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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

8 december 2021

Ej tjänstgörande ersättare
Emil Ekstrand (M), § 49, §§ 51–57
Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, tillförordnad bygglovschef
Reza Zargari, bygglovshandläggare
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med
Byggnadsnämnden
§ 49 Anmälan av jäv
§ 50 Industribyn 2 - Bygglov för ändrad användning, ombyggnad av kontorslokaler samt
parkeringsplatser
§ 51 Baneret 13 - ändrad användning från hotell till samlingslokaler för kultur
§ 52 Internbudget 2022
§ 53 Riskanalys för byggnadsnämnden 2022
§ 54 Sammanträdesplan för byggnadsnämnden 2022
§ 55 Anmälningsärenden 2021-12-08
§ 56 Delegeringsbeslut 2021

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

§ 57 Dialoger och informationsärenden 2021-12-08
_________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

Bn § 49

Anmälan av jäv
Byggnadsnämndens beslut

Bertil Fredlund (M) anmäler jäv i punkt 4 ”Industribyn 2 - Bygglov för ändrad
användning, ombyggnad av kontorslokaler samt parkeringsplatser” och deltar
inte i handläggning och beslut i ärendet. Emil Ekstrand (M) träder in som
tjänstgörande ersättare.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

_________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

Bn § 50

Dnr BN 2021/389

Industribyn 2 - Bygglov för ändrad
användning, ombyggnad av
kontorslokaler samt parkeringsplatser
Byggnadsnämndens beslut

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning, ombyggnad av
kontorslokaler samt parkeringsplatser i enlighet med inlämnade och reviderade
handlingar. Avvikelsen från gällande detaljplan medges för användning som
kontorslokaler. Bygglovet beviljas med följande villkor:


Intag för friskluft till kontorsrum ska orienteras så att buller och emissioner
från angränsande fastigheter där industri är tillåten inte påverka hyresgäster
störande.



Fönster till angränsande fastigheter där industrin är tillåten ska vara
utformade så att kraven på godkända bullernivåer i kommunen uppfylls.



Klimatanläggning ska dimensioneras och utformas så att fönsterna i
kontorsrummen inte behöver öppnas vid varm väderlek.



Ytterdörrarna ska vara utformade så att kraven på godkända bullernivåer i
kontorsrummen uppfylls.



Uttag luft ska konstrueras så att bulleremissioner från angränsande fastigheter
inte påverkar hyresgästerna störande.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 1.b. Motivet är att avvikelsen har
godtagits vid tidigare bygglovsprövning, för ändrad användning av Postens lokaler på
bottenplanet och kontorslokaler på överplanet till kontor. Fastigheten är inom
område med detaljplan vilken anger att fastigheten ska användas för småindustri och
utbildning. Ändringen stämmer därmed inte med detaljplanen.
Avgiften för bygglovet är 47 524 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-01 och beslut fattades 202111-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har enligt 12
kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd redovisas under
avsnittet upplysningar.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.
Handlingar som ingår i förvaltningens beslut:
Datum avser när handlingen inkom till byggnadsnämnden.
Handlingar som ingår i beslutet
Tjänsteutlåtande
2021-11-18
Ansökan
2021-09-30
Verksamhetsbeskrivning
2021-10-20
Ritningar
(planer, fasader och sektion),6st.
2021-09-30, 2021-10-20, 2021-10-25

Jäv

Bertil Fredlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Ärendebeskrivning

Den aktuella byggnaden är belägen i sydvästra hörnet av industriområdet norr om
centrum.
Österlenhem AB har ansökt om bygglov för ändrad användning, ombyggnad av
Postens kontorslokaler till kontor, hjälpmedelscentral och tvätteri och
parkeringsplatser.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Lokalerna ska kunna erbjuda kontorslokaler som kan komplettera och stödja de
verksamheter som redan är etablerade i området. Ca 800 kvm befintliga
kontorsutrymmen mm byggs om till modern standard och kompletteras med
personalutrymmen, samt tillgänglighetsanpassats för den nya verksamheten. Ett nytt
trapphus om ca 36 kvm med hiss byggs till på västra sidan, där det redan idag finns
parkeringsplatser och kompletteras med nya som täcker behovet för den planerade
användningen.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

§ 50 forts.

