid fram till 2 oktober.

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.

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

De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad 
för ändamålet då markförhållanden är god för byggnation och ligger inom 
lågriskområde för radon.

Avfallshantering med mera är ordnat i området. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd kommer att kunna 
uppfylla kraven i PBL.
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Då fastigheten tidigare har varit bebyggd och inte varit föremål för tillsyn, 
görs den samlade bedömningen att positivt förhandsbesked för bygglov kan 
lämnas för nybyggnad av enbostadshus under förutsättning att 
förhandsbeskedet villkoras med att säkert avstånd till luftledning för el 
säkras innan bygglov beviljas, att försvarsmakten inte motsätter sig 
byggnationen, samt att justering av andelstal för väg görs innan byggnation 
påbörjas, att ansökan om enskilt avlopp lämnas in innan startbesked 
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 
bostad/förråd i enlighet med inlämnade handlingar. Förhandsbeskedet 
villkoras med att

4. att Försvarsmakten inte motsätter sig byggnationen
5. att säkert avstånd till luftledning för el säkras innan bygglov beviljas samt 
6. att anmälan till vägföreningen om justering av andelstal för väg görs och 

att anmälan om enskild vatten- och avloppsanläggning ska vara inlämnad 
innan startbesked beviljas.

Höjd färdigt golv, kontrollansvarig med mera fastställs i bygglovet.

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.
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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 och säker placering i förhållande till 
elledningar, höjd färdigt golv och kontrollansvarig med mera ska fastställas i 
bygglovet.

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 7 000 kronor (4 730 
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            2020-09-11
Fasadritning              2020-09-11
Fasadritning              2020-09-11
Beskrivning         2020-09-11

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-18, handlingsid: Bn 
2020.638.
Handlingar:
Torasteröd 1:17 översikt, handlingsid: Bn 2020.639.
Torasteröd 1:17 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.640.
Torasteröd 1:17 beskrivning, handlingsid: Bn 2020.641.
Torasteröd 1:17 Fasadritning ursprungliga, handlingsid: Bn 2020.642.
Torasteröd 1:17 Fasadritning, handlingsid: Bn 2020.643.
_________   
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Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
EON
Vägsamfälligheten
SÖRF
Försvarsmakten

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut 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 § 99 Dnr BN 2020/78
Dnr BL 2020-94

Brösarp 12:6 - Ändring av bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Ändring av bygglov beviljas för rivning och nybyggnad av enbostadshus i 
enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Ändringen beviljas med hänvisning till BL kap 9 § 30 och 34. Motivet till 
beslutet är att stommen inte omfattas av rivningsförbud och inte bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde, samt att den 
föreslagna återuppbyggnaden 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 2020-05-13 § 51 beviljade bygglovet.

Avgiften för handläggning av detta beslut fastställs till 12 987 kronor enligt 
tabell 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Plan 1 och fasad söder           rev 2020-09-18
Plan 2 och fasad norr             rev 2020-09-18
Fasader öst och väst              rev 2020-09-18
Sektioner                               rev 2020-09-18
Fotodokumentation 2020-09-18
Sakkunnigutlåtande 2020-09-18

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beviljade 2020-05-13 § 51 bygglov för tillbyggnad av det 
befintliga enbostadshuset på fastigheten. Fasaderna planerades i första 
bygglovskedet att ersättas och återställas till tidigare utförande. 
Då ombyggnaden påbörjades med friläggande av byggnadens stomme 
upptäcktes att denna, på grund av tidigare felaktigt utförd fasadrenovering, är 
svårt angripen av röta. Fastighetsägaren har på uppmaning från förvaltningen 
låtit en certifierad sakkunnig utföra en statusbedömning. Fastighetsägaren har 
därefter kommit in med en begäran om att få riva och återuppbygga huset på 
exakt samma plats och med de fasader som det redan beviljade bygglovet 
gäller.

Utöver att stommen nu föreslås ersättas, föreslås också att plan 1 disponeras 
om så att kök, badrum och sovrum förändras.

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

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

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

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

Sammanslagning av Brösarp 12:6 och 12:93 är genomförd.

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

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

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

Bedömning och skäl till beslut
Fasaden, som har varit en viktig del i det tidstypiska utförandet, var redan 
tidigare förstörd och ny fasad har godkänts i det tidigare bygglovet. Den nu 
föreslagna ändringen skiljer sig från det redan beviljat bygglov endast genom 
att planlösningen på plan 1 blir mer ändamålsenlig, samt att stommen, som 
inte är skyddad i detaljplan eller kulturmiljöprogrammet, ersätts. För övrigt 
bedöms den föreslagna åtgärden uppfylla de krav som följe av PBL kap 9 § 
30.
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Den sammantagna bedömningen är därför att lov för rivning och 
återuppbyggnad 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
Ändring av bygglov beviljas för rivning och nybyggnad av enbostadshus i 
enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.

