
TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 mars 2021

Plats och tid Digitalt via Teams och lokal Äppelkriget i kommunhuset Tomelilla, den 
17 mars 2021, kl. 08.30-10.34

Beslutande Per Håkanson (C), ordförande, via länk
 Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande, via länk
 Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande, via länk

Anders Rosengren (SD)
Roger Persson (S), via länk, ej medverkande § 7

Ersättare Emil Ekstrand (M), via länk
Figge Bergquist (V), via länk, medverkande § 7

Utses att justera Kristin Skoog (S)  

Justerade paragrafer §§ 7–15

Justeringens plats Digital justering 22 mars 2021
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Rickard Vidar

Ordförande
Per Håkanson (C) 

Justerare
Kristin Skoog (S)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 17 mars 2021

Datum då anslaget sätts upp 23 mars 2021

Datum då anslaget tas ned 16 april 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Rickard Vidar
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 mars 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Rickard Vidar, nämndsekreterare, via länk
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef, via länk
Josefina Vega Ezpeleta, bygglovshandläggare
Hans Ahrland, bygglovshandläggare
Karl Gustavson, tf. bygglovschef
Emelie Olsson, ekonom, via länk
Therese Stendahl, nämndsekreterare, via länk

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden

§ 7 Svalörten 10 - Rivning och bygglov för nybyggnad av garage

§ 8 Stråe 1:7 Bygglov för nybyggnad nätstation

§ 9 Breabäck 1:1 Bygglov för nybyggnad av nätstation

§ 10 Lönhult 5:65 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

§ 11 Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2022 med plan till 2023-2024

§ 12 Årsbokslut 2020

§ 13 Anmälningsärenden 2021

§ 14 Delegeringsbeslut 2021

§ 15 Dialoger och informationsärenden 2021
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

Bn § 7 Dnr BN 2021/85

Svalörten 10 - Rivning och bygglov för nybyggnad 
av garage

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

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 b och 31 d. Motivet är att 
avvikelsen har godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att placeringen är väl 
vald utefter tomtens förutsättningar samt att förslaget 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 ansvarig för egenkontrollen utses sökanden. 
Startbesked: åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5 544 kronor (3 351 
kronor för bygglov, 670 kronor för avvikelse samt 1 523 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning rev. 2021-01-13
Teknisk sektion    2021-01-27

Jäv
Roger Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 
Figge Bergquist (V) går in som tjänstgörande ersättare.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om rivning av garage samt bygglov 
för nybyggnad av garage. Garaget som rivs omfattar 31,2 kvm och det nya 
garaget omfattar 53,9 kvm. Det nya garaget placeras på samma plats som det 
befintliga och förlängs med 5,28 m ut mot gatan. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Stadsägan 823 m.fl. (s 64) laga 
kraftvunnen 1971-05-03. 

Planen tillåter att högst ¼ av tomtens area får bebyggas. Tillåten 
byggnadsarea på tomten är ca 181,3 kvm. Med förslaget blir sammanlagd 
byggnadsarea på tomten 203,5kvm. Tillåten byggnadsarea överskrids med ca 
22,3 kvm (12,3%) och avviker därför från gällande detaljplan.

På andra fastigheter inom samma kvarter har tidigare beviljats bygglov med 
avvikelse för överskriden byggrätt enligt följande:

Svalörten 1, Dnr 1983.292 §113, bygglov för tillbyggnad av garage 
överskrider tillåten byggnadsarea 181,3 kvm med ca 26 kvm (14,3 %).

Svalörten 3, Dnr 1980.141 §68, Bygglov för tillbyggnad av garage överskrider 
tillåten byggnadsarea 181,3 kvm med ca 34 kvm (ca 18,7 %). 

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 (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 

löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 

§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 
stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 
uppfyller kraven i första stycket 1.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

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. Lag 
(2018:636).

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. Lag (2014:900).

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 8 av 10 
sakägare har svarat. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Bedömning och motiv till beslut
Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då byggrätten överskrids 
med 12,3%. I samma kvarter har dock tidigare beviljats bygglov för 
tillbyggnad av garage som inneburit större avvikelser från byggrätten. 

Garagets placering på norrsidan om bostadshuset följer rådande ordning 
inom kvarteret. Det är den enda ytan inom tomten som har kontakt med 
gatan där man rimligen kan få plats med ett garage. Placeringen innebär att 
befintlig utfart fortsatt kan användas.

Då ett stort antal grannar har yttrat sig utan några synpunkter samt att 
sökande har anpassat garaget efter fastighetens förutsättningar, så görs den 
samlade bedömningen att avvikelsen kan tillåtas. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

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

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 b och 31 d. Motivet är att 
avvikelsen har godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att placeringen är väl 
vald utefter tomtens förutsättningar samt att förslaget 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 ansvarig för egenkontrollen utses sökanden. 
Startbesked: åtgärden får påbörjas.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 5 544 kronor (3 351 
kronor för bygglov, 670 kronor för avvikelse samt 1 523 kronor för hörande 
av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Huvudritning rev. 2021-01-13
Teknisk sektion    2021-01-27

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Hans Ahrland, handlingsid: Bn 
2021.280.
Svalörten 10 översikt, handlingsid: Bn 2021.215.
Svalörten 10 huvudritning, handlingsid: Bn 2021.216.
Svalörten 10 teknisk sektion, handlingsid: Bn 2021.217.
Svalörten 10 foto utsida, handlingsid: Bn 2021.218.
_________
Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag och handlingar:
Sökande
Protokollsutdrag:
Berörda sakägare
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

Bn § 8 Dnr BN 2021/99

Stråe 1:7 Bygglov för nybyggnad nätstation

Byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar och med att samtliga 
villkor efterföljs:

 Efter slutfört arbete ska marken över och i anslutning till nätstationen 
återställas i ursprungligt skick. 