Justerandes sign

6

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Tomelilla S121 laga kraftvunnen 1999-07-01.
Enligt gällande detaljplan får fastigheten, som har beteckningen J1m1, endast
användas för småindustri och utbildning som inte får vara störande för omgivningen
med en högsta byggnadshöjd om 9,0 meter.
På fastigheten och det byggnadsverket har tidigare beviljats bygglov för handel med
avvikelse för ändrad användning enligt följande:
Industribyn 2 Bn § 59/ 2017 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till
kontorshotell
Industribyn 2, Dnr BL 2014-000143 - bygglov för ändrad användning av
undervisningslokaler till kontor.
Industribyn 2, Dnr L 09-0386 – bygglov för ändrad användning av industrilokaler till
postens verksamhet.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

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.
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).

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.
Yttranden
Ärendet har remitterats till berörda sakägare. Sakägaren öster om den aktuella
byggnaden har inget att invända under förutsättning att verksamheten vid den
angränsande fastigheten inte påverkas eller begränsas för fortsatt drift eller planerad
expansion. Följande åtgärder föreslås för att säkra detta:







Intag för friskluft till kontorsrum ska orienteras så att buller och emissioner
från angränsande fastigheter där industri är tillåten inte påverka hyresgäster
störande.
Fönster till angränsande fastigheter där industrin är tillåten ska vara
utformade så att kraven på godkända bullernivåer i kommunen uppfylls.
Klimatanläggning ska dimensioneras och utformas så att fönsterna i
kontorsrummen inte behöver öppnas vid varm väderlek.
Ytterdörrarna ska vara utformade så att kraven på godkända bullernivåer i
kontorsrummen uppfylls.
Uttag luft ska konstrueras så att bulleremissioner från angränsande fastigheter
inte påverkar hyresgästerna störande.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

 Detaljplaner och nuvarande användning
Gällande detaljplan vann laga kraft 1999-07-01. Stora delar av
detaljplaneområdet omfattas av bestämmelsen J och m2 som medger
användning för industri, men med begränsningen att betydande
störningar för omgivningen inte tillåts. Den del av området där den
aktuella byggnaden är belägen utgör en buffertzon mot de bostäder
som ligger i sydvästra delen av detaljplaneområdet. För den aktuella
fastigheten anges därför bestämmelsen J1 och m1 som medger
användning för icke störande småindustri.
Lagrum
 PBL kap 9 § 31 c anges att, efter det att genomförandetiden för en
detaljplan har gått ut, får bygglov ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen, om åtgärden
 2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör
ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i
detaljplanen.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.
 Vidare anges att i § 31 e att bygglov enligt § 31 c inte får ges om
åtgärden kan antas medföra
 1. betydande miljöpåverkan, eller
 2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.
Bedömning och motiv till beslut

Den föreslagna användningen är inte av det slag att den skapar olägenheter för
de bostäder som ligger väster om den aktuella fastigheten. Däremot får
lokalerna inte utformas så att den nya användningen riskerar att begränsa
pågående och planerad tillåten användning på angränsande fastighet där
industri är tillåten (PBL kap 9 § 31 e punkten 2). Bedömningen är dock att
byggnaden går att utforma så att den föreslagna ändrade användningen inte
riskerar att begränsa annan tillåten användning i området om följande villkor
lämnas i bygglovet:






Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e



Intag för friskluft till kontorsrum ska orienteras så att buller och emissioner
från angränsande fastigheter där industri är tillåten inte påverka hyresgäster
störande.
Fönster till angränsande fastigheter där industrin är tillåten ska vara
utformade så att kraven på godkända bullernivåer i kommunen uppfylls.
Klimatanläggning ska dimensioneras och utformas så att fönsterna i
kontorsrummen inte behöver öppnas vid varm väderlek.
Ytterdörrarna ska vara utformade så att kraven på godkända bullernivåer i
kontorsrummen uppfylls.
Uttag luft ska konstrueras så att bulleremissioner från angränsande fastigheter
inte påverkar hyresgästerna störande.