Ändringen beviljas med hänvisning till BL kap 9 § 30 och 34. Motivet till 
beslutet är att stommen inte omfattas av rivningsförbud och inte bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde, samt att den 
föreslagna återuppbyggnaden 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 2020-05-13 § 51 beviljade bygglovet.

Avgiften för handläggning av detta beslut fastställs till 12 987 kronor enligt 
tabell 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Plan 1 och fasad söder           rev 2020-09-18
Plan 2 och fasad norr             rev 2020-09-18
Fasader öst och väst              rev 2020-09-18
Sektioner                               rev 2020-09-18
Fotodokumentation 2020-09-18
Sakkunnigutlåtande 2020-09-18
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-23 Brösarp 12:6 - 
Ändring av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus till rivning och 
nybyggnad: handlingsid Bn 2020.644.
Reviderade handlingar:
Brösarp 12:6 översikt handlingsid: Bn 2020.645.
Brösarp 12:6 plan 1 och fasad söder handlingsid: Bn 2020.646.
Brösarp 12:6 plan 2 och fasad norr handlingsid: Bn 2020.647.
Brösarp 12:6 fasader öst och väst handlingsid: Bn 2020.648.
Brösarp 12:6 sektioner handlingsid: Bn 2020.649.
Brösarp 12:6 utlåtande besiktning handlingsid: Bn 2020.650.
Brösarp 1:6 fotodokumentation handlingsid: Bn 2020.651.
_________  

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

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

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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

Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till 
behandling. Om du har tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre 
veckor på dig att överklaga från det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet 
kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, 
paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet 
är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. 
Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna 
skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 
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Bn § 100 Dnr BN 2020/79
Dnr BL 2020-351

Brösarp 79:2 - Tidsbegränsat bygglov förskola

Byggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov för 10 år till och med 2030-10-07 beviljas i enlighet 
med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +30 cm över mark 
vid ingången. Lovet beviljas med villkoren att paviljongerna rivs och att 
marken är återställd senast det datum så det tidsbegränsade bygglovet 
upphör.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 och 33. Motivet till 
beslutet är åtgärden inte strider mot detaljplanen gällande användning, inte 
skapar olägenheter, inte medför begräsningar för pågående eller framtida 
användning och för övrigt uppfyller alla gällande krav utom kravet på god 
form- och färgverkan. 

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 8 855 kronor (11 806 
kronor för bygglov med 2 952 kronors avdrag för tidsbegränsat bygglov) 
enligt tabell 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning              2020-09-25

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för en paviljong för 
verksamhet med uteförskola i Brösarp.

Byggnaden är en prefabricerad modul som försetts med en mer hållfast och 
bearbetad fasadbeklädnad och tillgänglighetsanpassats.
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Parkering för personal och för hämtning och lämning sker på befintlig plats 
utanför skolan på den anslutande och lågtrafikerade lokalgatan. 

Åtgärden ansluts till el, fiber, vatten och avlopp.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1981-08-18 (Brösarp, S1).

Fastigheten ligger inom A betecknat område vilket innebär mark för allmänt 
ändamål. 

På fastigheten finns idag Brösarps skola som är grönmarkerad i 
Kulturmiljöprogrammet, det vill säga med generella krav på varsamhet enligt 
3 kap. 10§.

Bygganden ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

Gällande lagstiftning
PBL kap 8 § 1 En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

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

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

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

Bedömning och skäl till beslut
Den aktuella byggnaden ligger inom område för skolverksamhet, och strider 
inte mot detaljplanen.

Paviljongen uppfyller samtliga tekniska egenskapskrav men inte kravet på 
god form och färgverkan. För övrigt uppfyller paviljongen samtliga övriga 
krav enligt PBL.

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

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför att kommunen uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 3 
Barnets bästa, punkterna 2 och 3, samt artikel 6 Rätt till liv och utveckling 
punkten 2.
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Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov för 10 år till och med 2030-10-07 beviljas i enlighet 
med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till +30 cm över mark 
vid ingången. Lovet beviljas med villkoren att paviljongerna rivs och att 
marken är återställd senast det datum så det tidsbegränsade bygglovet 
upphör.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 och 33. Motivet till 
beslutet är åtgärden inte strider mot detaljplanen gällande användning, inte 
skapar olägenheter, inte medför begräsningar för pågående eller framtida 
användning och för övrigt uppfyller alla gällande krav utom kravet på god 
form- och färgverkan. 

Som kontrollansvarig utses Mats Persson, certifierad kontrollansvarig.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 8 855 kronor (11 806 
kronor för bygglov med 2 952 kronors avdrag för tidsbegränsat bygglov) 
enligt tabell 6 och 11 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning              2020-09-25

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-23, handlingsid: Bn 
2020.652.
Bygglovsritningar.
Brösarp 79:2 översikt, handlingsid: Bn 2020.653.
Brösarp 79:2 huvudritning, handlingsid: Bn 2020.654.
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_________

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Miljöförbundet
Räddningstjänsten

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

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.

