SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

16 juni 2021

Plats och tid

Digitalt via Microsoft Teams, den 16 juni 2021, kl. 08.30-09.50

Beslutande

Per Håkanson (C), ordförande
Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande
Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande
Roger Persson (S)
Anders Rosengren (SD)

Ersättare

Emil Ekstrand (M)

Utses att justera

Kristin Skoog (S)

Justerade paragrafer

§§ 22-29

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digital justering

Johanna Kandell

Ordförande

Per Håkanson (C)

Justerare
Kristin Skoog (S)

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 juni 2021

Datum då anslaget sätts upp

21 juni 2021

Datum då anslaget tas ned

15 juli 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Johanna Kandell

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

16 juni 2021

Övriga närvarande
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Karl Gustavson, tillförordnad bygglovschef
Josefina Vega Ezpeleta, bygglovshandläggare
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Monika Olsson, bygglovshandläggare
Emelie Olsson, ekonom
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden
§ 22 Ändringar i föredragningslistan
§ 23 Ekonomisk uppföljning tertial 1 2021
§ 24 Activ 1 - Bygglov för nybyggnad av biltvätt
§ 25 Ingelstad 49:34 - Rivning och nybyggnad av enbostadshus, garage och växthus
§ 26 Ullstorp 14:21/33 - Om- och tillbyggnad av enbostadshus
§ 27 Anmälningsärenden 2021-06-16
§ 28 Delegeringsbeslut 2021-06-16
§ 29 Dialoger och informationsärenden 2021-06-16

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

_________

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

Bn § 22

Ändringar i föredragningslistan
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar om följande ändring i föredragningslistan:
Punkten ”Obligatorisk ventilationskontroll och energideklarationer” läggs till i
dialoger och informationsärenden.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

_________

Justerandes sign

3

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

Bn § 23

Dnr BN 2021/287

Ekonomisk uppföljning tertial 1 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna Tertialrapport 1 för januari-april 2021 och
lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

För perioden januari till april 2021 redovisar verksamheten en negativ
budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor. Detta beror främst på de avgångsvederlag
som belastar verksamheten under början av året.
Prognosen som sätts för helåret 2021 är -1,5 miljoner kronor och den baseras på det
som är redovisat till och med april samt förväntade kostnader och intäkter under
året.
Avgångsvederlag, konsultkostnader för såväl chef som handläggare samt
konsultkostnader för teknisk support i införandet av e-tjänster är kostnader som
påverkar nämndens utfall negativt.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna Tertialrapport 1 för januari-april 2021 och
lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonom Emelie Olsson, handlingsid: Bn 2021.750.
Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Tertialrapport för januari-april 2021, handlingsid: Bn 2021.744.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

Bn § 24

Dnr BN 2020/81

Activ 1 - Bygglov för nybyggnad av
biltvätt
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bilverkstad och inomhus
biltvätt i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar, med tillägg att den av
förvaltningen fastställda avgiften ska korrigeras genom avdrag på tidigare inbetalad
avgift från sökanden. Avgiften fastställs till 5979 kronor.
Krav från Miljöförbundet ska uppfyllas innan startbesked beviljas. Höjd färdigt golv
fastställs till +63,62 m.ö.h.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30.
Motiv till beslut 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 av KIWA.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 23 234 kr
(21 720 kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av myndigheter) enligt
tabell 3 och 11 i fastställd taxa.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Handlingar som ingår i beslutet
Nybyggnadskarta