 Riksintressena för rörligt frilustliv samt friluftsliv ska inte störas. 

 Närliggande biotopskyddat stengärde ska ej åsamkas skada.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL 9 kap § 31. Motivet till beslutet är att 
åtgärden uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8 och att åtgärden 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller 
pågående verksamhet i omgivningen. 

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.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.
Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 650 kronor (4 087 
kronor för bygglov, 1 022 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i 
fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Huvudritning            2020-11-19
Remissvar              2020-12-16
Yttrande över remissvar   2020-12-28
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
nätstation. Sökanden är E.ON Energidistribution AB. 

Nätstationen placeras på en grusbädd på fastigheten Stråe 1:7 för att säkra 
och förbättra elleveransen i närområdet. Placeringen för teknikbyggnaden är 
för att kunna nå anslutningar till 7 kunder. 

Tillkommande bruttoarea för nätstationen är ca 5,9 kvm och tar i anspråk en 
markyta om ca 6 x 6m. Nätstationen förses med fasad- och takmaterial i 
mörkgrön plåt. 

Bakgrund/utredning
Områdesbeskrivning
Fastigheten omfattar totalt ca 3,6 ha. Området består av åkerlandskap och 
skogsdungar. Nätstationen kommer placeras i en hage sydväst om 
fastigheten.  

Befintlig bebyggelse
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet och på fastigheten finns 
gårdsbebyggelse. 

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Förordnanden / Miljö
Fastigheten ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv samt friluftsliv.
Nätstationen placeras inom område för strandskydd. Ansökan om 
strandskyddsdispens har skickats in separat och beviljats dispens i ett separat 
ärende. 

Nätstationen placeras 3,5 m från en stenmur i jordbruksmark, denna 
biotoptyp har Naturvårdsverket utpekat som skyddade och ingår i 
biotopskyddsområden.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Fornlämningar
Inom det aktuella området finns inte några kända fornlämningar. 

Trafik 
Nätstationen ska placeras ca 11 m från vägen, sydväst om fastigheten.

Yttranden / Grannhörande 
12 kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Stråe 1:7 (fastighetsägaren) har yttrat sig och har inga negativa synpunkter.

Trafikverket har yttrat sig och har inga synpunkter på att bygglov beviljas. 

Följande synpunkter har kommit in:

Blästorp 1:10 Berörd sakägare har yttrat sig och erinrar sig mot föreslagen 
placering och lämnar förslag på ny placering. Remissvar bifogas.

”Jag anser att föreslagen placering av nätstation på Stråe 1:7 bör korrigeras. 
Skälet till detta är att den enligt nuvarande ritning hamnar 1) alltför nära en 
stengärdsgård (3,5 m) och 2) för nära vägen (ca 11m). 

1) Stengärdsgårdar är enligt lag biotopskyddade och bör inte störas av en 
byggnation av en nätstation. Med det korta avståndet på 3,5 m riskerar den 
att skadas. Stengärdsgårdar är en unik del av kulturlandskapet här. 
Nätstationen bör placeras på större avstånd från stengärdsgården. 

2) Med en placering endast 11 m från vägen kommer nätstationen att stå på ett 
mycket negativt sätt bli ett intrång i landskapsbilden. I ett f.ö. enastående 
vackert kulturlandskap med intakt och säregen kulturmiljö, och i direkt 
anslutning till ett natura 2000-område bör därför nätstationen placeras 
längre in på åkern – eller ännu bättre på motsatt sida av vägen i det 
igenvuxna buskage som finns där. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Sökande har yttrat sig över remissvar. Yttrande över remissvar bifogas. 

”För att säkra elleveransen i området och öka leveranssäkerheten för våra 
elnätskunder, utför E.ON Energidistribution AB förstärkningsarbete på sitt 
10 kV distributionsnät i området kring Illstorp - Stråe. Arbetet innebär bland 
annat i en framtida förlängning att befintlig luftledningen och 
stolptransformator på berörd fastighet samt invidliggande fastigheter raseras. 
Berörd fastighet ligger utanför detaljplan, nätstationen tar i anspråk en 
markyta av ca: 6mx6m. Placeringen för teknikbyggnaden är för att kunna nå 
anslutningar/kunder (7st), i det berörda när området och uppfylla 
leveranskvalité samt goda betjäningsmöjligheter vid exempelvis 
felavhjälpning. Stengärde är biotopskyddade och får ej åsamkas skada. Där av 
är där ett område runt nätstationen med bärlager av ca: 1-1,5 m där det sen 
möter omgivande terräng. Trafikverket ställer krav på att min avstånd på 7 m 
till väg för ny byggnadsdelar, för sin nollvision. Skulle nätstation placeras 
södra sidan här om Trafikverkets väg behövs här korsas med 5st rör under 
vägen/vägkropp med de riskerna för skada av vägbanken då vi har 
kabelschaktet här på den norra sidan av vägen. Det finns en till flera ekar på 
den södra sidan som vi vill undvika att utföra schaktarbete i dess 
närområde/droppzon av. Där av denna placeringen är vald i hage.”