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 § 101 Dnr BN 2020/80
Dnr BL 2020-318

Lunnarp 8:2 - Förhandsbesked nybyggnad av 
enbostadshus och garage

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage lämnas 
för omfattning och placering i enlighet med inlämnad situationsplan. 
Förhandsbeskedet villkoras med att säkerhetsavståndet till kraftledning 
klargörs och säkras innan bygglov beviljas.

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

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. Lokal 
anpassning av byggnadens utformning, höjd färdigt golv och kontrollansvarig 
med mera ska fastställas i bygglovet. Ansökan om tillstånd för enskild vatten- 
och avloppsanläggning alternativt anmälan om kommunalt vatten och avlopp 
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 7 000 kronor (4 730 
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            2020-08-24
Beskrivning            2020-08-24

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus om drygt 200 m2 med tillhörande garage på fastigheten. 

Fastigheten önskar anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Om detta 
inte är möjligt måste enskild anläggning för avlopp samt egen brunn anläggas.  

Ny tillfartsväg från allmän väg Hedebergavägen planeras.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ligger inte inom 
riksintressen.

Åtgärden är föreslagen på en del av Lunnarp 8:2, men denna kommer genom 
pågående lantmäteriförrättning att slås ihop med fastigheten Lunnarp 6:3. 
Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad den 12/8-20.

Det kommande bygglovet kommer därför att beröra fastigheten Lunnarp 6:3 
som är taxerad som bebyggd småhusenhet. 

I norra delen av fastigheten finns en kraftledning. Avståndet mellan 
ledningen och föreslagen byggnation är ca 40 meter.

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

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Inga negativa synpunkter har inkommit, men Miljöförbundet påtalar att 
avlopp måste ordnas, och att eventuellt enskilt avlopp ska anmälas till 
Miljöförbundet samt att sökanden ska vara observant på placeringen av 
byggnaderna med hänsyn till lukt och vind då fastigheten är omgiven av 
aktivt lantbruk.

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

Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, och förhållanden på plats 
inte förutsätter planläggning.

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

Avfallshanteringen är ordnad i området, och det finns inga hinder för att 
ordna avfallshanteringen för den nya bostaden på ett sätt som uppfyller 
gällande myndighetskrav. 
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Området ligger mer än 350 m från väg 11, och bedöms därför inte vara 
bullerbelastat. Den planerade tillkommande bostadsbebyggelsen bedöms inte 
skapa sådan trafik som kan medföra betydande olägenhet för omgivningen. 
Elförsörjningen är ordnad i området.

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

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

Positivt förhandsbesked kan därför meddelas.

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 för nybyggnad av enbostadshus och garage lämnas 
för omfattning och placering i enlighet med inlämnad situationsplan. 
Förhandsbeskedet villkoras med att säkerhetsavståndet till kraftledning 
klargörs och säkras innan bygglov beviljas.

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.
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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. Ansökan om tillstånd för enskild vatten- 
och avloppsanläggning alternativt anmälan om kommunalt vatten och avlopp 
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 7 000 kronor (4 730 
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            2020-08-24
Beskrivning            2020-08-24

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-24 handlingsid: Bn 
2020.655.
Handlingar:
Lunnarp 6:3 översikt handlingsid: Bn 2020.656.
Lunnarp 6:3 Situationsplan handlingsid: Bn 2020.657.
Lunnarp 6:3 Beskrivning handlingsid: Bn 2020.658.
_________  

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden 
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Övriga upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked 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 § 102 Dnr BN 2020/81
Dnr BL 2019-000409

Activ 1 - Bygglov för nybyggnad av biltvätt

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
förtydligande i underlaget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av biltvätt. 
Fastigheten är 1483 m2, den nya byggnaden som planeras är 352 m2. Det 
planeras för verkstad och försäljning av bilreservdelar med tre från varandra 
avskilda delar och en biltvätt. Infart till byggnaden sker från Carl Millesgatan 
och uppställningsplatser ordnas norr om byggnaden.

Byggnadens fasader kläs in med plåt (zinkgrå), dörrar, fönster och portar blir 
silverfärgade/naturlig aluminium. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1986-05-12. Enligt gällande 
detaljplan får området, som har beteckningen GtI, endast användas för 
bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt ändamål (billtillbehör 
och bilverkstad) i en våning med en byggnadshöjd om max 3,5 meter. 
Byggnaden planeras på hela byggrätten 16x22 meter. Enligt gällande 
detaljplan får in- och utfart anordnas mot väster.  

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

Fastigheten omfattas av riksintresse för kommunikationer (järnväg 
Ystadbanan).