2021-03-30

Planritning

2021-04-26

Fasadritningar

2021-04-26

Y/Ö Miljöförbunds remissvar

2021-05-14

Trafikverkets remissvar

2021-05-04

SÖRF remissvar

2021-04-26

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 24 forts.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har 2020-12-03 fått in en ansökan om nybyggnad av bilverkstad
och biltvätt. Ansökan har därefter kompletterats beträffande utformning av
situationsplan samt i dialog med samhällsbyggnad reviderats avseende fasadmaterial
och fönsteromfattningar för viss anpassning till platsen och området.
Fastigheten omfattar 1483 m2 och är detaljplanelagd.
Den nya servicebyggnaden som planeras innehåller i stort två rum, en verkstadslokal
och en tvättlokal om total 352 m2. Utöver dessa rum återfinns två tillgängliga
toaletter och små kontorsutrymmen i ansökan.
Infart sker från Carl Millesgatan och uppställningsplatser ordnas norr om byggnaden.
Byggnadens fasader kläs med röda tegelfasader, fönsteromfattningar blir mörkgröna,
portar föreslås i ansökan målade i svart.
Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan lagakraftvunnen 1986-05-12.
Enligt 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 som förslaget visar.
(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.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Byggnadsnämnden avslog 2020-02-05 § 7 bygglov för en mindre utomhus biltvätt
med hänvisning till att begreppet enligt detaljplan förutsatte en bensinstation.
2020-03-06 avslog Länsstyrelsen överklagandet av byggnadsnämndens beslut.
2020-08-06 upphävde Mark- och miljödomstolen byggnadsnämndens och
Länsstyrelsens beslut om avslag och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt
handläggning.
2020-10-07 § 102 återremitterade byggnadsnämnden ärendet till sökande för
kompletteringar i omgångar.
Kompletteringar i form av nybyggnadskarta och omarbetade fasadritningar inkom
under perioden mars-april 2021.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 24 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 §§.
Yttranden
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Trafikverket och Sydöstra Skånes
räddningstjänstförbund har remitterats, deras yttranden redovisas i sin helhet i
bilagor, som beslutsunderlag.
Sökanden har beretts möjlighet att ta del av inkomna yttranden och är införstådd
med de krav på verksamheten som ställs.
Bedömning och skäl till beslut

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Föreslagen åtgärd följer gällande detaljplan och uppfyller i övrigt gällande krav i PBL.
Ansökan och byggnadens utformning bedöms på ett godtagbart sätt anpassats till det
”Särskilt värdefulla kulturmiljö”-området som en stor del av de närliggande
fastigheterna är delar av.
Det röda teglet förekommer på flera av dessa närliggande äldre och nyare byggnader
och med en i övrigt dämpad färgsättning på delar av byggnaden, mörkgrönt och svart
bedöms byggnaden kunna fungera estetiskt tilltalande i sitt sammanhang.
Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt PBL kap 9 § 30 och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8
kap. och att bygglov därför ska beviljas för ärendet.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 24 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bilverkstad och inomhus
biltvätt i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Krav från
Miljöförbundet ska uppfyllas innan startbesked beviljas. Höjd färdigt golv fastställs
till +63,62 m.ö.h.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 30.
Motiv till beslut 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 av KIWA.
Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Avgiften för handläggning av detta ärende är 23 234 kr
(21 720 kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av myndigheter) enligt
tabell 3 och 11 i fastställd taxa.
Handlingar som ingår i beslutet
Nybyggnadskarta

2021-03-30

Planritning

2021-04-26

Fasadritningar

2021-04-26

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 24 forts.
Y/Ö Miljöförbunds remissvar

2021-05-14

Trafikverkets remissvar

2021-05-04

SÖRF remissvar

2021-04-26

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse tillförordnad bygglovschef Karl Gustavson, handlingsid: Bn
2021.751.
Activ 1 - nybyggnadskarta 2021-03-30, handlingsid: Bn 2021.735.
Activ 1 - planlösning 2021-04-26, handlingsid: Bn 2021.734.
Activ 1 - fasad nord-syd 2021-04-26, handlingsid: Bn 2021.733.
Activ 1 - fasad väst-öst 2021-04-26, handlingsid: Bn 2021.732.
Yttrande från Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 2021-04-26, handlingsid: Bn
2021.731.
Yttrande från Trafikverket 2021-05-04, handlingsid: Bn 2021.730.
Yttrande från Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-05-14, handlingsid: Bn
2021.729.

