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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

9 februari 2022

Ej tjänstgörande ersättare
Emil Ekstrand (M)
Figge Bergqvist (V)
Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, tillförordnad bygglovschef
Reza Zargari, bygglovshandläggare närvarande under punkt 9
Johanna Kandell, nämndsekreterare
Anna Silver, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden
1§

Ändringar i föredragningslistan

2§

Yttrande - Strategi för medborgardialog

3§

Intern kontrollplan 2022

4§

Beslutsattestanter 2022

5§

Tapiren 7 - Bygglov tillbyggnad enbostadshus - uterum

6§

Svea 22 - Bygglov Ändrad användning av affärslokaler till bostäder

7§

Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus
och garage

8§

Tillsynsplan för Tomelilla kommun

9§

Anmälningsärenden 2022

10 §

Delegeringsbeslut 2022

11 §

Dialoger och informationsärenden 2022
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

Bn § 1

Dnr BN

Ändringar i föredragningslistan
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar om följande ändring i föredragningslistan:
Dialog ”Beslut avseende Jo-anmälan” tillkommer.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

_________

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

Bn § 2

Dnr BN 2021/390

Yttrande - Strategi för medborgardialog
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden ställer sig bakom den av kommunfullmäktige föreslagna strategin
Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Bn 2022.16.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (Kf § 76/2021) ge förvaltningen
i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla
kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot
från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas.
Byggnadsnämnden har tagit del av Utkast strategi för medborgardialog remissversion, med
handlingsid: Bn 2022.16 och yttrar sig enligt följande:
Förslaget behandlas av byggnadsnämnden vid sammanträdet den 9 februari 2022.
Byggnadsnämnden finner inga förslag till ändringar och ställer sig bakom den
föreslagna strategin.
Ekonomiska konsekvenser
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Barnperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på miljöperspektivet.
Uppföljning
Yttrandet följs inte upp av samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 2 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Bn 2022.70.
Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Bn 2022.16.
Kf § 76/2021 Strategi för medborgardialog, handlingsid: Bn 2021.1141.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

Bn § 3

Dnr BN 2021/385

Intern kontrollplan 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antar internkontrollplan för 2022, med handlingsid: Bn 2022.65.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden ska enligt gällande reglemente fatta beslut om internkontrollplan
för verksamhetsåret 2022.
Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 december 2021 att följande
riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022:
Riskid 2: Risk för lägre intäkter för bygglov pga för lång handläggningstid.
Riskid: 5: Missade sakägare. Förseningar av beslut och risk för
överklaganden/upphävda beslut.
Riskid 6: Diarieföring. Ärendet registreras fel/handlingar registreras i fel ärende.
Riskid 14: Svårt att rekrytera medarbetare och chef med rätt kompetens
Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en intern kontrollplan med
handlingsid: Bn 2022.65.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 3 forts.
Uppföljning
Uppföljning sker löpande under verksamhetsåret vid fastställda tidpunkter för varje
riskid. Hela internkontrollplanen för 2022 följs upp vid årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2022, med handlingsid: Bn
2021.xxx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn 2022.71.
Intern kontrollplan 2022, handlingsid: Bn 2022.65.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Samhällsbyggandschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

Bn § 4

Dnr BN 2021/393

Beslutsattestanter 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2022 i enlighet med
bilaga, handlingsid: Bn 2022.73.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018 (Kf § 8/2018) nytt
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen
ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.
Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta
kostnadsposter man har inom sin respektive nämnd.
Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för
verksamhetsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2022 i enlighet med
bilaga, handlingsid: Bn 2022.xxx.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 4 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonom Emelie Olsson, handlingsid: Bn 2022.72.
Förslag till beslutsattestanter 2022, handlingsid: Bn 2022.73.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

Bn § 5

Dnr BN 2021/161

Tapiren 7 - Bygglov tillbyggnad
enbostadshus - uterum
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av parhus med uterum
enligt förvaltningens bedömning.
Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Tillbyggnaden är väl
anpassad till omgivande bebyggelse och medför inte en betydande olägenhet för
omgivningen.
•

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900).

•

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren (sökande) ansvarar
själv för kontrollen av genomförandet. (10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900)).

•

Inkommen kontrollplan 2021-11-08 godkänns i enlighet med 10 kap. 24 §
plan- och bygglagen (2010:900).

•

Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23 § § plan- och bygglagen
(2010:900).