Tidigare har det bedrivits bensinstation på fastigheten. Sanering är utförd och 
godkänd.
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Byggnadsnämnden avslog 2020-02-05 § 7 bygglov. 2020-03-06 avslog 
Länsstyrelsen överklagande av byggnadsnämndens beslut. 2020-08-06 
upphävde Mark- och miljödomstolen byggnadsnämndens beslut om avslag 
och återvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

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 §§.

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 § 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.
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Yttranden
Miljöförbundet, Trafikverket (TV) och Räddningstjänsten har remitterats. 
Miljöförbundet framför följande synpunkter: 

 Anmälan ska göras till miljöförbundet senast 6 veckor innan 
verksamheten påbörjas, om tvätt medför anmälningsplikt C.

 Information om verksamheten ska lämnas in till miljöförbundet med 
uppgift om gällande startdatum, omfattning mm.

 Oljeavskiljare ska finnas vid omhändertagande av tvättvatten. 
 För verkstadsdelen ska eventuellt utsläpp av tvätt- eller skurvatten 

ledas till oljeavskiljaren i de fall golvbrunnar finns tillgängliga, eller att 
exempelvis plugga golvbrunnar för att omöjliggöra att förorenat 
vatten når avloppet utan att först separera oljan. 

 Avfall ska hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

 Den som ska installera en cistern ska senast 4 veckor innan 
installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera 
tillsynsmyndigheten. 

 Cisterner ska förvaras invallade. Invallningen ska rymma hela 
cisternens volym samt 10% av de övrigas. 

 Om verksamheten ska hantera livsmedel eller ha enskild vattentäkt 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, ska 
en anmälan lämnas in till miljöförbundet i god tid före verksamhetens 
start. 

TV framför följande synpunkter: 
 Fastigheten ligger utmed utpekat område för riksintresse för 

kommunikationer. Byggnaden placeras ca 15 meter från spårmitt och 
bedöms inte inverka menligt på riksintresset. Generellt bör ny 
bebyggelse inte placeras inom 30 meter från järnvägen. Verksamhet 
som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligt vistas 
kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.

 För att ingen obehörig ska kunna ta sig in på spårområdet från 
fastigheten kräver TV att verksamheten stängslas in i den omfattning 
som krävs för att säkerställa detta. 

 Det ska finnas utrymme mellan stängsel och fastighetsgränsen så att 
stängslet kan underhållas från den egna fastigheten. TV tillåter inte att 
anordningar uppförs i fastighetsgräns mot järnväg. 
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 TV vill upplysa sökanden att vid åtgärder inom 30 meters zon från 
järnvägen finns en risk att exempelvis partiklar eller fallande in från 
inbromsande tåg kan orsaka skador. TV ansvarar inte för eventuella 
skador som kan uppkomma på grund av åtgärder i närhet till 
järnvägen.

Räddningstjänsten framför följande synpunkter: 
 Brandskyddsdokumentation ska upprättas. 

Sökanden har tidigare erbjudits möjlighet att svara på inkomna synpunkter, 
men inte yttrat sig. 

Bedömning och skäl till beslut
Föreslagen åtgärd följer gällande detaljplan och uppfyller i övrigt gällande 
krav i PBL. Då föreslagen åtgärd utförs i enlighet med gällande detaljplan 
och denna inte omfattar stängselplikt, är trafikverkets krav på stängsel 
ogiltigt.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av bilhall och biltvätt uppfyller kraven enligt PBL kap 9 § 30 och 
tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8 kap och att bygglov därför 
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 för nybyggnad av bilverkstad och biltvätt beviljas i enlighet med 
inlämnade och reviderade handlingar med villkoren att kraven från 
Miljöförbundet, Trafikverket och Räddningstjänsten uppfylls innan 
startbesked beviljas med undantag från TV:s krav på stängsel. Höjd färdigt 
golv fastställs till +63,62.
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Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30. 
Motivet till beslutet om bygglov är att åtgärden överensstämmer med 
detaljplanen och i övrigt uppfyller de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga 
delar av 8 kap.

Som kontrollansvarig utses Omar Malla, certifierad KA, KIWA. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 29 061 kronor (27 548 kronor 
för bygglov och 1 514 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 3 och 11 i 
fastställd taxa. 

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan   2019-11-28
Plan och fasadritning  2019-11-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglovschef Ingrid Järnefelt daterad 2020-09-23 
handlingsid: Bn 2020.659.
Bygglovshandlingar.
Activ 1 – Översikt handlingsid: Bn 2020.660.
Activ 1 Situationsplan handlingsid: Bn 2020.661.
Activ 1 Plan och fasad handlingsid: Bn 2020.662.

Tidigare behandling
Byggnadsnämnden § 20/2019:
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden inte uppfyller gällande krav 
i detaljplanen, i vilken det framgår att ”område får användas endast för 
bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt ändamål”.
Nämnden gör en annan bedömning än förvaltningen, och tolkar detaljplanen 
så att övriga verksamheter endast kan tillåtas som komplement om det redan 
finns en bensinstation (eller i samband med att det ska byggas en 
bensinstation) på fastigheten.