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

Bedömning och skäl till beslut
Bedömningen är att åtgärden inte placeras på en plats som påverkar 
människors utevistelse negativt med hänsyn till riksintressena friluftsliv och 
rörligt friluftsliv. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Närliggande stengärde får inte åsamkas skada och vald placering bedöms inte 
påverka biotopskyddet. Nätstationens placering har motiverats av sökande, 
syftet är att ha goda betjäningsmöjligheter vid exempelvis felavhjälpning och 
bedöms placeras på en plats där intressena för elnätskunder och miljön tagits 
i beaktning.

Den samlade bedömningen är därför att åtgärden inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen samt att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som följer av 
PBL kap 2 och 8.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar och med att samtliga 
villkor efterföljs:

 Efter slutfört arbete ska marken över och i anslutning till nätstationen 
återställas i ursprungligt skick. 

 Riksintressena för rörligt frilustliv samt friluftsliv ska inte störas. 

 Närliggande biotopskyddat stengärde ska ej åsamkas skada.

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. 
Beslutet fattas med hänvisning till PBL 9 kap § 31. Motivet till beslutet är att 
åtgärden uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8 och att åtgärden 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller 
pågående verksamhet i omgivningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

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.
I detta ärende krävs ingen utstakning.
Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.
Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 650 kronor (4 087 
kronor för bygglov, 1 022 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i 
fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Huvudritning            2020-11-19
Remissvar              2020-12-16
Yttrande över remissvar   2020-12-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Josefina Vega Ezpeleta, handlingsid: 
Bn 2021.281.
Stråe 1:7 Översikt, handlingsid: Bn 2021.256.
Stråe 1:7 Situationsplan 1_2000, handlingsid: Bn 2021.257. 
Stråe 1:7 Situationsplan 1_500, handlingsid: Bn 2021.258.

Stråe 1:7 Situationsplan 1_100, handlingsid: Bn 2021.259.
Stråe 1:7 Huvudritning, handlingsid: Bn 2021.260.
Stråe 1:7 Remissvar, handlingsid: Bn 2021.261.
Stråe 1:7 Yttrande över remissvar, handlingsid: Bn 2021.262.

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

För ledningsarbeten som påverkar allmän väg måste ledningsägaren ansöka 
om tillstånd hos Trafikverket enligt väglagen 44 §.

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

Kontakt ska tas med naturvårdsenheten på Länsstyrelsens miljöavdelning 
angående eventuell dispens för åtgärd i biotopskydd (t.ex. stengärdsgård).

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

Bygglovet och startbeskedet 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. 
_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden + Sakägare
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

Bn § 9 Dnr BN 2021/100

Breabäck 1:1 Bygglov för nybyggnad av nätstation

Byggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar och med att samtliga 
villkor efterföljs:
 Efter slutfört arbete ska marken över och i anslutning till nätstationen 

återställas i ursprungligt skick. 

 Riksintressena för rörligt frilustliv samt friluftsliv ska inte störas. 

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. 

Beslutet fattas med hänvisning till PBL 9 kap § 31. Motivet till beslutet är att 
åtgärden uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8 och att åtgärden 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller 
pågående verksamhet i omgivningen. 

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.

I detta ärende krävs ingen utstakning.

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden.

Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 650 kronor (4 087 
kronor för bygglov, 1 022 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i 
fastställd taxa.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Huvudritning            2020-11-19
Remissvar              2020-12-16
Yttrande över remissvar      2020-12-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
nätstation. Sökanden är E.ON Energidistribution AB. 

Nätstationen placeras på en grusbädd på fastigheten Breabäck 1:1 för att 
förbättra och säkra elleveransen i närområdet. Nätstation placeras på platsen 
för att kunna ansluta en elnätskund och för att kunna rasera en luftledning, 
en sträcka av ca: 760 meter till denna kund.

Tillkommande bruttoarea för nätstationen är ca 6,2 kvm och tar i anspråk en 
markyta om ca 6 x 6m. Nätstationen förses med fasad- och takmaterial i 
mörkgrön plåt.

Bakgrund/utredning

Områdesbeskrivning
Fastigheten omfattar totalt ca 234 ha. Nätstationen placeras vid en 
vägkorsning och på mark som består av omväxlande åkerlandskap, lövskogar 
och skogsdungar.

Befintlig bebyggelse
I fastighetens närhet finns en gårdsbebyggelse. 

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

Förordnanden / Miljö
Riksintressen för rörligt friluftsliv, friluftsliv
Skogsstyrelsen miljö för nyckelbiotoper 
Naturvårdsverket område för naturreservat. Länsstyrelsen har lämnat dispens 
från reservatbestämmelser i ett separat ärende. 