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Avgiften för bygglovet är 3 480 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-08 och beslut fattades 202202-09, beslut om förlängd handläggningstid har fattats. Lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har ej överskridits. Hur avgiften är fastställd redovisas under
avsnittet upplysningar.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan
2021-11-08
Förslag till kontrollplan
2021-11-08
Situationsplan
2021-11-08
Situationsplan
2021-11-08
Planritning
2021-12-29
Fasadritning
2021-12-29
Sektionsritning
2021-12-29
Grundritning
2021-11-08
Teknisk beskrivning
2021-11-08

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 5 forts.

Ärendebeskrivning

Den 25 augusti 2021 avslog byggnadsnämnden bygglov för tillbyggnad med uterum
på fastigheten Tapiren 7, Bn § 33. Byggnadsnämnden uppmanade sökande att
inkomma med en reviderad ansökan som följer gällande byggregler då de ansåg att
avvikelserna från gällande detaljplan var sammantaget för många och för stora.
Den 8 november 2021 inkom sökande med en reviderad ansökan avseende
tillbyggnad av parhus med uterum. Nu föreslaget uterum har en byggnadsarea om 8,8
kvm jämfört med föregående förslag om ca 24 kvm. Nu aktuellt uterum placeras 2,4
meter ifrån fastighetsgräns i öster, 10 meter ifrån fastighetsgräns i söder samt 4 meter
ifrån fastighetsgräns mot tomtgräns i väster.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Detaljplan
Aktuell fastighet byggd år 1988 ligger inom detaljplan Tomelilla S 73, laga krafts
datum 1977-07-15. Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan avseende
taklutning – 12 grader mot planens angivna 23 grader, byggrätt för fastigheten och
parhuset om 200 kvm har överskridits med 26 kvm (med nu aktuell tillbyggnad
överskrids byggrätten med ca 17%, jämfört med 25% vid tidigare förslag). Utöver
dessa avvikelser placeras del av tillbyggnaden (2 meter brett och 2,1 meter långt) på
prickmarkerad mark vilken enligt gällande detaljplan ej får bebyggas. Befintlig
byggnad är delvis, 14 kvm byggnadsarea, placerad på prickmarkerad mark och
tillbyggnaden sker i linje med fasadens yttermått och det är därmed svårt att undvika
att tillbyggnaden inte placeras på den prickmarkerade marken. Tillbyggnaden är
placerad på den mest lämpade delen av befintlig byggnad.
Område och tidigare beviljade bygglov
När bygglov beviljades för nybyggnad av parhus på fastigheterna Tapiren 3-8
medgavs avvikelse från 34 § Byggnadsstadgan avseende tomtindelningar. Husen
placerades över tomtgränser. Avvikelse från gällande detaljplan har gjorts för
fastigheten Tapiren 8, tillbyggnad med uterum, avseende maximalt tillåten
byggnadsarea. Bygglov för tillbyggnad med uterum har beviljats för fastigheten
Tapiren 9.
För fastigheten Tapiren 6 beviljades bygglov för tillbyggnad med uterum av
Byggnadsnämnden 2012-09-05. Även denna åtgärd stred mot gällande detaljplan
avseende maximalt tillåten byggnadsarea.
Av sammanträdesprotokoll från Byggnadsnämnden den 5 september 2012 framgår
följande:

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 5 forts.
”Huvudbyggnaden som ska byggas till är belägen till större del på fastigheten Tapiren 5 men även
på Tapiren 6.
Befintlig byggnad som ska byggas till strider således mot detaljplanen då byggnaden förlagts över
fastighetsgräns. Bygglov har i mars år 1987 beviljats för byggnadens placering över fastighetsgräns.
Bygglovet har således tillkommit före plan- och bygglagens tid.
Formellt sätt måste för att bygglov ska kunna meddelas för föreslagen tillbyggnad, byggnadsnämnden
besluta om en förklaring som innebär att tidigare medgiven avvikelse ska anses vara en avvikelse
som avses i plan- och bygglagens kapitel 9§ 30 1 b. Då tidigare bygglovsprövning skett före planoch bygglagssystemets tid är inte kapitel 9 § 3+ 1 b tillämplig.
Som alternativ till kapitel 9 § 30 1 b kan i vissa fall § 31 b tillämpas vid tidigare godtagna
avvikelser om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Tidigare medgiven avvikelse
kan inte anses som liten förenlig med planens syfte.
Med hänsyn till vad ovan anförts kan således inte bygglov beviljas med hänsyn till befintlig byggnads
förläggning.
Trots vad ovan sagts har byggnadsnämnden vid sammanträde den 30 maj 2012 ansett att bygglov
kan medges.”
Berörda sakägare
Vid föregående förslag hördes berörda sakägare, s.k. rågrannar, inga negativa
synpunkter inkom. Nu föreslagen tillbyggnad är betydligt mindre och med samma
placering som tidigare förslag och utgör därmed en mindre påverkan på
omgivningen. Därav har bedömning gjorts att nytt grannehörande får anses vara
uppenbart obehövligt.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