Byggnadsnämnden § 7/2020:
Nämnden beslutar avslå bygglov för nybyggnad av biltvätt.
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Beslutet fattas med hänvisning till Plan- och bygglagen §§ 30 och 30 a. 
Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden inte uppfyller kraven i §§ 
30 och 30a, samt att Länsstyrelsen tidigare slagit fast byggnadsnämndens 
beslut att bygglov inte kan beviljas för enbart kompletterande verksamheter 
på fastigheten som är avsedd för bensinstation.

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

Byggnadsnämnden § 77/2020:
Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om avslag och har inget ytterligare att 
tillägga utöver motiv som framförts i byggnadsnämndens beslut om avslag 
2020-02-05 § 7 i detta ärende och byggnadsnämndens beslut om avslag 2019-
03-20 § 20 i ett tidigare ärende gällande lokal för samma verksamhet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar att byggnadsnämnden ska återremittera ärendet 
till förvaltningen för förtydligande i underlaget.

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

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+ritningar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
SÖRF
Trafikverket
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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.

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 § 103 Dnr BN 2020/13

Ändring av plan- och bygglovstaxa 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad men att moms ska läggas på i enlighet 
med Skatteverkets direktiv.

Byggnadsnämnden beslutar att inte ta ut någon avgift i tillsynsärenden med 
hänvisning till att Boverket håller på att utreda frågan.

Ärendebeskrivning
Utstakning
Skatteverket gav i december 2019 ut nya direktiv som säger att avgiften för 
utsättning av hus ska beläggas med moms. Momsen ska endast belasta själva 
utförandet, och inte myndighetsbeslutet att utsättning ska göras. Direktivet 
innebär en ökning av avgiften för kund med 25 % utan någon motsvarande 
ökning av arbetsbelastningen för kommunen vid genomförandet. Avgiften 
för utsättning beräknas enligt formeln mPPB x UF x antal byggnader x 
kommunfaktorn, vilket ger utfall enligt tabellen nedan (avgift med den nya 
momsen i rött): 

Taxa MBK 2020  
mPPB 
(2020) 47,3  

    

Timpris 800: -     

Underlag till husutsättning är 20% av en husutsättning =1116 kr 2019  

Grovutstakning halva priset av en finutstakning    

Husutsättning huvudbyggnad UF Antal Pris med moms

Mindre tillbyggnader 15-49 m2 80 1 3027,2 3784

Hus 1-199 m2 180 1 6811,2 8514

200-499 m2 210 1 7946,4 9933

500-999 m2 240 1 9081,6 11352

1000-1999 m2 290 1 10973,6 13717

2000-2999 m2 340 1 12865,6 16082

Större än 3000 m2 390 1 14757,6 18447

Extra hörn utöver fyra 10 1 378,4 473
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Regeländringen innebär dock inte heller någon minskning av tidsåtgången för 
åtgärden. För att underlätta för de som bygger i kommunen föreslås en 
kompromiss som innebär att grundtaxan sänks så att kostnadsökningen hos 
kund blir lägre än 25%.

Taxan för utsättning föreslås ändras med justering nedåt av faktorn UF i så 
att avgiften för kund blir något större än nuvarande avgift, se tabell nedan: 

Taxa MBK 2020
mPPB 
(2020) 47,3

Timpris 800: -    

Underlag till husutsättning är 20% av en husutsättning =1116 kr 2019

Grovutstakning halva priset av en finutstakning   

Husutsättning huvudbyggnad UF Antal Pris med moms

Mindre tillbyggnader 15-49 m2 65 1 2459,6 3074,5

Hus 1-199 m2 145 1 5486,8 6858,5

200-499 m2 170 1 6432,8 8041

500-999 m2 195 1 7378,8 9223,5

1000-1999 m2 235 1 8892,4 11115,5

2000-2999 m2 275 1 10406 13007,5

Större än 3000 m2 315 1 11919,6 14899,5

Extra hörn utöver fyra 8 1 302,72 378,4

Detta innebär i praktiken att skattekollektivet Tomelilla kommun ersätter 
skattekollektivet Svenska staten för delar av kundens ökade kostnad för 
husutsättning.

Avgift vid tillsyn
Byggnadsnämnden hanterar varje år mellan 50 och 100 tillsynsärendet. De 
flesta ärendena inleds med anonyma anmälningar av olovliga åtgärder eller 
vanvård.

