
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 november 2020

Plats och tid Digitalt via Teams och Äppelkriget, 25 november 2020 , kl. 13.30-17.28 
med ajournering 14.45-14.55, 15.30-15.32 samt 16.17-16.20.

Beslutande Anette Thoresson (C), ordförande 
 Kristin Skoog (S), 2: vice ordförande
 Anders Rosengren (SD)

Emil Ekstrand (M), via länk, ersätter Bertil Fredlund (M)
Roger Persson (S), via länk, ej medverkande § 108–112 samt § 117.

Utses att justera Kristin Skoog (S)   

Justerade paragrafer §§ 108–125

Justeringens plats  Kommunhuset Tomelilla _ december 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Rickard Vidar

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Kristin Skoog (S)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 25 november 2020

Datum då anslaget sätts upp _ december 2020

Datum då anslaget tas ned _ december 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Rickard Vidar
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 november 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Rickard Vidar, Nämndsekreterare

Ingrid Järnefelt, Bygglovschef, ej medverkande § 117

Niklas Sommelius, Samhällsbyggnadschef, via länk

Emelie Olsson, Ekonom, via länk

Linnéa Olsson, HR strateg, via länk § 124

Johan Linander, Kanslichef, via länk § 117

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

§ 108 Ändringar i föredragningslistan

§ 109 Jaguaren 8 - Bygglov tillbyggnad av enbostadshus

§ 110 Plantskolan 5 - Bygglov nybyggnad industrilokaler

§ 111 Lunnarp 1:11 - Bygglov tillbyggnad Bygglov tillbyggnad med lokaler för trädgårdsartiklar

§ 112 Bertilstorp 4:6 - Förhandsbesked Nybyggnad av fritidshus

§ 113 Månstorp 1:2 - Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus

§ 114 Activ 1 - Bygglov för nybyggnad av biltvätt

§ 115 Tryde 67:27 - Rivningslov Tingvalla

§ 116 Information om ordförandebeslut Conrad 13 - Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-04 

§ 117 JO-anmälan Gärarp

§ 118 Sammanträdesplan för byggnadsnämnden 2021 

§ 119 Uppföljning Mål 2020 utveckling av E-tjänster

§ 120 Internbudget och verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2021

§ 121 Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021

§ 122 Anmälningsärenden 2020

§ 123 Anmälningsärenden 2020

§ 124 Dialoger och informationsärenden 2020

§ 125 Dialog tillsyn Palmen 3 och Ingelstad 49:34

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 108 Dnr BN  

Ändringar i föredragningslistan

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

- Beslutsärende Benestad 3:1 - Bygglov ljusskylt utgår. 
- Beslutsärende Bertilstorp 19:2 - Bygglov ljusskylt utgår.
- Beslutsärende Gårdlösa 2:4 - Bygglov ljusskylt utgår.
- Beslutsärende Ramsåsa 14:4 - Bygglov ljusskylt utgår.  

   
 _________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 109 Dnr BN 2020/137
Dnr BL 2020-371

Jaguaren 8 - Bygglov tillbyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus beviljas i enlighet med inlämnade 
och reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika befintlig 
golvhöjd i anslutande bostadsdel. Bygglovet beviljas med liten avvikelse från 
gällande detaljplan för överskriden byggnadsarea.

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

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

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

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Nicklas Pihl.

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

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

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-10-08
Fasadritning              2020-10-08
Förslag till kontrollplan 2020-10-08
Planritning rev.                2020-11-08
Teknisk sektion 2020-11-08
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 109 forts. 

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. 

Tillbyggnaden om 25 kvm kommer utöka byggnadsarean vilket ger en total 
byggnadsarea på 215 kvm på fastigheten.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Hermelinen med flera (s 48) laga 
kraftvunnen 1963-05-21. Planen tillåter bostäder som uppförs i 1 våning. 
Högsta tillåtna byggnadsarea är ¼ av tomtens area, dvs 161 m2.

På fastigheten har tidigare ett bygglov prövats där nämnden godkänt en 
avvikelse för överskriden byggnadsarea om 32 m2 vilket gav en total 
byggnadsarea 189,5 m2, det vill säga ca 20% över tillåten area.

Bygglovet avser en tillbyggnad om ytterligare 25 kvm, det vill säga ca 
ytterligare 15% över tillåten area.

Förslaget strider mot detaljplanen då sammanlagd byggarea efter 
tillbyggnaden blir 215 kvm, det vill säga 34 % över tillåten area. 

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov med 
avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:
Jaguaren 29, BL 2020-276, carport tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 175m2 med ca 66m2 (ca 37%).
Jaguaren 30, BL 2020-108, tillåten byggnadsarea 212 m2 överskrids med 40 
m2 (ca 19 %). 

Jaguaren 4, L 10-0025, tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad 
överskrider tillåten byggnadsarea 152 m2 med ca 52 m2 (34 %).
Jaguaren 10, 1994110035 – 235, tillåten byggnadsarea 181 m2 överskrids med 
61 kvm (ca 34 %).
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 109 forts. 

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

PBL kap 9 § 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 109 forts. 

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

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

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

Bedömning och skäl till beslut
Tillbyggnaden skapar en avvikelse från detaljplanen då byggrätten överskrids 
med sammanlagt 34%. I samma kvarter har dock tidigare beviljats bygglov 
för åtgärder som inneburit liknande avvikelser från tillåten byggyta.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 109 forts. 

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

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

Bygglov kan därför beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus beviljas i enlighet med inlämnade 
och reviderade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika befintlig 
golvhöjd i anslutande bostadsdel. Bygglovet beviljas med liten avvikelse från 
gällande detaljplan för överskriden byggnadsarea.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 109 forts. 

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

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Nicklas Pihl.

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

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

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-10-08
Fasadritning              2020-10-08
Förslag till kontrollplan 2020-10-08
Planritning rev.                2020-11-08
Teknisk sektion 2020-11-08

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.838
Jaguaren 8 översikt, handlingsid: Bn 2020.839
Jaguaren 8 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.840
Jaguaren 8 planritning, handlingsid: Bn 2020.841
Jaguaren 8 fasader, handlingsid: Bn 2020.843
Jaguaren 8 teknisk sektion, handlingsid: Bn 2020.843
Jaguaren 8 förslag till kontrollplan, handlingsid: Bn 2020.844
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 109 forts. 

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 110 Dnr BN 2020/138
Dnr BL 2020-397

Plantskolan 5 - Bygglov nybyggnad industrilokaler

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av industrilokaler, parkeringsplatser mm i 
enlighet med inlämnade handlingar. Liten avvikelse från gällande detaljplan 
medges för högre takfotshöjd för vissa delar av byggnaden. Bygglovet 
villkoras med att certifierad kontrollansvarig ska anmälas innan startbesked 
utfärdas.