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet. Dispens från reservatföreskrifterna 
har beviljats i ett separat ärende vid Miljöavdelningen på Länsstyrelsen i 
Skåne. 

Vattenverksamhet har beviljats i ett separat ärende vid Miljöavdelningen på 
Länsstyrelsen i Skåne.

Fornlämningar
Inom det aktuella området finns inte några kända fornlämningar. 

Trafik 
Nätstationen ska placeras 12,6 meter från vägen. 

Yttranden / Grannhörande
25 kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Följande synpunkter har kommit in:

Blästorp 1:10 Berörd sakägare har yttrat sig och erinrar sig mot föreslagen 
placering. Remissvar bifogas. 

”Placeringen av denna nätstation är uppenbart olämplig. Det tilltänkta stället 
ligger bredvid natura 2000-området ”Breabäck-Rugeröd SE04202448”. Se 
bevarandeplan från Länsstyrelsen Skåne 2018-12-20. Breabäcksområdet 
består av bl. ädellövskog och värdefulla brynmiljöer precis där nätstationen är 
tänkt att byggas.  Det finns bl.a. i vägrenen och en bit in i skogen många 
sällsynt arter, t.ex vitskråp, månviol, strutbräken och blåsippa. I närheten 
finns småvatten med bl.a. den sällsynta långbensgrodan, vars livsmiljöer ej 
bör störas.” 

Sökande har yttrat sig över remissvar. Yttrande över remissvar bifogas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

”För att säkra elleveransen i området och öka leveranssäkerheten för våra 
elnätskunder, utför E.ON Energidistribution AB förstärkningsarbete på sitt 
10 kV distributionsnät i området kring Illstorp - Stråe. Arbetet innebär bland 
annat i en framtida förlängning att befintlig luftledningen och 
stolptransformator på berörd fastighet samt invidliggande fastigheter raseras. 
Berörd fastighet ligger utanför detaljplan, nätstationen tar i anspråk en 
markyta av ca: 6mx6m. Denna nätstation placeras här för att kunna ansluta 
en elnätskund här på denna plats. För att kunna rasera luftledning, en sträcka 
av ca: 760m till denna kund. Luftledningen har en 4m bredd gata, 760m 
längd x 4m bredd blir 3040m² som kan återlämnas. Placeringen innebär 
också bra betjäningsmöjligheter vid exempelvis felavhjälpning”

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

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket,
4. 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som 

inte har prövats i områdesbestämmelser.

Bedömning och motiv till beslut
Bedömningen är att åtgärden inte placeras på en plats som påverkar 
människors utevistelse negativt med hänsyn till riksintressena friluftsliv och 
rörligt friluftsliv. 
Nätstationens placering har motiverats av sökande som den mest lämpliga 
placeringen för betjäningsmöjligheter vid exempelvis felavhjälpning och 
åtgärden har beviljats dispens från reservatföreskrifterna samt beviljats 
vattenverksamhet. 

Den samlade bedömningen är att åtgärden inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen samt att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som följer av 
PBL kap 2 och 8.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade handlingar och med att samtliga 
villkor efterföljs:
 Efter slutfört arbete ska marken över och i anslutning till nätstationen 

återställas i ursprungligt skick. 

 Riksintressena för rörligt frilustliv samt friluftsliv ska inte störas. 

Startbesked: Åtgärden får påbörjas. 
Beslutet fattas med hänvisning till PBL 9 kap § 31. Motivet till beslutet är att 
åtgärden uppfyller de krav som följer av PBL kap 2 och 8 och att åtgärden 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller 
pågående verksamhet i omgivningen. 
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.
I detta ärende krävs ingen utstakning.
Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden 
Jonas Jansson.
Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 9 650 kronor (4 087 
kronor för bygglov, 1 022 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan 
samt 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 13 i 
fastställd taxa.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Situationsplan            2020-11-19
Huvudritning            2020-11-19
Remissvar              2020-12-16
Yttrande över remissvar      2020-12-28

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Breabäck Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Josefina Vega Ezpeleta, 
handlingsid: Bn 2021.282.
1:1 Översikt, handlingsid: Bn 2021.263.
Breabäck 1:1 Situationsplan 1_2000, handlingsid: Bn 2021.264.
Breabäck 1:1 Situationsplan 1_500, handlingsid: Bn 2021.265.
Breabäck 1:1 Situationsplan 1_100, handlingsid: Bn 2021.266.
Breabäck 1:1 Huvudritning, handlingsid: Bn 2021.267.
Breabäck 1:1 Remissvar, handlingsid: Bn 2021.268.
Breabäck 1:1 Yttrande över remissvar, handlingsid: Bn 2021.269.

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden + Sakägare

Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

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

Kontakt ska tas med naturvårdsenheten på Länsstyrelsens miljöavdelning 
angående eventuell dispens för åtgärd i biotopskydd.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

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

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

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

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden + Sakägare
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

Bn § 10 Dnr BN 2021/101

Lönhult 5:65 Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus

Byggnadsnämndens beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Förhandsbeskedet villkoras med att:
 Maximal byggnadsarea (bottenarea) för huvudbyggnad är 130 kvm och för 

garage 50 kvm byggnadsarea.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 och 
§ 18. Motiv 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 PBL 2 
kapitlet och tillämpliga delar av 8 kapitlet. 