Majoriteten av ärendena hanteras i en mycket enkel process där nämndens 
företrädare kontrollerar på plats om det är frågan om en verklig överträdelse 
av PBL. I samband med det första besöket anmodas ansvarig fastighetsägare 
eller verksamhetsutövare skriftligt att genomföra åtgärder. Samtidigt 
informerar förvaltningen om gällande lagrum.
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I nästan alla ärenden vidtar fastighetsägare eller verksamhetsutövare 
efterfrågade åtgärder, rapporterar åtgärderna till byggnadsnämnden som efter 
kontroll avskriver ärendet. Dessa ärenden tar 1-4 timmar att handlägga plus 
tid för registrering och arkivering. Den sammanlagda handläggningstiden 
som läggs ner på dessa ärenden varierar alltså mellan 40 och 400 timmar, det 
vill säga 1 till 10 veckor. Räknat i med 2 timmar i  genomsnitt per ärende och 
80 ärenden per år ger det i ca 160 timmar arbetstimmar eller 4 veckor per år 
för alla tillsynsärenden sammantaget.

I något eller några enstaka ärenden per år nekar dock den aktuella 
fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren byggnadsnämndens företrädare 
tillträde för att genomföra lagstadgade kontroller och dokumentation av 
omfattningen av överträdelser enligt PBL. Dessa enstaka fall leder vanligtvis 
till en oproportionerligt stor insats av arbetstid och i vissa fall estern hjälp i 
förhållande till normala tillsynsärenden.

De tre senaste åren har kommunens personal lagt ner xx timmar per ärende i 
fyra fall. Detta är mer än xx % per ärende i jämförelse med den sammanlagda 
genomsnittliga tidsåtgången för samtliga övriga tillsynsärenden.

Enligt PBL kap 12 § 8 punkten 9 får byggnadsnämnden ta ut avgifter för 
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Ett uttag för avgift för nedlagd tid på tillsynsärenden skulle troligen öka 
motivationen att medge tillsynsbesök, öka motivationen att rätta sig när 
möjlighet ges, och därmed minska tidsåtgången i de mest tidskrävande 
tillsynsärendena.

Byggnadsnämnden föreslås därför föreslå Fullmäktige att fatta beslut om att 
ta ut avgift för administration och handläggning av de tillsynsärenden där 
byggnadsnämnden eller dess företrädare nekas tillträde enligt kap 11 § 8 till 
en fastighet, lokal eller bostad för att utföra det arbete som krävs för kontroll 
och dokumentation.

Avgiften föreslås tas ut enligt följande:

Avgift för tillsyn föreslås tas ut första gången direkt efter nekande av tillträde 
på plats vid förannonserat tillsynsbesök eller skriftligt avvisande av 
tillsynsbesök enligt PBL kap 11 § 8 vid tidsbokning i ett tillsynsärende enligt 
samma kapitel. 
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Avgiften föreslås då omfatta en grundavgift för administration och den 
sammanlagda tid som lagts ned i ärendet fram till den tidpunkt när tillträde 
nekas, samt eventuell extern arbetsinsats.

Fortsatt avgift föreslås därefter tas ut för den tid som läggs ned på 
tillkommande administration, handläggning av ärendet och eventuell ny 
extern arbetsinsats om tillträde fortsatt nekas.

Den fortsatta avgiften föreslås debiteras vid varje ny avvisning av 
tillsynsbesök, samt direkt efter varje tillfälle då ärendet tagits upp till 
överläggning eller beslut i byggnadsnämnden utom i de fall då beslut fattas 
om sanktionsavgift.

Avgiften föreslås omfatta följande moment och tas ut med summan av 
följande:

 Avgift för Administration inkl. arkivering tas ut enligt formeln HF x 
OF x mPBB.

 Avgift för tid för handläggning föreslås tas ut enligt gällande Tabell 2 
Tidersättning i den plan- och bygglovstaxa som gäller vid det nekade 
tillsynstillfället.

 Avgift för extern hjälp föreslås tas ut enligt faktura för verifierad 
nedlagd tid.

I avgiften för administration föreslås handläggningsfaktorn HF sättas till 7. 
Detta motsvarar handläggningsfaktorn som används vid anmälningsärenden 
där mängden arbete inledningsvis och vid arkivering är jämförbar. 
Objektsfaktorn OF föreslås hämtas från gällande tabell 1 som reglerar ytans 
omfattning. Vid förseelser där ytan inte har betydelse föreslås att OF sätts till 
4 vilket är den lägsta objektsfaktorn som motsvarar byggnader mellan 0 och 
49 m2.