Den planerade avvikande nya användningen bedöms också vara ett lämpligt
komplement till de användningsområden som gällande detaljplan medger.
Sammantaget gör förvaltningen därför bedömningen att den föreslagna
ändrade användningen till kontor uppfyller tillämpliga krav i plan och
bygglagen om ett villkorat bygglov beviljas för verksamheten.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas.
Vanligtvis vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter det har kungjorts i Postoch inrikes tidning förutsatt att ärendet inte överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas.
Innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked får åtgärden inte påbörjas.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har
gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.
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.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vi ber dig kontakta förvaltningen för att
bestämma tid via bygg@tomelilla.se alt. 0417-180 00. Lämpliga handlingar
som ska lämnas in före tekniskt samråd: För en snabbare handläggning bör
handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
Ändrad användning, ombyggnad och parkering
- förslag till kontrollplan
- konstruktionshandlingar
- dimensioneringskontroll
- ventilationsritningar
- vatten och avloppsritningar
- brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
…………………………………
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked.
Vilka handlingar som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked
bestäms i startbeskedet.
Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan
startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå
till betydande belopp.
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Ändringar kan
kräva att ny ansökan lämnas in. Ta kontakt med byggnadsnämnden. Inga
ändringar får ske innan ett skriftligt godkännande har getts ifrån
byggnadsnämnden eller nytt lov har beviljats.
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och
bygglagstiftningen.
Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till
47 524 kronor (39 603 kronor för bygglov, 3 169 kronor för tillägg för
prövning av liten avvikelse och 4 760 kronor för hörande av sakägare och
kungörelse av beslut) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kart och mät kan åta sig
mätuppdrag, kontakta Tomelilla Direkt på 0417-180 00.
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
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet
kungjorts i post-och inrikes tidningar. Om du har tagit emot beslutet i

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.
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 hur du vill att beslutet ska ändras.
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.

Förvaltningens bedömning
Detta beslut är fattat med stöd av plan- och bygglagen kap 9 § 31c punkten 2.
Motivet till beslutet är
1. att åtgärden inte överensstämmer med detaljplanen men innebär en
sådan annan användning av marken som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.
2. att beslut om planändring med syfte att bredda användningen in om
planområdet har fattats, och att det i dagsläget inte finns några
indikationer på att planändringen inte skulle kunna slutföras. Åtgärden
kommer därmed att kunna bli planenlig då detaljplanen antagits.
3. att det inte finns några skäl till att neka bygglov enligt kap 9 31 e §.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning, ombyggnad av
kontorslokaler samt parkeringsplatser i enlighet med inlämnade och reviderade
handlingar. Avvikelsen från gällande detaljplan medges för användning som
kontorslokaler. Bygglovet beviljas med följande villkor:


Intag för friskluft till kontorsrum ska orienteras så att buller och emissioner
från angränsande fastigheter där industri är tillåten inte påverka hyresgäster
störande.



Fönster till angränsande fastigheter där industrin är tillåten ska vara
utformade så att kraven på godkända bullernivåer i kommunen uppfylls.



Klimatanläggning ska dimensioneras och utformas så att fönsterna i
kontorsrummen inte behöver öppnas vid varm väderlek.



Ytterdörrarna ska vara utformade så att kraven på godkända bullernivåer i
kontorsrummen uppfylls.



Uttag luft ska konstrueras så att bulleremissioner från angränsande fastigheter
inte påverkar hyresgästerna störande.

Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 § 30 1.b. Motivet är att avvikelsen har
godtagits vid tidigare bygglovsprövning, för ändrad användning av Postens lokaler på
bottenplanet och kontorslokaler på överplanet till kontor. Fastigheten är inom
område med detaljplan vilken anger att fastigheten ska användas för småindustri och
utbildning. Ändringen stämmer därmed inte med detaljplanen.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Avgiften för bygglovet är 47 524 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-01 och beslut fattades 202111-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har enligt 12
kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd redovisas under
avsnittet upplysningar.
Handlingar som ingår i förvaltningens beslut:
Datum avser när handlingen inkom till byggnadsnämnden.
Handlingar som ingår i beslutet
Tjänsteutlåtande
2021-11-18
Ansökan
2021-09-30
Verksamhetsbeskrivning
2021-10-20
Ritningar
(planer, fasader och sektion),6st.
2021-09-30, 2021-10-20, 2021-10-25