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. 

Förhandsbesked prövar endast lokaliseringen, om platsen bedöms kunna 
bebyggas. 

Lokal anpassning av byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. 

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

Avgiften för handläggning av ärendet fastställs till 9 271 kronor (4 730 
kronor för förhandsbesked och 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 7 i fastställd taxa.

21S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 2
f1

ca
2c

3-
21

a6
-4

76
b-

a4
42

-7
bd

a4
c5

c3
2d

2



TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 10 forts.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-02-11
Grannehörande          2020-12-08
Remissvar              2020-12-22
Yttrande över remissvar   2020-09-10

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har 2020-02-11 fått in en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och garage. Enbostadshuset omfattar ca 115 m2 
och garage om 80 m2. Fastigheten omfattar totalt ca 23 7966 m2. Fastigheten 
ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Samhällsbyggnad/Bygglovsenheten har besökt platsen 2021-02-23.

Fastigheten planeras anslutas till enskild anläggning för dagvatten och avlopp samt 
för anslutning till kommunalt vatten. Infart och parkering ska anläggas i anslutning 
till samfälld väg. Uppvärmningssystem är avsett för jordvärme och byggnadens 
grundläggning planeras att utföras som en s.k. platta av armerad betong på marken. 

Förutsättningar

Områdesbeskrivning
Fastigheten omgärdar och går inom Lönhults Sommarby. Området 
karaktäriseras av en liten sjö, kuperade lövskogsdungar, hagmarker, skog och 
villatomter vid lätt krökta gator. Den föreslagna avstyckningen utgör en 
södervänd backe med utsikt över sjön belägen vid den gemensamma vägen. 
Även omgivningarna består av omväxlande åkerlandskap, betesmark och 
blandskogsdungar.

Befintlig bebyggelse
Inom området Lönhults Sommarby finns ett nittiotal fritidshus med 
tillhörande sidobyggnader. 

Planförutsättningar
Fastigheten ligger omedelbart utanför detaljplan för Lönhults Sommarby, B2 
laga kraft-vunnen 1969-05-20. Planområdet är inte fullt bebyggt.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 mars 2021

Justerandes sign

§ 10 forts.

Förordnanden/riksintressen 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv, Miljöbalken 4:2, 3:6 
samt inom riksintresse för naturvården.

Trafik 
Anslutning till samfälld väg omedelbart norr om fastigheten är möjlig.

Teknisk service
Fastigheten har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten.

Miljö
Sökande har ansökt om tillstånd för skogsavverkning, 2,0 hektar, i syfte att 
lägga om skogsmarken inom området främst till bete. 2020-07-02 beviljades 
tillstånd för avverkningen av Skogsstyrelsen. Omläggningen av marken 
anmäldes för samråd till Länsstyrelsen 2020-07-02 enligt 12 kapitlet 6 § 
miljöbalken eftersom det enligt uppgift fanns registrerade fynd av lövgroda 
och större vattensalamander.

Länsstyrelsen besökte platsen 2020-08-28 och kunde konstatera att området 
var igenvuxet, delar av området består då av något äldre skog. De kunde även 
konstatera att fisk enligt inrapporterade uppgifter hade introducerats i vattnet 
i början av 1980-talet. Länsstyrelsen bedömer då i sitt beslut att, i de fall 
arterna finns kvar i området kan de anmälda åtgärderna påverka arterna 
positivt genom att området öppnas upp och blir mer solbelyst. Länsstyrelsen 
bedömer att åtgärderna inte kräver dispens från artskyddsförordningen.

Yttranden/Grannhöranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.

Femton sakägare har yttrat sig utan negativa synpunkter.

Räddningstjänsten och Miljöförbundet har yttrat sig utan negativa 
synpunkter.
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Åtta sakägare har inkommit med erinran. Följande synpunkter har kommit 
in:

Fastighetsägare till Lönhult 5:1: ”Platsen är en häckningsplats för fridlysta 
lövgrodan. Försök att bygga där innan har försökts men blivit avslaget för att 
det är just detta. Grodorna kläcks i dammen strax bakom.”

Delägare till Lönhult 5:1: ”Nej. Platsen är en känslig biotop för fridlysta 
lövgrodor. Ett bygge där är ytterst olämpligt.” 

Samfällighetens yttrande: ”Fastigheten bör ha adressen Dalahusvägen 10 
(inte 1a) Grannfastigheterna har 6 och 8. (inte 1 och 8 som på ritningen). Ny 
tomtgräns bör inte ligga direkt mot dammen, eftersom samfälligheten alltid 
haft tillgång till grönområdena, = runt dammen. Detta finns tydligen 
inskrivet någonstans, men var kan jag i nuläget inte finna.” 

Lönhult 5:50: Sammanfattad motivering:
1. Önskar att avståndet till tomtgränsen för Lönhult 5:50 utökas till att 

vara 7 meter. På så vis kommer utsikten mot dammen från sökandes 
terrass och vardagsrum betydligt mindre påverkas av nybyggnaderna 
på 5:65.