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen kap 9 § 31 b punkten 
1 och 2. Motivet till beslutet är:

1. att avvikelsen kan medges som liten
2. att den avvikande åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 

för att bebygga området på ett ändamålsenligt sätt. 
3. att det inte finns några skäl till att neka bygglov enligt kap 9 31 e §.

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.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 13 034 kronor (9 600 
kronor för bygglov, 1 920 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 2, 3 och 6 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Projektbeskrivning       2020-10-22
Situationsplan            2020-10-22
Planritning entrédel         2020-10-22
Planritning                 2020-10-22
Sektionsritning           2020-10-22
Sektionsritning           2020-10-22
Fasadritning              2020-10-22
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 110 forts. 

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om för nya industrilokaler för 
industrismide, bearbetning av komponenter och montage av maskiner. 
Antalet anställda kommer att uppgå till mellan 35 och 60 personer. 
Transporterna beräknas till en eller två fullängds lastbilar per dag, och sker 
via Industrigatan som mynnar direkt i väg 1561.

Den föreslagna byggnaden omfattar ca 3 700 m2 industrilokaler, ca 600 m2 
lagerlokaler, drygt 850 m2 kontors- och omklädningsutrymmen samt drygt 
500 m2 övriga personalutrymmen. Kontorsbyggnaden planeras i två 
våningar. Övriga personalutrymmen planeras i ett plan.

Förutsättningar
Gällande detaljplan vann laga kraft 1999-07-01. Stora delar av 
detaljplaneområdet omfattas av bestämmelsen J och m2 som medger 
användning för industri, men med begränsningen att betydande störningar 
för omgivningen inte tillåts. Den del av området där den aktuella byggnaden 
är belägen omfattas enbart av bestämmelsen J, men en höjdbegränsning om 9 
meter.

Bygglov beviljades 2017-10-04 § 60 med godkännande av liten avvikelse för 
höjden. Bygglovet gällde samma utformning och utbredning som föreslås nu.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 
löpa, och
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 110 forts. 

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

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

PBL kap 9 § 31 e Bygglov enligt 31 b får inte ges om åtgärden kan antas 
medföra
1. betydande miljöpåverkan, eller
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.

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
Angränsande fastighetsägare, räddningstjänsten och miljöförbundet har fått 
möjlighet att yttra sig. Miljöförbundet har för avsikt att skicka in ett nytt 
yttrande.
Inga övriga synpunkter har kommit in. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 110 forts. 

Bedömning och skäl till beslut
Inledningsvis konstateras att det finns ett uppdrag att ändra detaljplanen för 
området, då det finns ett behov av flexiblare detaljplaner för att medge en 
bredare användning av befintliga äldre lokaler i området, samt modernisera 
planen med bland annat högre tillåtna höjder.

Avvikelsen i höjd ser ut som följer:
62% (177 löpmeter) av den sammanlagda takfotslängden (285 löpmeter) 
ligger betydligt under tillåten höjd.
27 % (78 löpmeter) avviker med 13 % (+ 1,15 meter)
11 % (30 löpmeter) avviker med 20 % (+1,8 meter)

Den föreslagna ökade höjden skapar ingen skuggverkan som kan ge 
betydande olägenhet för de bostäder som är belägna närmast den föreslagna 
industrilokalen. Angränsande verksamheter är inte heller beroende av 
solbelyst utemiljö, varför ökad skuggverkan inte kan inverka hindrande för 
pågående verksamheter inom området.

Bedömningen är därför att byggnadsnämnden, med hänvisning till att 
detaljplanen är av äldre modell, och att kraven på bärighet med avseende på 
snölaster och isolering för ökad energieffektivitet har gjort att 
byggnadshöjderna för stora hallar generellt sett har ökat betydligt sedan slutet 
på 1990-talet, kunna godta den föreslagna avvikelsen.

Föreslagen utformning för övrigt av personalutrymmen, kontor mm medger 
full bemanning av verksamheten. Kundmottagning, kontor och 
personalutrymmen är tillgänglighetsanpassade fullt ut och hiss finns för 
transporter till plan 2.

Kund- och personalparkering är dimensionerad för full bemanning, och två 
av fyra p-platser för rörelsehindrade är placerade tillräckligt nära entrén. Plats 
finns för att anordna P-plats i direkt anslutning till entrén.

Alla tunga transporter sker via Industrigatan ut till väg 1561. Bägge dessa är 
dimensionerade för denna typ av trafik. Mindre tillfarter med bostäder ska 
inte användas för transporterna till och från anläggningen. De bostäder som 
finns runt industriområdets bedöms därför inte påverkas så mycket att 
betydande olägenhet uppstår.
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Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 110 forts. 

Miljöförbundets tidigare krav i ärendet på anmälningar och tillstånd kommer 
att hanteras i den fortsatta processen med samråd och startbesked. Eftersom 
åtgärden ligger inom industriområde, och den planerade verksamheten inte 
bedöms medföra olägenheter som buller eller emissioner utöver tillåtna 
värden, görs bedömningen att bygglov kan beviljas och att eventuella övriga 
krav som miljöförbundet kan komma att ställa kan hanteras i den kommande 
processen vid tekniskt samråd. 

Sammantaget gör förvaltningen därför bedömningen att den föreslagna nya 
industribyggnaden med kontors- och personalutrymmen uppfyller tillämpliga 
krav i plan och bygglagen, och att bygglov kan beviljas med liten avvikelse 
för höjd på takfot.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av industrilokaler, parkeringsplatser mm i 
enlighet med inlämnade handlingar. Liten avvikelse från gällande detaljplan 
medges för högre takfotshöjd för vissa delar av byggnaden. Bygglovet 
villkoras med att certifierad kontrollansvarig ska anmälas innan startbesked 
utfärdas.
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Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 110 forts. 

Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen kap 9 § 31 b punkten 
1 och 2. Motivet till beslutet är:

4. att avvikelsen kan medges som liten
5. att den avvikande åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 

för att bebygga området på ett ändamålsenligt sätt. 
6. att det inte finns några skäl till att neka bygglov enligt kap 9 31 e §.