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 50 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Reza Zargari, handlingsid: Bn 2021.1168.
Industribyn 2 – Verksamhetsbeskrivning, handlingsid: Bn 2021.1149.
Industribyn 2 - Befintlig fasader, handlingsid: Bn 2021.1150.
Industribyn 2 - Fasader, handlingsid: Bn 2021.1151.
Industribyn 2 - Situationsplan planbestämmelser, handlingsid: Bn 2021.1152.
Industribyn 2 - Befintlig situationsplan 11, handlingsid: Bn 2021.1153.
Industribyn 2 - Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.1154.
Industribyn 2 - Befintlig plan 10, handlingsid: Bn 2021.1155.
Industribyn 2 - Situationsplan Plan 10 och Plan 11, handlingsid: Bn 2021.1156.
Industribyn 2 - Flygbild, handlingsid: Bn 2021.1157.
_________
Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag och handlingar:

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Sökande
Kontrollansvarig
Protokollsutdrag
Berörda sakägare

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

Bn § 51

Dnr BN 2021/391

Baneret 13 - ändrad användning från
hotell till samlingslokaler för kultur
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning från hotell till
samlingslokaler för kultur på fastigheten Baneret 13, med tillägg att yttranden ifrån
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och
VA Österlen ska följas.
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och medför inte en betydande olägenhet för
omgivningen. Åtgärden innebär även att befintliga kulturskyddade byggnader
bevaras.
Byggnadsnämnden beslutar om:


Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).



Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens (sökandes) förslag till
kontrollansvarig godtas.
Kontrollansvarig är: ”Christer Hedén”, ”Östra Asmundtorp 23:37, 241 92
Eslöv”, ”SC1754-12”
(9 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900)).

Avgiften för bygglovet är 54 660 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-23 och beslut fattades 202112-08, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har
överskridits enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är
fastställd redovisas under avsnittet upplysningar.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan avser ändrad användning från hotell till samlingslokaler för kultur.
På bottenplan i befintlig lokal ska arrangemang om maximalt 150 personer anordnas
för slutna sällskap. Arrangemang kan vara dansuppvisningar, vernissager, jazzkvällar
etc. Här finns även en del tänkt att vara galleri. Möjlighet ska finnas att servera
enklare förtäring via extern catering. På del av plan två finns mötesrum och rum för
ateljé/kontor men även en separat övernattningslägenhet med kök.
Övernattningslägenheten består av sex rum, fem toaletter varav en
handikappanpassad samt kök och matsal. Övernattningslägenheten ska endast hyras
ut till verksamma aktörer/hyresgäster i fastigheten och inte fungera som ett
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 51 forts.
vandrarhem, B&B eller bostad för privatpersoner. För de aktörer/hyresgäster som
har långt att åka ska möjlighet finnas att stanna för natten.
Förutsättningar och tidigare beslut
Fastigheten ligger inom detaljplan för Kv Baneret och Fjolner (Tomelilla S95)
lagakraftvunnen 1986-08-07. Gällande detaljplan medger handel och samlingslokaler i
två våningar med en maxhöjd om 5,5 meter. Utfart från fastigheten är begränsad till
två platser vid Larmgatan och Nybogatan.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Baneret pågår. Syftet med den
nya planen är att bredda användningen av kvarteret genom att medge även bostäder
och lokaler samt att ta bort den allmänna gångvägen inne på kvartersmark.
Diskussion mellan fastighetsägare och kommunen pågår om planarbetets omfattning
och inriktning. För fastigheten Baneret 12 anger gällande detaljplan för i dag
obebyggd mark prickmarkerad mark, dvs. mark som inte får bebyggas. Denna bit
mark vill nuvarande fastighetsägare bebygga med bostäder. På denna plats redovisas i
detta bygglov 15 stycken tillfälliga parkeringsplatser.

Samtliga befintliga byggnader ingår i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna med
fasader mot torget och Norregatan är markerade med varsamhetsbeteckning och
byggnaden inne på gården som innehåller restaurangköket är markerat med
rivningsförbud med exteriört skydd.
Byggnadsnämnden meddelade positivt förhandsbesked för rivning av befintliga
byggnader på fastigheten Baneret 13 2020-09-02.