2. Att vid en lantmäteriförrättning bevaka den speciella form som är 
fastställd för sökandes tomt 5:50.

3. För fastigheterna i Carlkärrs by finns en gemensam samfällighet 
inrättad där de ingående fastigheterna är Lönhult 5:11-12, 5:14, 5:16-
64 och 5:68-69.

 
I Lantmäterimyndighetens beslut från 2000-11-15, ärendenummer M991971 
slogs de två tidigare samfälligheterna för väg och vatten ihop till enbart en 
samfällighet och där regleras relationen mellan fastigheten 5:65 och 
fastigheterna i den nya samfälligheten. Nybyggnaderna på 5:65 kan komma 
att beröra denna tidigare av lantmäteriet fastställda relation. 

Lönhult 5:52 fastighetsägare 1: ”Jag anser att området, som är en del av 
skogen kring Carlkärret, ska bevaras. Det finns ingen anledning att exploatera 
ytterligare mark för byggnation, eftersom det finns detaljplanerade områden i 
närheten med lediga tomter.”
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Lönhult 5:52 fastighetsägare 2: ”Berörda tomten ligger utanför detaljplanen 
där det nu är ett skogsområde, tillgängligt från vägen. Anser det värdefullt att 
skogsområdet kring Carlkärret bevaras med tanke på bl.a. djurlivet.”

Lönhult 5:4 fastighetsägare 1: Avslår förfrågan och framför erinran med 
sammanfattad motivering:

Tomelilla kommun Miljö- och Byggnadsnämnd (DNR 03-262) fastslog att 
förslag av ändring av detaljplanen inte var påräknad på föreslagen plats.

Ett skäl till att området inte är detaljplanerat beror på dess unika biotop runt 
och omkring den mosse vars representation av såväl fridlysta sandödlan samt 
dess värde för tolv olika groddjur och orkidéer finns. Det rika och delvis 
rödlistade fågellivet bidrar till områdets unika karaktär. Lövgrodan har på 
försök återplanteras. Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Kristianstad län Dnr. 
11.1211-3210-771160 ett yttrande om att denna unika plats bör bildas till eget 
naturreservat kallat Ekerfloden och som då skulle angränsa till Verkeåns 
naturreservat. 
Lantmäteriet (2003) beslutar att mossen ska ingå i ett epicentrum för grön- 
och strövområde i Lönhult. Om kommunen bifaller ansökan kommer det 
innebära möjlighet för ytterligare expansion inom grönområdet och risk för 
förtätning runt mossen kommer att ske i framtiden. 
Med anledning av detta åberopar sakägaren tre utgångspunkter kopplat till 
erinran; 

1. En miljökonsekvensutredning, 
2. En inventering av hela områdets biotop 
3. En gemensam ansats från såväl Länsstyrelsen som Kommunen att 
utsträcka gränsen för Natura 2000, alternativt att området läggs in i Verkeåns 
naturreservat.

Som material till sakägarens erinran bifogas tidningsklipp, utdrag på 
namnlistor (38 namn) samt exempel på det allmänna uppropet som skedde 
förra gången (2003) då en förfrågan om ändring av detaljplan gjordes. 
Bifogas också bilaga 1 och 2. 

Bilaga 1: Hemställan till Länsstyrelsen i Skåne län, Naturvårdsenheten
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Förfrågan om att ställa om marken kring mossen vid Lönhult 5:65 till Natura 
200, Ekefloens naturreservat eller Verkeåns naturreservat. 

Bilaga 2: Oro inför framtiden: 

I kontakt med markägaren kom samtalet inte att handla om sakfrågan utan 
målades en hotbild upp från markägarens sida mot bland annat undertecknat; 
”Det är ju för djävligt att jag inte får bestämma över min egen mark…jag gör 
som jag vill!” ”Jag kommer göra ett helsike för er och vägföreningen om jag 
inte får som jag vill!” slut citat. 

I kontakt med permanent boende inom Ekefloens vägförening visade det sig 
att markägaren hotat med att avbryta redan ingångna avtal om vändplats för 
sopbilen. Detta har skapat oro inför framtiden och sökande vill förmedla en 
utpressande situation. 

Lönhult 5:4 fastighetsdelägare: Avslår förfrågan och framför erinran med 
samma som ovan sammanfattade motivering.

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

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

PBL kap 9 § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.
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PBL kap 9 § 39 Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska 
innehålla:
1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för 
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga 
kraft,
2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får 
påbörjas, och
3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

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

Bedömning och motiv till beslut
Fastigheten ligger utanför detaljplan.

Föreslaget enbostadshus med sidobyggnad följer bebyggelsestrukturen på ett 
lämpligt sätt med hus utefter en gata/väg: Byggnaderna avses placeras i 
omedelbar anslutning till flera bebyggda fastigheter inom en sammanhållen 
bebyggelsegrupp som utgör ett detaljplanelagt område med ca nittio 
bostadshus. 

Marken bedöms bestå av avverkningsbar impedimentmark, en klunga lövträd 
med inslag av bok och inte någon typ av jordbruksmark. 

Marken som avses är inte detaljplanelagd men kan relativt enkelt bebyggas då 
väg, el och vatten finns framdraget. Bedömningen är att påverkan på 
omgivningen blir begränsad då de tillkommande byggnaderna inte påtagligt 
bör kunna förändra områdets karaktär av friliggande hus i en lågexploaterad 
trädgårds-naturliknande terräng. Möjligheten till utblickar i flera väderstreck 
behålls för de boende.