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.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 13 034 kronor (9 600 
kronor för bygglov, 1 920 kronor för avvikelse samt 1 514 kronor för 
hörande av sakägare) enligt tabell 2, 3 och 6 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Projektbeskrivning       2020-10-22
Situationsplan            2020-10-22
Planritning entrédel         2020-10-22
Planritning                 2020-10-22
Sektionsritning           2020-10-22
Sektionsritning           2020-10-22
Fasadritning              2020-10-22

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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25 november 2020

Justerandes sign

§ 110 forts. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.845
Plantskolan 5 översikt, handlingsid: Bn 2020.846
Plantskolan 5 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.847
Plantskolan 5 planritning bottenplan, handlingsid: Bn 2020.848
Plantskolan 5 planritning entrédel, handlingsid: Bn 2020.849
Plantskolan 5 fasader, handlingsid: Bn 2020.850
Plantskolan 5 sektioner A-E, handlingsid: Bn 2020.851
Plantskolan 5 sektioner F-J, handlingsid: Bn 2020.852
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet

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 beslut 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 tekniskt samråd bifogas 
vid expediering.

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

§ 110 forts. 

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

Bn § 111 Dnr BN 2020/139
Dnr BL 2020-406

Lunnarp 1:11 - Bygglov tillbyggnad Bygglov 
tillbyggnad med lokaler för trädgårdsartiklar

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad med lokaler för trädgårdsartiklar. Bygglovet 
beviljas med liten avvikelse för placering på mark med byggförbud i enlighet 
med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika golv i 
anslutande del. Bygglovet villkoras med att miljöförbundets villkor med 
beaktande av full tillgänglighet uppfylls innan startbesked kan beviljas. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1b och 31 d. Motivet är 
att avvikelse för handel har godtagits vid tidigare bygglovsprövning och att 
åtgärden i övrigt uppfyller gällande krav.

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

Som kontrollansvarig utses Magnus Arvald, certifierad kontrollansvarig. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 13 774 kronor (10 217 
kronor för bygglov, 2 043 kr för avvikelse samt 1 514 kr kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Planritning och fotomontage   2020-10-27
Huvudritning            2020-10-27

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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25 november 2020

Justerandes sign

§ 111 forts. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad med 
lokal för trädgårdsartiklar. 

Tillbyggnaden får en byggnadsarea på 75 kvm och är delvis placerad på mark 
med byggförbud. 

Tillbyggnaden planeras bli utökad butiksyta för lagerförsäljning av 
trädgårdsartiklar med kundingång från befintligt lager.

Infart, vatten, avlopp och avfallshantering är befintliga.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Lunnarp 85:6 M FL (S2) 
lagakraftvunnen 1989-08-29. Planen tillåter byggnader för industriändamål J3 
med en byggnadshöjd om max 6 meter. Högsta tillåtna byggnadsarea är 50 % 
av fastighetens totala areal.

Bygglov har beviljats för fastigheten 2011-09-07 med avvikelse från 
detaljplanen för ändrad användning av lagerlokal till affärslokaler.

Delar av byggnaden är sedan tidigare placerad på mark med byggförbud.

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

§ 111 forts. 

PBL kap 9 § 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

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

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Miljöförbundet har yttrat sig och har följande synpunkter på föreslagen 
åtgärd:

 Ska bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter lagras i 
tillbyggnaden ska förvaringen av dessa ske så att inget läckage riskerar 
att ske.

 Golvbrunn bör inte finnas i denna lokal om kemikalier kommer att 
lagras där, men om en sådan finns ska denna förses med skydd av 
något slag (t.ex. krage) så att eventuellt spill inte kan nå brunnen.

 Trösklar bör vara monterade på ett sådant sätt att de stoppar 
eventuellt spill från att ta sig vidare till intilliggande lokaler eller ut till 
omgivande miljö.

 Kemikalier stående på golvet ska förses med invallning som är 
beständig mot aktuell kemikalie samt rymmer hela den största 
behållarens volym samt 10 % av övrigas.

Inga övriga synpunkter har inkommit.
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Justerandes sign

§ 111 forts. 

Bedömning och skäl till beslut
Avvikelse från detaljplanen för handelslokaler är sedan tidigare godtagen. 

Föreslagen tillbyggnad bedöms inte öka antalet kunder på ett sådant sätt att 
trafiken på befintlig infart ökar påtagligt.

Tillbyggnaden placeras höjd över den avböjande delen av gamla vägen som 
skiljer väg 11 från fastigheten. Tillbyggnaden kommer därför inte att utgöra 
ett trafikhinder vid eventuell avåkning från väg 11. Föreslagen placering 
skapar därför ingen trafikfara.

Åtgärden bedöms därför uppfylla kraven i PBL kap 30 1b och 31 d.

För övrigt uppfyller föreslagen åtgärd utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.

Den samlade bedömningen är därför att bygglov ska beviljas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad med lokaler för trädgårdsartiklar. Bygglovet 
beviljas med liten avvikelse för placering på mark med byggförbud i enlighet 
med inlämnade handlingar. Höjd färdigt golv fastställs till lika golv i 
anslutande del. Bygglovet villkoras med att miljöförbundets villkor med 
beaktande av full tillgänglighet uppfylls innan startbesked kan beviljas. 
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§ 111 forts.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30 1b och 31 d. Motivet är 
att avvikelse för handel har godtagits vid tidigare bygglovsprövning och att 
åtgärden i övrigt uppfyller gällande krav.

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

Som kontrollansvarig utses Magnus Arvald, certifierad kontrollansvarig. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 13 774 kronor (10 217 
kronor för bygglov, 2 043 kr för avvikelse samt 1 514 kr kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Planritning och fotomontage   2020-10-27
Huvudritning            2020-10-27

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.853
Lunnarp 1:11 översikt., handlingsid: Bn 2020.854
Lunnarp 1:11 huvudritning, handlingsid: Bn 2020.855
Lunnarp 1:11 planritning och fotomontage, handlingsid: Bn 2020.856
_________
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§ 111 forts. 

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+handlingar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet

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 beslut 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 tekniskt samråd bifogas 
vid expediering.

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

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 § 112 Dnr BN 2020/140
Dnr BL 2020-000207

Bertilstorp 4:6 - Förhandsbesked Nybyggnad av 
fritidshus

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av fritidshus 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, 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            2020-09-29

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

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av fritidshus om ca 77 m2 kvm på fastigheten. Fastigheten omfattar totalt ca 
10 295 m2.

Fritidshuset planeras ansluta till enskild anläggning för vatten och dagvatten 
samt enskild anläggning för torrklosett. 

Uppvärmning sker genom vedeldning. 

En ny infart från samfälld väg anordnas.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inom riksintresset för 
rörligt friluftsliv, friluftsliv och naturvård. Fastigheten gränsar också till ett 
Natura-2000-område.

Fastigheten omfattar inga kända fornlämningar.

Området är inte utpekat för vindkraft eller som vattenskyddsområde, har 
inga utpekade risker och ligger inte inom område för risktransporter.