Självkostnadsprincipen ska tillämpas för externa kostnaden vilket innebär att 
inga påslag får göras. Denna avgift föreslås tas ut i de fall där nämnden på 
grund av exempelvis tidsbrist eller behov av sakkunnigutlåtande behöver 
anlita extern hjälp.
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Gällande lagstiftning
PBL kap 12 § 8 Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd,
4. slutsamråd,
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
6. upprättande av nybyggnadskartor,
7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnadsnämndens intäkter för utsättning av hus minskar marginellt, medan 
kostnaderna täcks i tidskrävande och kostnadsdrivande tillsynsärenden.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras till KF.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändring av 
plan- och bygglovstaxan 2021 enligt följande:

1. Taxa för utsättning av hus ändras med justering nedåt av faktorn UF i 
formeln mPPB x UF x antal byggnader x kommunfaktorn N vilket 
ger ny tabell enligt nedan.
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Taxa MBK 2020
mPPB 
(2020) 47,3

Timpris 800: -    

Underlag till husutsättning är 20% av en husutsättning =1116 kr 2019

Grovutstakning halva priset av en finutstakning   

Husutsättning huvudbyggnad UF Antal Pris

Mindre tillbyggnader 15-49 m2 65 1 2459,6

Hus 1-199 m2 145 1 5486,8

200-499 m2 170 1 6432,8

500-999 m2 195 1 7378,8

1000-1999 m2 235 1 8892,4

2000-2999 m2 275 1 10406

Större än 3000 m2 315 1 11919,6

Extra hörn utöver fyra 8 1 302,72

2. Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
byggnadsnämnden ska ta ut avgift för nedlagd tid för administration 
och tillsyn i tillsynsärenden enligt kap 11 i plan- och bygglagen (PBL). 
Avgiften ska dock endast tas ut i de ärenden där fastighetsägare eller 
verksamhetsutövare nekar byggnadsnämnden eller dess företrädare 
tillträde enligt PBL kap 11 § 8 till en fastighet, bostad eller lokal som 
är föremål för tillsyn enligt samma kapitel.

Beslutet omfattar följande text ska tas in i kommunens taxa:

”Avgift för administration och handläggning av ett tillsynsärende ska 
tas ut i ärenden där byggnadsnämnden eller dess företrädare nekas 
tillträde enligt kap 11 § 8 till en fastighet, lokal eller bostad som är 
föremål för tillsyn enligt kap 11. Avgiften tas ut första gången direkt 
efter nekande av tillträde på plats vid förannonserat tillsynsbesök eller 
skriftligt avvisande av tillsynsbesök vid tidsbokning i ärendet. Avgiften 
ska då omfatta den sammanlagda tid som lagts ned i ärendet fram till 
den tidpunkt när tillträde nekas, samt eventuell extern arbetsinsats. 
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Fortsatt avgift ska därefter tas ut för den tid som läggs ned på 
tillkommande administration, handläggning av ärendet inklusive 
eventuell ny extern arbetsinsats om tillträde därefter fortsatt nekas 
och/eller ärendet måste överlämnas för överläggningar vid ett 
sammanträde i byggnadsnämnden.
Den fortsatta avgiften debiteras vid varje ny avvisning av 
tillsynsbesök, samt direkt efter varje tillfälle då ärendet tagits upp till 
överläggning eller beslut i byggnadsnämnden, utom i de fall då beslut 
fattas om sanktionsavgift.
Avgiften ska omfatta följande moment och tas ut med summan av 
följande:
• Avgift för Administration inkl. arkivering tas ut enligt formeln HF x 

OF x mPBB=avgiften.
Handläggningsfaktorn HF sätts till 7. Vid förseelser där ytan inte 
har betydelse sätts OF till 4.

• Avgift för tid för handläggning tas ut enligt gällande Tabell 2 
Tidsersättning i den plan- och bygglovstaxa som gäller vid det 
nekade tillsynstillfället.

• Avgift för extern hjälp tas ut enligt faktura för verifierad nedlagd tid. 
Självkostnadsprincipen ska tillämpas för externa kostnaden vilket 
innebär att inga påslag får göras. Denna avgift ska tas ut i de fall där 
nämnden på grund av exempelvis tidsbrist eller behov av 
sakkunnigutlåtande behöver anlita extern hjälp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-23 handlingsid: Bn 
2020.663.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar att byggnadsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att plan- och bygglovstaxan ska vara 
oförändrad men att moms ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Bertil Fredlund (M) yrkar avslag på förslaget att ta ut avgift i tillsynsärenden 
med hänvisning till att Boverket håller på att utreda frågan.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar i 
enlighet med Anette Thoressons och Bertil Fredlunds förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Bn § 104 Dnr BN 2020/3

Delegeringsbeslut till och med 21 september 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden besluta lägga redovisningen 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 15 augusti till och med 21 september 2020.
1. Ordförandens beslut avseende följande beslutsnummer:

Bygglov D 2020: 486.
2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer: 

Avgift D 2020: 458.
Bygglov D 2020: 462, 464, 470, 479, 390, 472, 489, 491, 496, 497 samt 
495.
Interimistiska slutbesked D 2020: 455.
Slutbesked D 2020: 499.
Startbesked D 2020: 454, 456, 457, 476, 485 samt 498.
Strandskyddsdispens D 2020: 475 samt 436.
Rivningsanmälan D 2020: 492.

3. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Avskrivning av ärenden D 2020: 441, 459, 477 samt 490. 
Interimistiskt slutbesked D 2020: 482. 
Startbesked D 2020: 451, 460, 467, 473 samt 487.
Slutbesked D 2020: 452, 453, 304, 461, 463, 466, 468, 469, 471, 474, 
478, 480, 481, 484, 488, 493 samt 494.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
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Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matilda Dufvander 2020-09-24
Delegeringsbeslut 15 augusti till och med 21 september handlingsid: Bn 
2020.664.
Delegeringslista handlingsid: Bn 2020.665.
_________  
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Bn § 105 Dnr BN 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden från den 15 augusti 
till och med den 25 september 2020

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen av anmälningsärenden från den 15 augusti till och med den 25 
september 2020 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-09-25 
redovisas.

1. Remiss från Länsstyrelsen 2020-09-18 med ansökan om upphävande 
av tillstånd till uppförande och drift av två vindkraftverk inom 
Bollerups säteri 1:43 i Tomelilla kommun. 

2. Information från Länsstyrelsen om förprövning gällande byggplaner 
ur djurskyddssynpunkt. Förprövning ska göras utöver bygglov.  

3. Beslut från Länsstyrelsen 2020-09-25 att inte överpröva 
byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten 
Sälshög 17:3 BL 2020-000280/D 2020-000475. 

4. Beslut från Länsstyrelsen 2020-09-25 att inte överpröva 
byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten 
Everöd 39:1 BL 2020-000281/D 2020-000436.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.
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Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden från den 15 augusti till och med den 25 
september 2020 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matilda Dufvander 2020-09-25, handlingsid: Bn 2020.666
_________
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Bn § 106 Dnr BN 2019/35

Informationsärende - Ordförandebeslut samråd natur 
och parkprogram

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en fördjupad översiktsplan i form av ett Natur- 
och park-program. Programmet var utställt för samråd fram till och med 27 
september. Byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig över Natur- och 
parkprogrammet och anfört att programmet bör ses över med hänsyn till 
utbyggnadsriktningarna för bostäder och verksamheter i kommunen. 
Eftersom ärendet var brådskande har byggnadsnämndens ordförande fattat 
ett ordförande beslut om remissvar enligt bilaga.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga direkta miljökonsekvenser.

Uppföljning
Ordförandebeslutet är expedierat.

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden lägger informationen till handlingarna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-09-29, handlingsid: Bn 
2020.667.
Samrådsyttrande natur och parkprogrammet - undertecknat av BN 
ordförande, handlingsid: Bn 2020.668.
Samrådsremiss Natur och parkprogrammet Ks 2020/147, SBN 2019/34, 
handlingsid: Bn 2020.669.
Samrådshandling - del 1. Inledning, strategi och ställningstaganden, 
handlingsid: Bn 2020.670.
Samrådshandling - del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna, handlingsid: Bn 
2020.671.
Samrådshandling - del 2b1. Områdesbeskrivningar övriga områden, 
handlingsid: Bn 2020.672.
Samrådshandling - del 2b2. Områdesbeskrivningar övriga områden, 
handlingsid: Bn 2020.673.
Samrådshandling - del 2b3. Områdesbeskrivningar övriga områden, 
handlingsid: Bn 2020.674.
Samrådshandling - del 2b4. Områdesbeskrivningar övriga områden, 
handlingsid: -Bn 2020.675.
Samrådshandling - Del 3. Artöversikter, handlingsid: Bn 2020.676.
Samrådshandling - Del 4. Ekosystemtjänster, handlingsid: Bn 2020.677.
Samrådshandling - Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och 
odlingsbara landskapet, handlingsid: Bn 2020.678.
Undersökning av miljöpåverkan - Natur- och parkprogram, handlingsid: Bn 
2020.679.
_________  
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Bn § 107 Dnr BN 2020/16

Dialoger och informationsärenden

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

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

- Redogörelse av handläggningstider.
- Genomgång och visning av vad andra kommuner har genomfört i 

form av digitalisering och e-tjänster.
- Genomgång av vilka program Tomelilla kommun använder och vilken 

digitalisering som är genomförd och planeras att genomföras. Med de 
program som används i kommunen finns möjlighet till stort utbud av 
e-tjänster.

- Byggnadsnämnden betonar behovet av att snarast införa verktyg för 
att medborgarna ska ges möjlighet att ansöka och sända in handlingar 
digitalt i bygglovsärenden. 

- Förtydligande av mål för 2021 kommer att diskuteras senare.

2. Ordförande Anette Thoresson informerar om följande:
- Byavandring ska genomföras, men covid-19 har försenat 

genomförandet. Målsättningen är att träffa medborgare och visa på 
positiva möjligheter. Nästa nämndssammanträde den 25 november 
ska därför börja kl. 13.30 och vara i Brösarp. Sammanträdet avslutas 
med en byavandring i Brösarp.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 24 september 2020, handlingsid: 
Bn 2020.680.
_________  
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