Fastigheten och stora markområden i omgivningarna berörs av riksintressen 
för friluftsliv och naturvård. Då föreslagen exploatering sker i direkt 
anslutning till planområden, i princip inom området är bedömningen att 
riksintressena inte påtagligt skadas. Möjligheten att röra sig fritt inom 
området och ta del av de övriga naturvårdade friytorna är fortsatt god.
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I Tomelilla kommuns Översiktsplan antagen 2019-02-19 sid. 69 framgår att 
man är positiv till kompletterande bebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse inom fritidshusområden som Lönhults Sommarby.

Avfallshantering med mera är ordnat i området. Byggnadsnämnden bedömer 
att föreslagen åtgärd kommer att kunna uppfylla kraven i PBL.

Den samlade bedömningen från Förvaltningen är att positivt förhandsbesked 
för bygglov kan lämnas för nybyggnad av enbostadshus med garage under 
förutsättning att förhandsbeskedet villkoras i enlighet med beslutets lydelse.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Förhandsbeskedet villkoras med att:
 Maximal byggnadsarea (bottenarea) för huvudbyggnad är 130 kvm och för 

garage 50 kvm byggnadsarea.

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17 och 
§ 18. Motiv 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 PBL 2 
kapitlet och tillämpliga delar av 8 kapitlet. 

Slutlig prövning sker mot kraven i kap 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas 
förrän bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits. 

Förhandsbesked prövar endast lokaliseringen, om platsen bedöms kunna 
bebyggas. 
Lokal anpassning av byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och 
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet. 
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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 9 271 kronor (4 730 
kronor för förhandsbesked och 4 541 kronor för hörande av sakägare) enligt 
tabell 3 och 7 i fastställd taxa.

Handlingar som ingår i beslutet
Situationsplan            2020-02-11
Grannehörande          2020-12-08
Remissvar              2020-12-22
Yttrande över remissvar   2020-09-10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, t.f. bygglovschef Karl Gustavson, handlingsid: Bn 2021.283.
Lönhult 5:65 Översikt, handlingsid: Bn 2021.270.
Lönhult 5:65 Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.271.
Lönhult 5:65 Remissvar Ystad Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: 
Bn 2021.272.
Lönhult 5:65 Remissvar Länsstyrelsen, handlingsid: Bn 2021.273.

Upplysningar
Förhandsbeskedet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Faktura på avgiften för förhandsbesked enligt bygglovstaxa kommer att skickas separat.
Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning
Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande VA-installation 
Förhandsbeskedet gäller två år och från den dag då beslutet vann laga kraft.
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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.

_________

Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag och handlingar
Sökande
Protokollsutdrag
Berörda sakägare
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Bn § 11 Dnr BN 2021/67

Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 
2022 med plan till 2023-2024

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 
2022–2024, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Bn 2021.274, 
med nedanstående ändringar gällande mål och justeringsfaktor.

Byggnadsnämnden beslutar delegera till presidiet att formulera målen för 
2022. 

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter och 
taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Bn 2021.276, med 
revideringen att justeringsfaktorn förblir oförändrat 0,8.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 7 att remittera 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2022 – 2024 till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden. Svaret ska vara inlämnat 2021-04-09.

Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina investeringsbehov för 
perioden 2022 – 2024.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.
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Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande 
rutiner för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och 
avgifter revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte 
när dom väl fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 
2022–2024, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Bn 2021.274.

Byggnadsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med förvaltningens 
förslag, handlingsid: Bn 2021.275.

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter och 
taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Bn 2021.276.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid : Bn 
2021.284. 
Förvaltningens yttrande bilaga, handlingsid: Bn 2021.274.
Förslag till mål 2022, handlingsid: Bn 2021.275.
Avgifter och taxor 2022, handlingsid: Bn 2021.276.
Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024, 
handlingsid: Bn 2021.234.
_________

Förslag till beslut under sammanträdet
Kristin Skoog (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
ändringsyrkandet att justeringsfaktorn blir oförändrad samt att målen för 
2022 beslutas av presidiet på delegering av nämnden. Presidiet får även i 
uppdrag att presentera de beslutade målen för nämnden som ett 
informationsärende på det kommande sammanträdet den 12 maj. 
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
Kristin Skoogs (S) ändringsyrkande.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Bn § 12 Dnr BN 2020/13

Årsbokslut 2020

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsbokslut för 2020, 
med revideringen att formuleringen ” Byggnadsnämnden redovisar ett 
överskott på ca 2,1 mnkr…” i årsbokslutet 2020 ändras till 
”Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på ca 2,1 mnkr i förhållande till 
budget…”. 

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämndens årsbokslut 2020 innehåller bland annat en redogörelse 
över årets väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en 
ekonomisk analys. Verksamhets måluppföljning utgör också ett avsnitt. 