Gällande översiktsplanen anges att på landsbygd utan starka konflikter med 
allmänna intressen ska bebyggelse tillåtas och i första hand placeras där det är 
möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur…
Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom båtnadsområden och 
vattenskyddsområden, ska innan eventuell lovgivning en förenklad 
bedömning av effekter på dikningsföretag, flödesreglering
och andra relevanta ekosystemtjänster göras.

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet, men jordbruksmark tas 
inte i anspråk då byggnaden placeras i en trädbevuxen åkerholme.

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

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

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

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Räddningstjänsten och Miljöförbundet har yttrat sig. Miljöförbundet påtalar 
att tillstånd till enskild avloppsanläggning ska sökas och att hänsyn ska tas till 
omgivande verksamheter.

Följande synpunkter har kommit in från grannfastigheten:
Det finns idag ett mindre fritidshus på 25 kvm utan el, vatten eller avlopp på 
angränsande fastighet. Ett nytt hus på 80 kvm upplevs som ett stort hus i den 
aktuella miljön. Undrar hur vatten och avlopp ska hanteras. Hur löses det 
praktiskt utan tillgång till el? Jag har inte något emot att det byggs ett mindre 
fritidshus.
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Bedömning och skäl till beslutet
Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, då 
detta ska beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet sker 
prövningen mot PBL kap 9 § 31 som anger att bygglov ska ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 
6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

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

I området finns inga starka konflikter med allmänna intressen och den nya 
byggnaden placeras i direkt anslutning till befintlig infrastruktur i form av en 
markväg där det finns bebyggelse på angränsande fastighet.
Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka dikningsföretag, flödesreglering 
och eller andra relevanta ekosystemtjänster då den placeras uppe på en höjd 
och på ett sådant sätt att den inte avskräcker fotvandrare att passera förbi på 
markvägen.

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 kap 
2 § eller MB 3 kap 4 §. Den bedöms inte heller strida mot gällande 
Översiktsplan.

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.

Utfart kan ordnas via befintlig enskild väg, och vatten och avlopp löses med 
enskilda anläggningar. 

Miljöförbundet har yttrat sig, och ställer krav på utförande för att uppfylla 
gällande krav ur miljösynpunkt så att hälsa och säkerhet uppnås, och så att 
vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar förebyggs. Den planerade 
enskilda avloppsanläggningen måste prövas av Miljöförbundet. 
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Ett kommande bygglovet villkoras med att byggnationen inte får påbörjas 
innan godkänt tillstånd finns.

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

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

Den planerade bebyggelsen ska utformas omsorgsfullt för att varsamt passa 
in i miljön och landskapet. Förvaltningen bedömer att den planerade 
bebyggelsen därför kommer att kunna uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 § samt 
MB 3 kap 2 § och 6 §. Bedömningen är också att den planerade byggnationen 
uppfyller kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att positivt förhandsbesked 
därför kan lämnas.

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

Sammantaget gör byggnadsnämnden bedömningen att den föreslagna 
nybyggnaden uppfyller kraven i plan och bygglagen, och att positivt 
förhandsbesked därför kan lämnas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
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Miljöperspektivet
Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av fritidshus 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, 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            2020-09-29

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.858
Bertilstorp 4:6 översikt, handlingsid: Bn 2020.859
Bertilstorp 4:6 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.860
_________

Beslutet skickas till:

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

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 § 113 Dnr BN 2020/141

Månstorp 1:2 - Förhandsbesked nybyggnad av två 
enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked ges för nybyggnad av två enbostadshus om ca 130 
m2 och 80 kvm med tillhörande komplementbyggnader i enlighet med 
inlämnade handlingar. 

Byggnadsnämnden uttalar också upplysningsvis att föreslagen avstyckning 
bedöms som acceptabel. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 och 
§ 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked är att åtgärderna 
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 byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. Anmälan om enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar ska vara inlämnade 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
Beskrivning                   2020-10-15
Situationsplan 2020-10-15
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Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Sökanden önskar stycka av befintlig fastighet för att skapa två fastigheter, en 
som omfattar totalt 20 000 kvm och om ca 3 500 kvm. 

På den större fastigheten önskas uppföra ett enbostadshus i ett plan om ca 
120–130 kvm samt två tillhörande paviljonger om vardera ca 50 kvm. En 
paviljong ska kunna inredas till gästhus, den andra till 
ekonomibyggnad/garage/verkstad

På den mindre fastigheten planeras ett enbostadshus om ca 80 kvm med en 
mindre tillbyggnad av typen friggebod.

Båda fastigheterna ska bebyggas med klassiska och för trakten traditionella 
hus och anpassas vid sin slutliga placering till omgivande natur. 
Byggmaterialen ska i möjligaste mån vara av ekologiska och av traditionell 
karaktär – putsade fasader, spröjsade träfönster, yttertak av 
pannplåt/bandtäckning. Det som byggs ska upplevas som att de funnits på 
platsen sedan länge – de ska inte uppfattas som nybyggen.    

Tillfart till den bakre bostaden planeras ske via befintlig markväg där det 
finns ett servitut för väg på angränsande Listarum 2:26.

Vatten- och avlopp ska anslutas till enskild anläggning. 

Tidigare befintliga kraftledningar har grävts ner och utgör inte ett hinder.

Byggnaderna planeras förses med solpaneler i den mån som kan ordnas på 
ett acceptabelt och estetiskt sätt.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och inte inom något 
riksintresse.
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Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten.

Gällande översiktsplanen anger att på landsbygd utan starka konflikter med 
allmänna intressen ska bebyggelse tillåts och i första hand placeras där det är 
möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.
Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom båtnadsområden och 
vattenskyddsområden, ska innan eventuell lovgivning en förenklad 
bedömning av effekter på dikningsföretag, flödesreglering
och andra relevanta ekosystemtjänster göras.

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet. Fastigheten är dock 
kuperad och stenig, varför den endast kan brukas för bete. Enligt uppgift 
från före detta arrendator är betet dock så magert att fodret inte uppfyller 
kraven på näringsinnehåll för större djur.

Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 17 Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär 
det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.

PBL kap 9 § 18 Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov 
görs.

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

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

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

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 
Räddningstjänsten har inga synpunkter. Miljöförbundet har inget att erinra 
mot rubricerat förhandsbesked under förutsättning att följande uppfylls:

 Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska 
bostäderna ha enskild avloppsanläggning.

 Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd och en 
ansökan ska lämnas in till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i 
god tid före planerad åtgärd.

Inga övriga synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, då 
detta ska beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet sker 
prövningen mot PBL kap 9 § 31 som anger att bygglov ska ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 
6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.