Justerandes sign
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§ 51 forts.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Parkeringsbehov
Det är upp till fastighetsägaren att ombesörja parkeringsplatser för det behov som
verksamheten kräver. Parkeringsplatser ska i första hand kunna ombesörjas inom den
egna fastigheten. Förvaltningen har använt sig av modellen 25 parkeringsplatser per
1000 kvm bruttoarea. Aktuell åtgärd avser 1400 kvm bruttoarea vilket ger 35
parkeringsplatser att redovisa. Sökande har redovisat åtta permanenta platser och 12
respektive 15 tillfälliga parkeringar. Parkeringarna redovisas på fastigheterna Baneret
12, 13 och 14. I dag är det samma fastighetsägare till dessa tre fastigheter.

I diskussionerna som pågår kring planarbetet omfattas fastigheterna som nu är
aktuella för parkering. En fråga som diskuteras är att samreglera dessa fastigheter och
kanske även övriga inom kvarteret Baneret för att lättare kunna hantera framtida
parkeringsbehov och byggrätter i förhållande till fastighetsgränser. I kommande
planarbete ska frågan om de tillfälliga parkeringarna som redovisas i detta bygglov
hanteras för att täcka parkeringsbehovet även i en ny detaljplan.
Remissförfarande
Ansökan är på remiss till berörda sakägare med sista svarsdag 6 december 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning från hotell till
samlingslokaler för kultur på fastigheten Baneret 13.

Justerandes sign
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§ 51 forts.
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och medför inte en betydande olägenhet för
omgivningen. Åtgärden innebär även att befintliga kulturskyddade byggnader
bevaras.
Byggnadsnämnden beslutar om:


Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).



Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens (sökandes) förslag till
kontrollansvarig godtas.
Kontrollansvarig är: ”Christer Hedén”, ”Östra Asmundtorp 23:37, 241 92
Eslöv”, ”SC1754-12”
(9 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900)).

Avgiften för bygglovet är 54 660 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-23 och beslut fattades 202112-08, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har
överskridits enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är
fastställd redovisas under avsnittet upplysningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn
2021.1169.
Baneret 13 – Verksamhetsbeskrivning, handlingsid: Bn 2021.1158.
Baneret 13 - Rumsbeskrivning plan två, handlingsid: Bn 2021.1159.
Baneret 13 - Rumsbeskrivning bottenplan, handlingsid: Bn 2021.1160.
Baneret 13 - Redovisning parkeringsplatser, handlingsid: Bn 2021.1161.
Baneret 13 – Huvudritningar, handlingsid: Bn 2021.1162.
Baneret 13 - Beskrivning redovisning parkeringsplatser, handlingsid: Bn 2021.1163.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Per Håkanson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tillägg att yttranden ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund och VA Österlen ska följas.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar enligt Per
Håkansons (C) yrkande.
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§ 51 forts.
_________

Beslutet skickas till:
Sökande
Kontrollansvarig

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Kungörs i post- och inrikestidningar
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Bn § 52

Dnr BN 2021/386

Internbudget 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar anta internbudget 2022 för byggnadsnämnden
med handlingsid: Bn 2021.1164.

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 antogs av
kommunfullmäktige den 21 juni 2021 (Kf § 75/2021).
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till
internbudget 2022 utifrån de budgetramar som tilldelats för
byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens totala budgetram för 2022 uppgår till 2 957 000 kronor.
Förvaltningen har mot bakgrund av den arbetsmiljö och de tillkommande ärenden
som uppstått under 2021 anställt medarbetare som inte ryms inom budgetramen,
men förvaltningen gör bedömningen att intäkterna under kommande verksamhetsår
kan komma att kompensera för detta.
Det kommer att vara konsultkostnader i början av året till dess att en ny
bygglovschef är på plats. Kostnader för tillsynsärendena är inte medtagna i detta
ärende och likaså inte eventuella intäkter som en följd av dessa ärenden.
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Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.
Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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§ 52 forts.
Uppföljning
Nämnden följer upp sin internbudget tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januariapril 2022, delårsbokslut 2 januari-augusti 2022 samt vid årsbokslut 2022 efter
verksamhetsårets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar anta internbudget 2022 för byggnadsnämnden
med handlingsid: Bn 2021.1164.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn
2021.1170.
Internbudget för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1164.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Bn § 53