Byggnadsnämnden redovisar för år 2020 ett ekonomiskt överskott på 
2,122 mnkr. Resultatet beror i hög grad på intäkterna för 
bygglovsverksamheten varit större än budgeterat, intresset för nybyggnation 
är fortsatt högt i kommunen. En annan anledning kan vara att 
Coronapandemin medfört att fler personer är hemma och mer resurser läggs 
på hemmet. På kostnadssidan har vi ett litet överskott vilket härleds till ett 
glapp mellan pensionsavgång och nyanställning av handläggare samt av något 
lägre konsultkostnader än vad verksamheten budgeterat för.

Måluppföljningen redovisar att två tredjedelar av verksamhetens mål 
uppfyllts under året.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. Årsredovisningen uppvisar ett positivt ekonomiskt utfall för 
byggnadsnämnden.

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsbokslut för 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Emelie Olsson, handlingsid: Bn 2021.285.
Årsbokslut 2020 BN, handlingsid: Bn 2021.277.
 
Förslag till beslut under sammanträdet
Kristin Skoog (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
revideringen att formuleringen ”Byggnadsnämnden redovisar ett överskott 
på ca 2,1 mnkr…” i årsbokslutet 2020 ändras till ”Byggnadsnämnden 
redovisar ett överskott på ca 2,1 mnkr i förhållande till budget”.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Kristin 
Skoogs (S) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Bn § 13 Dnr BN 2021/3

Anmälningsärenden 2021

Byggnadsnämndens beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 1 mars 2021 läggs till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2021-03-01 
redovisas.
1. Missiv överlämnande av överklagan gällande förbud D 2020–000637 att använda 

olovligt inredd bostad på Palmen 3 BL 2020–000240 till Länsstyrelsen. 
2. Missiv överlämnande av överklagan gällande förbud D 2020–000640 att använda 

olovligt inredd bostad i källare på Palmen 3 BL 2020–000213 till Länsstyrelsen
3. Information till kommunerna från statens haverikommission om svar på 

anmälan och rekommendationer gällande takraset i Tarfalahallen. 
4. Miljöförbundet begär yttrande angående ansökan om enskilt avlopp inom 

strandskyddat område på fastigheten Loppehuset 1:2. Bn 2021/9. 
MEA.2020.2564. 

5. Den 15 februari beslutade kommunfullmäktige entlediga Anette Thoresson (C) 
från uppdraget som ordförande och ledamot i byggnadsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutade utse Per Håkanson (C) till ny ledamot och 
ordförande i byggnadsnämnden i stället för Anette Thoresson (C).

6. Beslut från Länsstyrelsen att lämna dispens från reservatsföreskrifter samt 
strandskyddsbestämmelser för förläggning av markkabel samt uppförande av två 
transformatorstationer inom Verkeåns naturreservat, Agusa-Hallamölla 
naturreservat på fastigheterna Rugeröd 1:1 och Nybygget 1:1 (Natura 2000). Dnr 
521-40895-2020.  

7. Beslut från Länsstyrelsen Skåne att lämna bidrag till vård av värdefull kulturmiljö 
avseende restaureringsåtgärder på Bondrumsgården, Bondrum 13:19. Dnr 434-
39095-2020. 

8. Ordförandebeslut avslag på bygglov Herkules 37, Tomelilla.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Ingen uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden till och med 1 mars 2021 läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Matilda Dufvander,handlingsid: Bn 2021.286.
Kf § 24/2021 Avsägelse från Anette Thoresson C som ordförande och 
ledamot i byggnadsnämnden, handlingsid: Bn 2021.233.
Herkules 37 ordförandebeslut avslag, handlingsid: Bn 2021.278

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 24/2021
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anette Thoresson (C) från uppdraget 
som ordförande och ledamot i byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Per Håkanson (C) till ny ledamot och 
ordförande i byggnadsnämnden i stället för Anette Thoresson (C).
_________
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Bn § 14 Dnr BN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021

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 1 januari till och med 26 februari 2021.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer: 

Bygglov D 2021: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 41 och 42.

Interimistiska slutbesked D 2021: 11.

Slutbesked D 2021: 1, 3, 8.    

Startbesked D 2021: 14.

2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Avskrivningar D 2021: 18 och 47.

Startbesked D 2021: 10, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36–40, 45, 46, 48 
och 49.

Slutbesked D 2021: 13, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 35, 43, 44 och 50.

Interimistiska slutbesked D 2021: 17.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.
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Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn 
2021.287.
Delegeringsbeslut 1 januari till och med 26 februari 2021, handlingsid: Bn 
2021.232
_________
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Bn § 15 Dnr BN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Per Håkanson

- Per inleder dialog med övriga deltagare om bygglovsärenden med mindre 
avvikelser från detaljplan. Utfallet av diskussionen är att alla bygglovsärenden 
oavsett storlek på avvikelse fortsättningsvis ska gå upp till nämnd för 
prövning. 

2. Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Fredagen den 19 mars inleds förhandling med facket om en ytterligare tjänst 

på bygglovsenheten. Den tilltänka tjänsten kommer att vara på 40 procent 
och tidsperioden för tjänsten är från mars/april till september 2021. 

- Angående den framtida rekryteringen kommer förhandling med facket 
inledas om cirka två veckor. I rekryteringen är chefspositionerna prioriterat. 

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Bn 2021.288.
_________
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Per Håkanson

Nämndsekreterare: Rickard Vidar

Justerare: Kristin Skoog
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