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

I området finns inga starka konflikter med allmänna intressen och de nya 
byggnaderna placeras så att de smälter väl in i kulturlandskapet.
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Den aktuella fastigheten är kuperad och stenig, och alternativ placering längre 
norrut i skogsremsan eller österut i den glesa trädbevuxna åkerholmen skulle 
inkräkta på de uppvuxna ekarna i dessa två områden.

Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka dikningsföretag, flödesreglering 
och eller andra relevanta ekosystemtjänster då de placeras i linje med den 
befintliga bebyggelsestrukturen uppe på åskanten och i anslutning till den 
gamla enskilda vägen som passerar upp mot Månstorps gamla tomt och 
vidare upp mot St Olof.

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 kap 
2 § eller MB 3 kap 4 §. Den bedöms inte heller strida mot gällande 
Översiktsplan.

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.

Utfarter kan ordnas via befintlig enskild väg, och vatten och avlopp löses 
med enskilda anläggningar. 

Miljöförbundet har yttrat sig, och ställer krav på utförande för att uppfylla 
gällande krav ur miljösynpunkt så att hälsa och säkerhet uppnås, och så att 
vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar förebyggs. Den planerade 
enskilda avloppsanläggningen måste prövas av Miljöförbundet. Ett 
kommande bygglov villkoras med att byggnationen inte får påbörjas innan 
godkänt tillstånd finns.

Området är inte bullerbelastat, och den planerade tillkommande 
bostadsbebyggelsen bedöms inte skapa sådan trafik som kan medföra 
betydande olägenhet för omgivningen.
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Den nya bebyggelsen skapar inte väsentlig risk för olyckor, översvämning 
och erosion. Då kraven från miljöförbundet ska uppfyllas under den 
kommande processen efter bygglov, medför den inte heller en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som skulle innebära fara 
för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
Bedömningen är därför att åtgärden uppfyller kraven i PBL 2 kap 5 §, 6a § 
och 9 §. 

Den planerade bebyggelsen ska utformas omsorgsfullt för att varsamt passa 
in i miljön och landskapet. Förvaltningen bedömer att den planerade 
bebyggelsen därför kommer att kunna uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 § samt 
MB 3 kap 2 § och 6 §. Bedömningen är också att den planerade byggnationen 
uppfyller kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att positivt förhandsbesked 
därför kan lämnas.

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

Sammantaget gör byggnadsnämnden därför bedömningen att de föreslagna 
nybyggnaderna kommer att kunna uppfylla kraven i plan och bygglagen, och 
att positivt förhandsbesked därför kan lämnas.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.
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Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked ges för nybyggnad av två enbostadshus om ca 130 
m2 och 80 kvm med tillhörande komplementbyggnader i enlighet med 
inlämnade handlingar. 

Byggnadsnämnden uttalar också upplysningsvis att föreslagen avstyckning 
bedöms som acceptabel. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 och 
§ 18. Motivet till beslutet om ett positivt förhandsbesked är att åtgärderna 
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 byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. Anmälan om enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar ska vara inlämnade 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
Beskrivning                   2020-10-15
Situationsplan 2020-10-15

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.861
Månstorp 1:2 översikt, handlingsid: Bn 2020.862
Månstorp 1:2 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.863
Månstorp 1:2 projektbeskrivning, handlingsid: Bn 2020.864
_________
Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
Räddningstjänsten

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt beslut kommer att skickas separat.

Separat anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion ska anmälas till 
Länsstyrelsen minst 8 månader i förväg, utom om åtgärden är av ringa 
betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och 
kulturmiljön. Det gäller både åkermark och betesmark.

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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Activ 1 - Bygglov för nybyggnad av biltvätt

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov för nybyggnad av 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.

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 17 255 kronor (15 741 kronor 
för bygglov och 1 514 kronor för hörande av grannar) enligt tabell 3 och 11 i 
fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om nybyggnad av bilverkstad och 
biltvätt.

Fastigheten omfattar 1483 m2.

Den nya byggnaden som planeras är en biltvätt om 131 m2. Infart 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. 
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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. 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.

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. 2020-10-07 § 
102 återremitterade byggnadsnämnden ärendet för kompletteringar.

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

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. 
 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. 
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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. 

 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, får trafikverkets krav på stängsel 
hanteras i annat forum.

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden 
nybyggnad av 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.
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Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov för nybyggnad av 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.

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 17 255 kronor (15 741 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            rev 2020-11-10
Plan och fasadritning rev 2020-11-10

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.897
Bygglovshandlingar
LST beslut 2020-03-26 om avslag på överklagande. 
MOD beslut 2020-08-06 att upphäva byggnadsnämndens beslut om avslag 
och återvisa ärendet till nämnden för handläggning.
Activ 1 – Översikt, handlingsid: Bn 2020.660
Activ 1 situationsplan rev., handlingsid: Bn 2020.898
Activ 1 huvudritning rev.: handlingsid: Bn 2020.899
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+ritningar+kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Miljöförbundet
SÖRF
Trafikverket

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

46



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 115 Dnr BN 2020/146

Tryde 67:27 - Rivningslov Tingvalla

Byggnadsnämndens beslut
Rivningslov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 34 och motivet till beslutet är 
att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, och inte bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde.

Som kontrollansvarig utses Per Nilsson, certifierad KA, RISE.

Rivningslovet 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.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 650 kronor (15 136 
kronor för rivningslov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 16 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan 2020-11-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om att riva byggnaderna som ingår 
i dansetablissemanget Tingvalla.

Byggnaderna omfattar ca 2 260 m2.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 
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Arbete med att ta fram en ny detaljplan för området är påbörjat. Syftet med 
den nya planen är att skapa möjligheter för nya bostäder och lokaler. 

Gällande lagstiftning
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 eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om 
avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136).

Yttrande
Lagfaren ägare har haft möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
rivningen.

Bedömning och skäl till beslut
Den nuvarande bebyggelsen på fastigheten är skräddarsydd för dans- och 
festverksamhet som det inte längre finns behov av i Tomelilla. 

Byggnaderna är hårt slitna, och den föreslagna rivningen är ett led i att 
förbereda för byggnation av bostäder och andra typer av lokaler.

Byggnaden är inte skyddad i områdesbestämmelser eller kulturmiljöprogram.

Den sammanlagda bedömningen är därför att rivningslov ska beviljas.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras

Förvaltningens förslag till beslut
Rivningslov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 34 och motivet till beslutet är 
att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, och inte bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde.

Som kontrollansvarig utses Per Nilsson, certifierad KA, RISE.

Rivningslovet 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.

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked har erhållits. 