Tidigare behandling

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Byggnadsnämnden 2020-10-07, Bn § 102/2020 Activ 1 – Bygglov för
nybyggnad av biltvätt
Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för
förtydligande i underlaget.
Byggnadsnämnden 2020-06-17, Bn § 77/2020 Activ 1 – Yttrande till
Mark- och miljödomstolen
Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om avslag och har inget ytterligare att
tillägga utöver motiv som framförts i byggnadsnämndens beslut om avslag

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 24 forts.
2020-02-05 § 7 i detta ärende och byggnadsnämndens beslut om avslag 201903-20 § 20 i ett tidigare ärende gällande lokal för samma verksamhet.
Byggnadsnämnden 2020-02-05, Bn § 7/2020 Activ 1 - Avslag på bygglov
för nybyggnad av biltvätt
Nämnden beslutar avslå bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Beslutet fattas med hänvisning till Plan- och bygglagen §§ 30 och 30 a. Motivet
till beslutet är att den föreslagna åtgärden inte uppfyller kraven i §§ 30 och 30a,
samt att Länsstyrelsen tidigare slagit fast byggnadsnämndens beslut att bygglov
inte kan beviljas för enbart kompletterande verksamheter på fastigheten som
är avsedd för bensinstation.
Byggnadsnämnden 2019-03-20, Bn § 20/2019 Activ 1 – bygglov för
bilverkstad och biltvätt
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Motivet till beslutet är att den föreslagna åtgärden inte uppfyller gällande krav i
detaljplanen, i vilken det framgår att ”område får användas endast för
bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt ändamål”.
Nämnden gör en annan bedömning än förvaltningen, och tolkar detaljplanen
så att övriga verksamheter endast kan tillåtas som komplement om det redan
finns en bensinstation (eller i samband med att det ska byggas en
bensinstation) på fastigheten.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden Per Håkanson (C) yrkar att byggnadsnämnden följer förvaltningens
förslag och beviljar bygglov efter att korrigeringar gjorts för redan betalda avgifter
från den sökande. Avgiften 23 234 kronor ska reduceras med tidigare erlagd avgift
om 17 255 kronor, vilket ger den fastställda avgiften 5979 kronor.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att byggnadsnämnden beslutar enligt
ordförandens yrkande.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 24 forts.
_________
Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag, ritningar, kallelse tekniskt samråd:
Sökanden
Protokollsutdrag:
Ystad-Österlens miljöförbund
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
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.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Avgift
21 720 kronor för bygglov och 1 514 kronor för hörande av myndigheter enligt tabell
3 och 11 i fastställd taxa.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 24 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.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

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.

Justerandes sign

12

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

Bn § 25

Dnr BN 2021/273

Ingelstad 49:34 - Rivning och nybyggnad
av enbostadshus, garage och växthus
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och
växthus enligt förvaltningens bedömning.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Platsen är sedan
tidigare ianspråktagen med nu rivet bostadshus. Föreslagna kompletterande
byggnaders placering sker på ett för platsen naturligt sätt inom omedelbar närhet av
bostadshuset och skapar en tydlig tomtplats.


Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 § PBL för nybyggnad av
enbostadshus, garage och växthus. Färdig golvhöjd för bostadshuset fastställs
till +0,3. Garage och växthus ska ha en färdig golvhöjd som samspelar med
omkringliggande miljö och nytt bostadshus.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL



Kontrollansvarig är Jesper Gustafsson



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
För att startbesked ska kunna meddelas krävs bl.a. redovisning av
lämplig infart till fastigheten som till exempel ett servitut via annan
fastighet. Även markprovtagning ska ske för att säkerställa att marken
inte är förorenad utan lämpad för ny bebyggelse.



För att kunna meddela startbesked i efterhand för rivning av
bostadshus krävs en dokumentation/beskrivning av rivningsavfall
samt redovisning om farligt avfall har uppkommit och hur det i så fall
har hanterats/deponerats.



Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked
kan meddelas. Ni kallas till tekniskt samråd och ombedes ta kontakt med
byggnadsinspektör via 0417-180 00 alt. bygg@tomelilla.se för att bestämma
tid.