Dnr BN 2021/385

Riskanalys för byggnadsnämnden 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att riskid med nummer 2, 5, 6 och 14 i förvaltningens
riskanalys med handlingsid: Bn 2021.1165, ska ingå i nämndens internkontrollplan
för 2022. Förvaltningen återkommer till nämndens nästkommande sammanträde i
februari 2022 med förslag till internkontrollplan för 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska byggnadsnämnden årligen upprätta och
besluta om en internkontrollplan för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet.
Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 14 risker. Byggnadsnämnden
ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i nämndens
internkontrollplan för 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen
och prioriteringarna i densamma.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
När beslut om internkontrollplan för 2022 fattas kommer det att ingå i beslutet hur
uppföljningen ska ske.
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§ 53 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att riskid med nummer … i förvaltningens riskanalys
med handlingsid: Bn 2021.1165, ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022.
Förvaltningen återkommer till nämndens nästkommande sammanträde i februari
2022 med förslag till internkontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn
2021.1171.
Riskanalys för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1165.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kristin Skoog (S) föreslår att riskid med nummer 2, 5, 6 och 14 i förvaltningens
riskanalys, handlingsid: Bn 2021.1165, ska ingå i byggnadsnämndens
internkontrollplan för 2022.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar enligt
Kristin Skoogs (S) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Bn § 54

Dnr BN 2021/380

Sammanträdesplan för
byggnadsnämnden 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden beslutar att hålla sammanträden den 9 februari, 16 mars, 20 april,
18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 14 december.

Ärendebeskrivning

Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och
helgdagar. De lov- och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för
2022 är: sportlov 21–25 februari, påsklov 11–18 april, Kristi Himmelsfärdslov
26–27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november.
Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden även undvikas
1–11 september.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Byggnadsnämndens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på
onsdagar kl. 8.30 enligt följande:
- 9 februari
- 16 mars
- 18 maj
- 15 juni
- 24 augusti
- 21 september
- 26 oktober
- 14 december.
Totalt planeras åtta byggnadsnämndssammanträden under 2022, vilket är
samma antal som under 2021.
Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider,
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas.
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§ 54 forts.
Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende
ska bli akut på grund av dålig planering.
Ekonomiska konsekvenser
Byggnadsnämnden har haft digitala sammanträden under större delen av 2021 och
därmed inte haft kostnader för förtäring, resor eller lokalbokning. Detta kan komma
att ändras under 2022 då möjligheten att återigen sammanträda fysiskt finns, samt att
byggnadsnämnden är positivt inställda till att träffas i fysisk form för att det kan
gynna den demokratiska processen.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera
sig politiskt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Ny sammanträdesplan för byggnadsnämnden antas för varje kalenderår. Vid behov
följs planen upp och kan förändras.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 för byggnadsnämnden.

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Byggnadsnämnden beslutar att hålla sammanträden den 9 februari, 16 mars, 18 maj,
15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 14 december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Bn 2021.1172.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Per Håkanson (C) föreslår att byggnadsnämnden utökar
sammanträdesplanen med ett nionde sammanträde den 20 april 2022.
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§ 54 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att byggnadsnämnden beslutar enligt Per
Håkansons (C) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Sammanträdesplanen 2022/Patrik Månehall
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Kanslichef Johan Linander
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Bn § 55