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 16 650 kronor (15 136 
kronor för rivningslov och 1 514 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 16 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan 2020-11-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.901.
Tryde 67:27 översikt handlingsid: Bn 2020.902.
Tryde 67:27 situationsplan, handlingsid: Bn 2020.903.
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag+handlingar:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Miljöförbundet
Lagfaren fastighetsägare

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

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

Faktura för avgifter kommer att skickas separat.

Om rivningsplanen 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.
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Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i 
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har 
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från 
det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till 
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till 
exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och 
beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring 
du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge 
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska 
fullmakt för ombudet sändas med. 
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Bn § 116 Dnr BN BL 2020–410

Information om ordförandebeslut Conrad 13 - 
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-04

Byggnadsnämndens beslut
Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av provtagningsbod för Covid 19.

Boden ställs upp på parkeringen på baksidan av vårdcentralen som är belägen 
vid korsningen Malmövägen och Gladanleden. Boden innehåller endast 
provtagningsrum. För toalettbesök, dusch och annat nyttjas 
personalutrymmen i den angränsande vårdcentralens lokaler. Boden är en 
vanlig bygg-/manskapsbod och läggs upp på betongfundament som ställs 
direkt på asfalten och vägs in.

För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1989-01-16. Enligt gällande 
detaljplan får området, som har beteckningen HKBII, endast användas för 
handels-, kontors- och hantverksändamål, för utställningar samt för 
bostadsändamål. Bygglov för vård har tidigare beviljats på fastigheten för 
öppenvård och specialistmottagning (BN 1994-06-21 § 91), läkarmottagning 
(BN 1993-10-19 § 148) samt tandläkarmottagning (BN 2019-05-15 § 30). I 
samband med dessa har bedömningen gjorts att användningen 
överensstämmer med detaljplanen.

Boden kommer att uppta 3 parkeringsplatser, men ändamålet med boden 
bedöms vara viktigare än dessa platser. P-behovet får anses vara uppfyllt då 
en ny P-plats nyligen anlagts på andra sidan av angränsande gata.

Eftersom boden bör vara fullt tillgänglig och står nära befintlig byggnad har 
bygglovet villkorats med att erforderliga brandskyddsåtgärder utförs och att 
tillgängligheten säkras med en ramp innan boden får tas i anspråk.
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§ 116 forts.

Eftersom ärendet var mycket brådskande har byggnadsnämndens ordförande 
med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § fattat ett ordförandebeslut om 
tidsbegränsat bygglov för två år enligt bifogade handlingar.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.904.
Conrad 13 ordförandebeslut tidsbegränsat bygglov, handlingsid: Bn 
2020.906.
Conrad 13 Översikt, handlingsid: Bn 2020.905.
Conrad 13 Situationsplan Placering provtagningsbod Conrad 13, handlingsid: 
Bn 2020.907.
Conrad 13 Planritning samt fasadritning provtagningsbod, handlingsid: Bn 
2020.908.
Conrad 13 Enkel teknisk beskrivning provtagningsbod 20201104, 
handlingsid: Bn 2020.909.
Conrad 13 enkel egenkontrollplan anmälningspliktiga åtgärder, handlingsid: 
Bn 2020.910.
_________

-
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Bn § 117 Dnr BN 2020/34

JO-anmälan Gärarp

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta yttrande till Justitieombudsmannen enligt 
förslag till beslut med revideringar enligt Anette Thoressons förslag.

Ärendebeskrivning
Justitieombudsmannen har den 5 oktober 2020 gett Byggnadsnämnden 
möjligheten att yttra sig över Johan Grans yttrande i ärende 7064-2019.

Yttrandet ska vara JO till handa senast den 5 december 2020.

Ingrid Järnefelt lämnar rummet under hanteringen av ärendet. 

Byggnadsnämnden diskuterar det föreslagna yttrandet och kommer fram till 
att de tre meningarna som följer den första meningen i det första stycket på 
sida två ska tas bort. Det nya yttrandet till Justitieombudsmannen får 
handlingsid: Bn 2020.932.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet rör barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta yttrande till Justitieombudsmannen i 
enlighet med förslaget, handlingsid: Bn 2020.936.
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§ 117 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Bn 2020.913
Yttrande till Justitieombudsmannen, handlingsid: Bn 2020.936.
Johan Grans yttrande över BN svar till JO, handlingsid Bn 2020.831.
Anstånd i JO:s ärende 7064-2019, handlingsid: Bn 2020.686.
_________

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Anette Thoresson (C) yrkar bifall till föreslaget yttrande med 
revideringen att de tre meningarna som följer den första meningen i det 
första stycket på sida två tas bort. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med
Anette Thoressons (C) förslag.

Beslutet skickas till:

Justitieombudsmannen
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Bn § 118 Dnr BN 2020/83

Sammanträdesplan för byggnadsnämnden 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2021 enligt 
följande: 10 februari (sammanträde + måldag), 17 mars, 12 maj, 16 juni, 25 
augusti, 22 september, 27 oktober, 8 december.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag är att nämnden planerar för åtta sammanträden och 
en planeringsdag. Det betyder att ett sammanträdestillfälle har tillkommit 
jämfört med 2020. Det är ett resultat av flertalet hållpunkter under våren.

I planerandet av sammanträden för 2021 har följande punkter tagits i 
beaktning:

- Nämnderna ska besluta om budgetförutsättningar för 2022 samt 
investeringsbehov senast den 9 april.

- Nämnderna ska beslut om mål samt taxor och avgifter för 2022 senast 
den 9 april 2021. 

- Nämnderna ska besluta om internbudget för 2022 den 30 september 
2021.

I övrigt har tiderna för beslut om delårsrapporter och årsbokslut beaktats vid 
planeringen

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer genomföra 17 sammanträden 
under 2021. Det betyder i stort sett två sammanträden per månad bortsett 
från under sommaren. Nämndsekreteraren har blivit förfrågad att ta detta i 
beaktning. Nämndsekreteraren har därför schemalagt sammanträdena för 
2021 på de veckor som KSAU inte har sammanträde med undantag för 
september månad. 

Förvaltningen föreslår att nämnden precis som 2020 håller sina 
sammanträden på onsdagar kl. 08.30 i kommunhuset. Då pågående covid-19 
pandemi sannolikt kommer ha påverkan även under 2021 bokas i första hand 
lokal Äppelkriget för att trängsel aldrig ska behöva uppstå.
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§ 118 forts.