Avgift för handläggning av detta ärende fastställs till 0 kr. Kostnad för
start- respektive slutbesked beslutas och faktureras separat.
Avgiften har reducerats i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 25 forts.
Handlingar som ingår i beslut
Ansökan
Remissvar
Remissvar
Inkommen skrivelse EON
Inkommen skrivelse EON
Foto/bilder
Kontrollansvarig/intyg
Projektbeskrivning
Situationsplan
Prospektbeskrivning
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Teknisk beskrivning
Huvudritningar
Foto/bilder
Lägeskontroll
Yttrande YÖM
Yttrande EON
Yttrande EON/situationsplan/utlåtande

2020-07-22
2020-08-13
2020-08-18
2020-09-04
2020-09-04
2020-09-11
2020-09-11
2020-11-03
2020-11-03
2020-11-09
2020-11-11
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-16
2020-11-16
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-27
2021-01-27
2021-02-08
2021-02-08

Ärendebeskrivning

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

En anmälan med fotodokumentation om olovligt byggande inkom till förvaltningen
den 17 juli 2020. Tillsynsärende skapades med diarienummer 2020/277.
Bostadshuset på fastigheten har rivits och två komplementbyggnader har uppförts
utan lov. Beslut om förbud att fortsätta påbörjad byggnation, D 2020-000406,
meddelades av förvaltningen till fastighetsägaren den 20 juli 2020. I förbudet framgår
att bygglov ska vara sökt innan 2020-07-27.
Den 22 juli 2020 inkom fastighetsägaren med en ansökan om bygglov vilken
bedömdes som ej komplett för granskning. Kommunicering med sökande har sedan
dess skett och kompletteringar har inkommit.
Ansökan avser rivning av bostadshus och nybyggnad av enbostadshus (BYA 115,28
kvm), garage (BYA 84 kvm) och växthus (BYA 34 kvm). Då aktuell fastighet ligger
utanför detaljplanerat område samt utanför sammanhållen bebyggelse kräver rivning
av bostadshuset inte rivningslov men anmälan och startbesked för att få lov att
påbörja rivningen. Tillsynsärende om olovlig rivning och byggande hanteras i ett

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 25 forts.
separat tillsynsärende, 2020/277, och kan komma att innebära att en
byggsanktionsavgift riktas mot fastighetsägaren eller till den som har haft vinning av
överträdelsen.
Område och kulturmiljö
Aktuell fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen
bebyggelse. Området omkring utgörs av öppna marker och jordbruksmark.
Fastigheten ligger inom område utpekat i kommunens översiktsplan som
kulturmiljöstråk och berörs även av landskapskaraktärsområden som södra
mellanbygden.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig. Inkomna remissvar
har redovisats för sökande. Sökande har beretts tillfälle till yttrande tom 7 juni 2021.
Yttrande har inkommit ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund, SÖRF och
EON. Yttranden bifogas till denna tjänsteskrivelse i sin helhet.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras. Tillsynsärende handläggs vidare.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§ 25 forts.
Gällande lagstiftning
9 kap. 31 § PBL
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, 911 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Bedömning och motiv till beslut
Förvaltningen gör bedömningen att bygglov kan beviljas för nybyggnad av
enbostadshus, garage och växthus enligt ansökan. Platsen är sedan tidigare
ianspråktagen med bebyggelse. Under ärendets gång har det framkommit uppgifter
ifrån berörda grannar att rivningsmaterial och däribland farligt avfall har eldats upp
på fastigheten och sedermera grävts ner. Då ansökan avser nybyggnation av garage
och växthus på plats där det tidigare inte stått byggnader bör marken via provtagning
bedömas om den är lämplig att bebygga i det skick den är eller om sanering krävs
innan startbesked kan meddelas. Sökande har ombetts att bemöta inkomna yttranden
som senast den 7 juni 2021. Bemötande har till dags datum ej ännu inkommit.
Eventuellt bemötande kommer hanteras och redovisas inför Byggnadsnämndens
sammanträde den 16 juni 2021.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Synpunkter från berörd granne har inkommit avseende garagets placering.
Förvaltningen gör bedömningen att minskad utsikt inte är ett giltigt skäl för avslag
eller en ändrad placering. Fastigheterna och området utgörs av stora och öppna vyer
varpå ett mindre garage inte kan nekas med vald placering. Placeringen får anses vara
en god disponering av fastighetens yta.
Fastigheten måste ha en lämplig infart. I dag finns ingen fastighetsyta som gränsar till
vägen intill eller på annat sätt får tillträde till vägen som leder till Ingelstad 49:34.
Sökande måste kunna redovisa en lämplig hållbar infart via annan fastighet,
förslagsvis via servitut eller fastighetsreglering. Detta måste redovisas innan
startbesked kan ges för sökta åtgärder.
För att kunna ge start- respektive slutbesked i efterhand för rivningen av
bostadshuset behöver en beskrivning/redovisning inkomma över rivningen och vilka
material som hanteras samt om eventuellt farligt avfall har hanterats och hur detta i
så fall har deponerats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 25 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage
och växthus enligt förvaltningens bedömning.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Platsen är sedan
tidigare ianspråktagen med nu rivet bostadshus. Föreslagna kompletterande
byggnaders placering sker på ett för platsen naturligt sätt inom omedelbar närhet av
bostadshuset och skapar en tydlig tomtplats.


Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 § PBL för nybyggnad av
enbostadshus, garage och växthus. Färdig golvhöjd för bostadshuset fastställs
till +0,3. Garage och växthus ska ha en färdig golvhöjd som samspelar med
omkringliggande miljö och nytt bostadshus.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL



Kontrollansvarig är Jesper Gustafsson



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
För att startbesked ska kunna meddelas krävs bl.a. redovisning av
lämplig infart till fastigheten som till exempel ett servitut via annan
fastighet. Även markprovtagning ska ske för att säkerställa att marken
inte är förorenad utan lämpad för ny bebyggelse.



För att kunna meddela startbesked i efterhand för rivning av
bostadshus krävs en dokumentation/beskrivning av rivningsavfall
samt redovisning om farligt avfall har uppkommit och hur det i så fall
har hanterats/deponerats.



Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked
kan meddelas. Ni kallas till tekniskt samråd och ombedes ta kontakt med
byggnadsinspektör via 0417-180 00 alt. bygg@tomelilla.se för att bestämma
tid.



Avgift för handläggning av detta ärende fastställs till 0 kr. Kostnad för
start- respektive slutbesked beslutas och faktureras separat.
Avgiften har reducerats i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL.

Handlingar som ingår i beslut
Ansökan
Remissvar
Remissvar

2020-07-22
2020-08-13
2020-08-18
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§ 25 forts.
Inkommen skrivelse EON
Inkommen skrivelse EON
Foto/bilder
Kontrollansvarig/intyg
Projektbeskrivning
Situationsplan
Prospektbeskrivning
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Remissvar
Teknisk beskrivning
Huvudritningar
Foto/bilder
Lägeskontroll
Yttrande YÖM
Yttrande EON
Yttrande EON/situationsplan/utlåtande

2020-09-04
2020-09-04
2020-09-11
2020-09-11
2020-11-03
2020-11-03
2020-11-09
2020-11-11
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-16
2020-11-16
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-21
2021-01-27
2021-01-27
2021-02-08
2021-02-08

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bygglovhandläggare Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2021.752.
Yttrande från sökanden 2021-06-07, handlingsid: Bn 2021.743.
Inkommen skrivelse från Eon 2020-09-04, handlingsid: Bn 2021.715.
Ingelstad 49:34 - Foton 2020-09-11, handlingsid: Bn 2021.717.
Ingelstad 49:34 - Projektbeskrivning 2020-11-03, handlingsid: Bn 2021.718.
Ingelstad 49:34 - Situationsplan 2020-11-03, handlingsid: Bn 2021.719.
Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Ingelstad 49:34 - Teknisk beskrivning 2021-01-21, handlingsid: Bn 2021.720.
Ingelstad 49:34 - Huvudritningar 2021-01-21, handlingsid: Bn 2021.721.
Ingelstad 49:34 - Foton 2021-01-21, handlingsid: Bn 2021.722.
Ingelstad 49:34 - Lägeskontroll 2021-01-27, handlingsid: Bn 2021.723.
Yttrande från Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-01-28, handlingsid: Bn
2021.724.
Yttrande från Eon 2021-02-08 med tre bilagor, handlingsid: Bn 2021.725.
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§ 25 forts.
Yttrande från Eon 2021-02-08 bilaga 1/3, handlingsid: Bn 2021.728.
Yttrande från Eon 2021-02-08 bilaga 2/3, handlingsid: Bn 2021.727.
Yttrande från Eon 2021-02-08 bilaga 3/3, handlingsid: Bn 2021.726.
Yttrande från Eon 2020-08-18, handlingsid: Bn 2021.714.
Yttrande från Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 2020-08-13, handlingsid: Bn
2021.713.
_________