Dnr BN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-12-08
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 19
oktober 2021 till och med 23 november 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden 19 oktober till och med 23 november
2021 redovisas:
1. Inkommen remissförfrågan från miljöförbundet gällande fastigheten
Onslunda 51:8 avseende ansökan om enskilt avlopp inom strandskyddat
område. Bygglovsenheten gör bedömningen att åtgärden enligt bifogade
handlingar inte kräver en strandskyddsdispens. Bn 2021/382.
2. Underrättelse från Länsstyrelsen med möjlighet för yttrande avseende en
inkommen ansökan om strandskyddsdispens och anmälan om
vattenverksamhet på fastigheten Tullboda 1:10. Bn 2021/383.
3. Inkommen remissförfrågan från miljöförbundet gällande fastigheten Brösarp
75:2 avseende ansökan om enskilt avlopp inom strandskyddat område. Bn
2021/384.
4. Beslut från Länsstyrelsen 2021-11-15 att inte överpröva kommunens beslut
om beviljad strandskyddsdispens D 2021-000403 för brunnöverbyggnad i
ärende BL 2021-000287. Bn 2021/387.
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5. Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2021 (Kf § 119/2021) beslutat att
avvika från reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och
god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar ska antas senast den
30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och
kommande höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi
beslutar kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska
fastställas senast den 30 november 2021.
6. Byggnadsnämndens ordförande Per Håkanson (C) beslutade den 1 november
2021, med stöd av kommunallagen 6 kap. § 39, att uppdra till förvaltningen
att ta fram en tillsynsplan samt redovisa den för byggnadsnämnden vid
nästkommande sammanträde den 8 december 2021.
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7. Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 19
oktober 2021 till och med 23 november 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn
2021.1173.
Beslut - Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv
och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Bn 2021.1137.
Ordförandebeslut angående tillsynsplan signerat, handlingsid: Bn 2021.1127.
Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen - del 1/2,
handlingsid: Bn 2021.1145.
Uppföljning av granskning 2019 - Granskning av bygglovsprocessen - del 2/2,
handlingsid: Bn 2021.1146.
_________
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Bn § 56

Dnr BN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslista 18
oktober till och med 15 november 2021 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 18 oktober till och med 15 november 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslista 18
oktober till och med 15 november 2021 och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 55bb1992-4e02-435f-a52b-2b4f6955021e

Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn
2021.1174.
Delegeringsbeslut 18 oktober till och med 15 november 2021, handlingsid: Bn
2021.1148.
_________
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Bn § 57

Dnr BN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202112-08
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Information från ordförande Per Håkanson (C)
Samarbetsformer i byggnadsnämnden
Diskussion efter dagarna på Kåseholm i oktober. Vikten av att skapa och bibehålla
tillit och förtroende mellan tjänstemän och förtroendevalda.
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Personal
Av de två bygglovshandläggare som nyligen rekryterats har man kunnat anställa den
ena tillsvidare och den andra tidsbegränsat, men åtminstone fram till sista augusti.
En bygglovshandläggare har beviljats tjänstledigt under en 6-månadersperiod.
3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Digitalisering
Verksamheten är snart i land med och den nya driften. Alla ska ha den nya driften för
att dela information och statistik och vi är en av de första i vår region att göra detta.
E-tjänsterna är i princip helt färdiga och de kommer att startas upp succesivt under
december och januari. 1 februari 2022 sjösätts systemet helt och invigs. Det ska även
bli enklare för personal att arbeta hemifrån och att arbeta digitalt. Det innebär inte att
möjligheten att ansöka ”traditionellt” försvinner.
Verksamhet
Enheten har infört verksamhetsmöten varannan vecka för att skapa samstämmighet
och trygghet i arbetssätt och rutiner. Samarbetet med Tomelilla direkt fortsätter
utvecklas. De ska kunna svara på enklare bygglovsfrågor och även hjälpa till att
lämna ut handlingar från systemet, allt i syfte att öka servicen gentemot
medborgaren.
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 december 2021

§ 57 forts.
Svärdet 17
Information om vad som händer i ärendet. Tillförordnad bygglovschef har hanterat
ärendet skyndsamt efter att bedömningen gjorts att det är med kommunens bästa i
åtanke och med avvägning för att staten drar tillbaka sitt investeringsstöd från 1
januari 2022. Ansökan är planenlig och innebär en nybyggnation av ett
flerbostadshus med 58 lägenheter.
Tillsynsplan
Genomgång av tillsynsplanen och hur man kan använda den. Ordföranden och
tillförordnad bygglovschef ansåg det klokt att ta upp tillsynsplanen som ett
dialogärende för att sedan lyfta den till beslut vid byggnadsnämndens nästkommande
sammanträde i februari 2022. Utöver tillsynsplanen finns det ett behov av att
finansiera verksamheten som ska bedrivas kopplat till planens verkställande.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Bn 2021.1175.
Svärdet 17 - enklare presentation, handlingsid: Bn 2021.1166.
Tillsynsplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2021.1147.
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