Förslag på datum:

Onsdagen 27 januari
Onsdagen den 10 februari (måldag) 
Onsdagen den 17 mars
Onsdagen den 12 maj
Onsdagen den 16 juni
Onsdagen den 11 augusti
Onsdagen den 22 september
Onsdagen den 27 oktober
Onsdagen den 8 december

Ordförandeberedningar äger rum cirka en vecka innan utskicket av kallelse 
och handlingar. Tider för dessa bokas när sammanträdesplanen för nämnden 
fastställts.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2021 enligt 
följande: 27 januari, 10 februari (måldag), 17 mars, 12 maj, 16 juni, 11 augusti, 
22 september, 27 oktober, 8 december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Bn 2020.912

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
revideringen att sammanträdet den 27 januari utgår, att måldagen den 10 
februari blir sammanträde + måldag samt att sammanträdet i augusti flyttas 
från den 11 till den 25.

Beslutsgång
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med
Anette Thoressons (C) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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Bn § 119 Dnr BN 2019/4

Uppföljning Mål 2020 utveckling av E-tjänster

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-28 § 52 anta målet Utveckla e-tjänster 
som nämndens mål 2020 inom målområde 1 Hållbar utveckling. 

Förvaltningen har nu beställt två tilläggsmoduler till diarie- och 
ärendehanteringssystemet.

Den ena modulen gör det möjligt att ansöka om bygglov 24 om dygnet alla 
dagar i veckan, och underteckna ansökan digitalt via E-legitimation. Den 
tillåter även sökanden att logga in i pågående myndighetsärenden på 
byggnadsnämnden och se vilka handlingar som har kommit in i ärendet och 
ta del av utskickade begäran om kompletteringar, remisser med mera. 

Den andra modulen kommer att underlätta för såväl administrationen som 
för sökanden, då den hjälper till att sortera inkommande handlingar i rätt 
ärenden, och kan ställas in så att den skickar ut automatiska påminnelser med 
mera.

Installationen av modulerna innebär att delar av den information som nu 
ligger under rubriken ”Bygga och Bo/Bygga och Riva” kommer att flytta in i 
texterna i modulen. Förvaltningen föreslår därför att pågående uppföljning av 
målet Utveckla e-tjänster, som omfattar komplettering av nuvarande 
information på hemsidan, omgående styrs om till förberedelser för den 
beställda nya E-tjänsten.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en etableringskostnad under 2020 men denna ligger inom 
beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av driftkostnaden 
kommande budgetår, men även denna ökning bedöms ligga inom kommande 
budgetramar.
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§ 119 forts.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på miljöperspektivet, men installationen av 
modulerna kan medföra mindre persontransporter för sökanden som kan 
lämna in ansökningar digitalt istället för att köra till kommunhuset och lämna 
in dem personligen eller skicka in via post. Detta leder i sin tur till minskade 
utsläpp av växthusgaser.

Uppföljning
Modulerna installeras 2020 och driftsätts första halvåret 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.914.
_________
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Bn § 120 Dnr BN 2020/13

Internbudget och verksamhetsplan för 
byggnadsnämnden 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar om Internbudgeten 2021 med tillägget att 
kostnaderna för uppfyllelse av de politiska målen ska särredovisas vid 
uppföljning. 

Byggnadsnämnden beslutar om verksamhetsplan 2021 med tillägget att 
planen ska förtydligas med att uppdraget även omfattar att verksamheten ska 
upprätthålla korta handläggningstider och hög rättssäkerhet samt 
förtydligande av att dom två första aktiviteterna för 2021 berör digitalisering.

Ärendebeskrivning
Enligt beslutad process för Mål och Budget 2021 ska nämnden besluta om 
internbudget och verksamhetsplan 2021 innan januari månads utgång 2021.

Beslut om mål och budget 2021 med plan 2022–2023 för Tomelilla kommun 
fattades i kommunfullmäktige 2020-11-09. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till internbudget och verksamhetsplan 
baserade på den internbudget som fullmäktige fastställde 2020-11-09. 
Protokollet var dock inte justerat när denna kallelse skickades ut, men 
beloppet i bifogad budget stämmer överens med föreslagen budget för 2021. 
I budgeten för 2021 anges att man arbetar med ny vision som skulle antas av 
fullmäktige den 9 november. I så fall kommer den nya visionen att finnas 
tillgänglig senast vid byggnadsnämndens sammanträde den 25 november 
2020.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet styr de ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2021.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.
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§ 120 forts.

Uppföljning
Beslutet expedieras till KS.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar om internbudget och verksamhetsplan enligt 
bifogade förslag daterade 2020-11-16.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.915
Förslag till byggnadsnämndens internbudget 2021, handlingsid: Bn 2020.916
Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsplan, handlingsid: Bn 2020.917
Ksau 2020-01-29 § 23 Beslut om Planeringsförutsättningar för budget 2021 
med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2020.108
KS förslag till Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla 
kommun, handlingsid: Bn 2020.918
Mål Bn 2021, handlingsid: Bn 2020.919

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Anette Thoresson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att verksamhetsplanen 2021 ska förtydligas med att uppdraget även 
omfattar att verksamheten ska upprätthålla korta handläggningstider och hög 
rättssäkerhet samt förtydligande av att dom två första aktiviteterna för 2021 
berör digitalisering. Vidare yrkar Anette för tillägget i internbudgeten 2021 att 
kostnaden för satsning på digitalisering ska särredovisas vid uppföljning av 
budgeten. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med
Anette Thoressons (C) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Bn § 121 Dnr BN 2020/13

Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2021 omfattande 
punkterna Bygg 5, 7, 10 och Bygg/plan 1, 2, 3 från bifogad bruttolista med 
tilläggen att punkterna Bygg/plan 2 och 3 ska följas upp med anonyma 
enkäter istället för intervjuer samt med tillägget i punkt Bygg 7 att kontrollera 
att alla handlingar lämnas ut. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden ska enligt gällande reglemente fatta beslut om 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2021. Reglemente och mallar är under 
omarbetning.  Bifogade riskanalys och bruttolista för Byggnadsnämndens 
internkontrollplan 2021 bygger därför på de nya mallar som tagits fram. Det 
nya reglementet behandlas på Ksau 2020-11-18 och kommer att finnas 
tillgängligt till nämndens möte.

Byggnadsnämndens verksamhet går i huvudsak ut på att leverera 
myndighetsbeslut. Gällande lagar och regler har inte ändrats dramatiskt under 
året, och kommer inte heller att genomgå stora förändringar under 2021. De 
risker 2021 som skiljer sig från de risker som tidigare identifierats är därför 
främst relaterade till pandemin och till de större förändringar i IT-stödet som 
kommer att genomföras under 2021.

Risken för att personalen insjuknar och verksamheten bromsas in är alltid en 
påtaglig risk i en liten organisation som Tomelilla, men risken har ökat något 
i och med att flera i personalen eventuellt måste isoleras om någon drabbas 
av COVID-19.