Beslutet skickas till:
Sökande
Kontrollansvarig

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Beslutet skickas per rekommenderat brev till:
Fastighetsägare till Norra Kvärrestad 5:37
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Bn § 26

Dnr BN 2021/288

Ullstorp 14:21/33 - Om- och tillbyggnad
av enbostadshus
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för om-och tillbyggnad av enbostadshus i
enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Handlingarna är reviderade
senast 2020-11-27.
Byggnaden är under uppförande utan bygglov, ett tillsynsärende för detta är upprättat
och hanteras separat.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31.
Motiv till beslut om bygglov är att åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2
kap. och tillämpliga delar av 8 kap.
Som kontrollansvarig utses Bengt Gunnarsson, certifierad KA av RI.SE.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 0 kronor då tiden för handläggning har
överskridits med mer än tio veckor sedan ärendet var komplett 2020-11-27.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov

2020-10-13

Situationsplan

2020-10-29

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Plan och fasadritning reviderade 2020-11-27
Y/Ö Miljöförbunds remissvar

2021-04-30

Trafikverkets remissvar

2021-04-14

SÖRF remissvar

2021-04-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget
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Sammanträdesdatum
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§ 26 forts.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har 2020-10-13 fått in en ansökan om tillbyggnad av ett
enbostadshus på fastigheterna Ullstorp 14:21 och 14:33. Ansökan har därefter
kompletterats beträffande utförligare planritningar och kvittens på att
lantmäteriförrättning gällande sammanslagning av fastigheterna är ansökt om.
Fastigheterna omfattar ca 6 630 m2 och är belägna utanför detaljplanelagt område
och så kallat sammanhållen bebyggelse.
Den nya bostaden som planeras innehåller nio rum och ett dubbelgarage om total
area på ca 340 kvm.
Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 31:
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. Lag (2014:900
Yttranden
Berörda grannar/sakägare och myndigheter har remitterats:
Yttrande utan erinran har inkommit från Tomelilla kommun, markägare till Fräsen 5,
Ullstorp 7:7, 11:16, 11:45 och 11:46.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Ullstorp 13:5:
Erinran från fastighetsägaren avser det faktum att om-och tillbyggnaden utförs
kontinuerligt utan bygglov, en tidigare fastighetsägare fick nej på sin ansökan om
förhandsbesked (för tre enbostadshus). -Då var skälet närhet till industriområde och
järnväg.
Fastighetsägare yrkar även på att de två lotterna 14:21 och 33 ska kontrolleras vad
gäller inskrivning, storlek och utfarts-servitut för vägen som ännu saknas. Det påtalas
även att området är mycket djurrikt vad gäller vilt och lökgrodor.
Miljöförbundet, Trafikverket och Räddningstjänsten SÖRF har remitterats.
Trafikverket har inga synpunkter på att bygglov beviljas men upplyser om:

Justerandes sign

21

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

§ 26 forts.
”Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av
riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller
fastighetsägaren.”
Räddningstjänsten SÖRF har ingen erinran kring ansökan.
Miljöförbundets har ingen erinran men informerar sökande i sitt remissvar, deras
yttrande redovisas i sin helhet i bilaga, som beslutsunderlag.
Vid remiss av ansökan har även Tomelilla Kommun tillfrågats kring industriområdets
framtidsplaner i relation till ombyggnaden. Planchef har yttrat sig att områdets
expansion österut inte är prioriterad.
Sökanden har beretts möjlighet att ta del av inkomna yttranden och är införstådd
med de krav på som ställs. En ansökan om Lantmäteriförrättning är inskickad.
Bedömning och skäl till beslut
Föreslagen åtgärd bedöms följa gällande krav i PBL. Platsen är sedan 1800-talet
bebyggd med en gård som nu till stora delar har rivits och ersatts med en modern
gårdsbyggnad. Den nya byggnaden har stora likheter med andra nybyggda
enbostadshus/gårdsmiljöer runt Tomelilla tätorts yttre områden, en viss anpassning
till platsen och närmiljön är gjord.
Gården har av hävd haft utfart/er åt olika håll. En av dessa har på grund utav att
läget nära järnväg tagits bort. Grundprincipen är att man har rätt till minst en in- och
utfart till sin bebyggda fastighet, precis hur det ska lösas får lösas genom en
lantmäteriförrättning.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Den sammanlagda bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt PBL kap 9 § 31 och tillämpliga delar av utformningskraven i 2 och 8
kap. och att bygglov därför kan beviljas. Som beslutsförslag meddelas:


Bygglov beviljas
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§ 26 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för om-och tillbyggnad av enbostadshus i
enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Handlingarna är reviderade
senast 2020-11-27.
Byggnaden är under uppförande utan bygglov, ett tillsynsärende för detta är upprättat
och hanteras separat.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 31.
Motiv till beslut om bygglov är att åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2
kap. och tillämpliga delar av 8 kap.
Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Som kontrollansvarig utses Bengt Gunnarsson, certifierad KA av RI.SE.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 0 kronor då tiden för handläggning har
överskridits med mer än tio veckor sedan ärendet var komplett 2020-11-27.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov

2020-10-13

Situationsplan

2020-10-29
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§ 26 forts.
Plan och fasadritning reviderade 2020-11-27
Y/Ö Miljöförbunds remissvar

2021-04-30

Trafikverkets remissvar

2021-04-14

SÖRF remissvar

2021-04-12

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse tillförordnad bygglovschef Karl Gustavson, handlingsid: Bn
2021.753.
Ullstorp 14:21/33 - Situationsplan 2020-10-29, handlingsid: Bn 2021.736.
Ullstorp 14:21/33 - Planritning 2020-11-27, handlingsid: Bn 2021.738.
Ullstorp 14:21/33 - Fasader och sektioner 2020-11-27, handlingsid: Bn 2021.739.
Yttrande från Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 2021-04-12, handlingsid: Bn
2021.740.
Yttrande från Trafikverket 2021-04-14, handlingsid: Bn 2021.741.
Yttrande från Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-04-30, handlingsid: Bn
2021.742.
_________

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

Beslutet skickas till:
Sökande
Besvärshänvisning: Fastighetsägare till Ullstorp 13:5
Protokollsutdrag:
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
Trafikverket
Ystad-Österlens miljöförbund
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§ 26 forts.
Övriga upplysningar
Ett tillsynsärende är upprättat och hanteras separat av Tomelilla kommuns
tillsynsansvariga byggnadsinspektör.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Avgift
Avgift för bygglov är reducerad till noll (0) kr då ansökan inte hanterats, eller begärts
förlängd handläggningstid för, inom de lagstadgade tio veckorna från den dag
ärendet var komplett.
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.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

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.

Justerandes sign

25

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

Bn § 27

Dnr BN 2021/3

Anmälningsärenden 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden till och
med 7 juni 2021 och lägger densamma till handlingarna med tillägget att
byggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att se över anmälningsärendena på så
sätt att handlingar som utgör underlag för anmälningsärendena ska vara tillgängliga
för nämnden.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 7 juni 2021 redovisas:
1. Naturvårdsverket beslutar att bevilja Gasum AB, klimatinvesteringsstöd med
40 procent av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden
”Biogasproduktion i Tomelilla” i Skåne län. Som särskilt villkor gäller att
åtgärden ska vara slutförd senast 2023-04-30.
2. Beslut från Länsstyrelsen 2021-05-04 att avslå överklagande av beslut om
förbud mot användning av olovligt inredd bostad på fastigheten Palmen 3 i
Tomelilla kommun D 2020–000640, BL 2020–000213.
3. Beslut från Länsstyrelsen 2021-05-04 att avvisa begäran om
lägenhetsnummer och därmed avslå överklagan av beslut om förbud mot
användning av olovligt inredd bostad på fastigheten Palmen 3 i Tomelilla
kommun. D 2020–000637 BL 2020–000240.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