Risken för att verksamheten bromsas på grund av IT-haveri är också redan 
identifierad, men även den ökar något när nya moduler för ansökan med E-
leg med mera driftsätts och IT-beroendet därmed ökar.
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§ 121 forts.

Dessa bägge punkter är integrerade i bifogade riskanalys och bruttolista med 
förslag till punkter för Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021.

Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden väljer ut tre punkter ur 
bruttolistan och beslutar att internkontrollplanen 2021 ska omfatta dessa.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2021 omfattande de 
tre punkter som nämnden pekar ut från bifogad bruttolista för 
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021 daterad 2020-11-16. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Bn 2020.926
Riskanalys för byggnadsnämndens verksamhet 2021, handlingsid: Bn 
2020.924
Bruttolista Byggnadsnämndens Internkontrollplan 2021, handlingsid: Bn 
2020.922
Gällande Reglemente för interkontroll B 17.1, handlingsid: Bn 2020.925
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§ 121 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristin Skoog (S) föreslår punkterna Bygg 7, 10 samt Bygg/plan 2 och 3 med 
tillägget att punkterna Bygg/plan 2 och 3 ska följas upp med anonyma 
enkäter istället för intervjuer samt med tillägget i punkt Bygg 7 att kontrollera 
att alla handlingar lämnas ut. 

Anette Thoresson (C) föreslår att man beslutar enligt Kristins förslag med 
tillägget att även punkterna Bygg 5 och Bygg/plan 1 tas med i den interna 
kontrollplanen. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Kristin 
Skoogs yrkande och Anettes tilläggsyrkande. 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Controller
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Bn § 122 Dnr BN 2020/2

Anmälningsärenden 2020

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 6 november 2020 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-11-06 
redovisas.

1. Information från Länsstyrelsen om upphävande av hemsida för 
strandskyddsdelegation. Länsstyrelsens webbsidor kommer därför 
kompletteras med den upphävda strandskyddsinformationen.  

2. Meddelande från Länsstyrelsen angående anmälan för samråd enligt 
miljöbalken dnr 525-38168-2019, markkabel samt rasering av 
luftledning Ö Ingelstad – Smedstorp, Tomelilla kommun. Eftersom 
ingen naturmiljö påverkas avslutar Länsstyrelsen ärendet utan att ha 
gjort en bedömning med avseende på naturmiljö. 

3. Samråd för ändring av översiktsplan Kristianstad stad, handlingar 
finns tillgängliga i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad 
och på kommunens hemsida. Deras dnr BN 15–1977. 

4. Information om samråd gällande förslag till ny detaljplan för 
Lunnarps IP, Tomelilla kommun. Dnr Ks 2018/105. 

5. Information om samråd gällande förslag till ny detaljplan för Östra 
Industriområdet i Tomelilla kommun. Dnr Ks 2014/194.

6. Information om etablering av vindkraftsparker där regeringen har för 
avsikt att ta bort kommunens veto-rätt rörande etablering av 
vindkraftsparker. 

7. Meddelande från Statens Haverikommission om anmälan om möjliga 
risker med viss typ av takkonstruktion efter Tarfalahallens kollaps i 
Kiruna. 

8. Remiss från Simrishamns kommun angående förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025. 
DNR Bn 2020/135. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 122 forts.

9. Överklaganden över förhandsbesked – nybyggnad av nytt gårdscentrum 
Brösarp 11:22 är överlämnade till Länsstyrelsen 2020-10-21. 

Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 6 november 2020 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn 
2020.927
_________
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 123 Dnr BN 2020/3

Delegeringsbeslut 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lägger 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 22 september till och med 6 november 2020.
1. Ordförandens beslut avseende följande beslutsnummer:

Bygglov D 2020: Conrad 13.
2. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer: 

Avgift D 2020: 558, 561 och 585. 
Avskrivning av ärenden D 2020: 560 och 547. 
Bygglov D 2020: 500 - 502, 506, 507, 512, 514, 515, 517, 518, 522, 
523, 527 - 530, 533, 535, 541, 538, 548, 549, 543, 553, 554, 532, 551, 
537, 559, 576, 579, 580, 557, 582, 586 och 583. 
Interimistiska slutbesked D 2020: 516 och 524. 
Slutbesked D 2020: 534, 546, 564, 562, 563, 565 - 575, 577, 581, 
Startbesked D 2020: 502, 521, 544, 545, 550, 552, 578, 597, 599 och 
601. 

3. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Interimistiskt slutbesked D 2020: 508, 525, 526 och 542. 
Startbesked D 2020: 509, 520, 531, 536, 587, 598, 600 och 602. 
Slutbesked D 2020: 503, 504, 510, 511, 513, 519, 539, 540, 584, 588 – 
594 och 596. 
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 123 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

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, Bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn 
2020.929
Delegeringsbeslut 22 september till och med 6 november, handlingsid: Bn 
2020.930

Bygglovsenheten
Matilda Dufvander
_________
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Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 124 Dnr BN 2020/16

Dialoger och informationsärenden 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning

1. Information från HR-strateg Linnéa Olsson - Återkoppling 
arbetsmiljö 2019

- Presentation av resultatet för 2019 års systematiska arbetsmiljöarbete 
och de frågor som behandlats av Samhällsbyggnadsverksamhetens 
chefer under 2020.

2. Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
- En idrottshall har rasat i Kiruna. Alla kommuner har därför fått i 

uppdrag att granska liknande konstruktioner. Således ska Tomelilla 
kommun genomföra ett utskick till alla fastighetsägare med större 
konstruktioner. Inspektioner kan komma att bli aktuellt. 

- Bygglovsansökningar om Attefall har ökat. Lagstiftningen beträffande 
Attefall har ändrats från och med den 1 augusti 2020. 

- Ett fåtal byggfusk, entreprenadfel och avtalsproblem har påträffats i 
kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Bn 2020.931
_________
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Byggnadsnämndens beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Bn § 125 Dnr BN  

Dialog tillsyn Palmen 3 och Ingelstad 49:34

Byggnadsnämndens beslut
Nämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att gå vidare med olovligt inredda 
lägenheter på bottenvåning och i källare i Palmen 3 med förbud att använda 
lokalerna som bostad med hänvisning till brister i utrymningsvägar, 
ventilation och luftutrymmen som kan äventyra säkerheten för dom som 
vistas i lägenheterna. Förvaltningen uppmanas att undersöka om det finns 
rättsfall på området. 

Nämnden lägger information om kommande tillsynsärende omfattade 
åtgärdsföreläggande, sanktionsavgift och eventuellt bygglov gällande 
Ingelstad 49:34 till handlingarna. Byggnadsnämndens beslut 
 
 _________
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