4. Beslut från Länsstyrelsen att ingen åtgärd vidtas med anledning av anmälan
för samråd för markkabel vid Skräppeboda. Dnr 525-13645-2021.
5. Länsstyrelsen beslutar 2021-06-03 att upphäva byggnadsnämndens beslut
avseende strandskyddsdispens för tillbyggnad av förråd med växthus på
fastigheten Gårdlösa 11:2. BL 2020–000084/D 2020–000194.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden till
och med 7 juni 2021 lägger densamma till handlingarna.
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§ 27 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn 2021.754.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kristin Skoog (S) yrkar att byggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att se över
anmälningsärendena på så sätt att handlingar som utgör underlag för
anmälningsärendena ska vara tillgängliga för nämnden.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att byggnadsnämnden beslutar enligt
Kristin Skoogs (S) yrkande.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

_________

Justerandes sign

27

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2021

Bn § 28

Dnr BN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och
lägger densamma 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 det byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Redovisningen avser 26 april till och med 1 juni 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger densamma
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn 2021.755.
Delegeringsbeslut 26 april till och med 1 juni 2021, handlingsid: Bn 2021.745.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883
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Bn § 29

Dnr BN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202106-16
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883

1. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Personalfrågor; I förra veckan påbörjade Monika Olsson sin anställning som
bygglovshandläggare. Från 2 augusti förstärks enheten med ytterligare en
handläggare. Angående bygglovschef går rekryteringen vidare. Tillförordnad
bygglovschef Karl Gustavson avslutar sin tjänst 30:e juni och nu är det klart
att Åsa Jonasson går in som tillförordnad bygglovschef till sista december eller
till dess att rekryteringen avklarats och ny chef finns på plats. Kravprofil samt
annons finns färdigställda för tjänsten som byggnadsinspektör, men
förvaltningen väljer att gå ut med annonsen 30:e juli då det finns personal på
plats för att ta emot frågor kring annonsen.
2. Information från tillförordnad bygglovschef Karl Gustavson
- Redovisning av oavslutade/avbrutna ärenden; Verksamheten har gjort en
genomgång av de ärenden som anses vara oavslutade eller avbrutna under
perioden 2016-2020, med stor tonvikt på 2019-2020. Det handlar om både
bygglovsärenden och tillsynsärenden. Åsa Jonasson tillägger att av de 175
ärenden man identifierat rör 113 bygglov och att hos merparten av dessa
befinner man sig i processen där man inväntar svar från sökanden.
Angående vidaredelegering på byggnadsenheten; Under nämndens
sammanträde 2021-05-12 dryftades om en översyn av delegeringsreglerna för
byggnadsenheten kunde underlätta för förvaltningen. I samråd med
kommunjurist Johan Linander finns det i dagens delegeringsregler ingenting
som hindrar att vidaredelegation sker från bygglovschef till handläggare, vilket
var just det som efterfrågades. Förvaltningen meddelar att man kommer att
följa denna rutin för att underlätta arbetet i fortsättningen.

Justerandes sign
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§ 29 forts.
3. Bertil Fredlund (M) lyfter frågan om nämndens ansvar vid obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) och energideklarationer. Bertil Fredlund (M) menar att
eftersom byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet behöver man ett sätt att hantera
detta så att nämnden får den information den behöver.
Åsa Jonasson svarar att de uppgifter som inkommer vid OVK kan godkännas, då
diarieförs de i samband med ärendet, eller så godkänns de ej och då öppnas ett
tillsynsärende. Dock prioriteras dessa tillsynsärenden inte på enheten just nu med
anledning av resursbrist och att prioritering legat på annat.
4. Ordförande Per Håkanson (C) välkomnar Monika Olsson som
bygglovshandläggare och Åsa Jonasson med sin kommande roll som tillförordnad
bygglovschef. Han tackar Karl Gustavson för ett gott samarbete och för den goda
insats han gjort på byggnadsenheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Bn 2021.756.

Signature reference: 657409e0-4981-4a87-9040-3b099d12d883
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