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
9 februari 2022

§ 5 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 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska
bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre
bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd
överensstämmer med detaljplanen.
PBL kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömning och motiv till beslut
Förvaltningen gör bedömningen att bygglov kan beviljas för reviderad åtgärd trots
flera avvikelser mot gällande detaljplan. Föreslagen tillbyggnad är lämpad för sitt
ändamål, har en färg, form och skala som väl passar in i omgivningen. Liknande
tillbyggnader och avvikelser är beviljade i området vilket medför att nu prövad
tillbyggnad inte utmärker sig för området utan passar väl in i omgivningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av parhus med uterum
enligt förvaltningens bedömning.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 5 forts.
Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Tillbyggnaden är väl
anpassad till omgivande bebyggelse och medför inte en betydande olägenhet för
omgivningen.
•

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900).

•

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren (sökande) ansvarar
själv för kontrollen av genomförandet. (10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900)).

•

Inkommen kontrollplan 2021-11-08 godkänns i enlighet med 10 kap. 24 §
plan- och bygglagen (2010:900).

•

Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23 § § plan- och bygglagen
(2010:900).

Avgiften för bygglovet är 3 480 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-08 och beslut fattades 202202-09, beslut om förlängd handläggningstid har fattats. Lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har ej överskridits. Hur avgiften är fastställd redovisas under
avsnittet upplysningar.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan
2021-11-08
Förslag till kontrollplan
2021-11-08
Situationsplan
2021-11-08
Situationsplan
2021-11-08
Planritning
2021-12-29
Fasadritning
2021-12-29
Sektionsritning
2021-12-29
Grundritning
2021-11-08
Teknisk beskrivning
2021-11-08

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.74.
Tapiren 7 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.75.
Tapiren 7 - Situationsplan 2, handlingsid: Bn 2022.76.
Tapiren 7 – Fasadritning, handlingsid: Bn 2022.77.
Tapiren 7 – Planritning, handlingsid: Bn 2022.78.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 5 forts.
Tapiren 7 – Grundritning, handlingsid: Bn 2022.79.
Tapiren 7 – Konstruktionsritning, handlingsid: Bn 2022.81.
Tapiren 7 - Tekniska beskrivning, handlingsid: Bn 2022.80.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt att
ärendet inte överklagas. Eventuella överklaganden meddelas.
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 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.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Som underlag för
slutbesked ska verifierad kontrollplan och intyg inkomma till byggnadsnämnden. I samband
av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med
ytterligare handlingar
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.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 480 kronor
(2 742 kronor för bygglov, 548 kr för prövning av liten avvikelse samt 190 kungörelse av
beslut) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 5 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
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
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.

_________

Beslutet skickas till:

Sökanden
Brf Lindesborg Tapiren 7

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Kungörs i Post- och inrikes tidningar
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

Bn § 6

Dnr BN 2021/162

Svea 22 - Bygglov Ändrad användning av
affärslokaler till bostäder
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning från affärslokal till
två lägenheter på fastigheten Svea 22.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Ombyggnationen är
väl anpassad till omgivande bebyggelse och bedöms inte medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.
•

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

•

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag
till kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL,
godtas Viktor Eriksson Brand & Riskteknik Sverige AB, Bredgatan 17A, 222
21 Lund.

•

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.

-

Konstruktionshandlingar

-

Dimensioneringskontroll

-

Energibalansberäkning

-

projektering förberedelse bredband

I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Vilka
handlingar som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i
startbeskedet.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 6 forts.
•

Avgiften för handläggningen är totalt 3 427 kronor (7 250 kronor för
bygglov, 3 427 kr för start- och slutbesked samt 1 714 kronor för hörande av
sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 11, 6, 5 och 3 i fastställd taxa,
fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09. Avgiften har reduceras enligt 12
kap. 8a § PBL. med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist
enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften för bygglov (tabell 11och
6) och kungörelse av beslut (tabell 3) har reducerats med 5/5.

Faktura skickas separat.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan
2021-03-21
Foto
2021-03-21
Foto
2021-03-21
Planritning befintlig
2021-03-21
Planritning efter åtgärd
2021-03-21
Fasadritning befintlig
2021-03-21
Fasadritning efter åtgärd 2021-03-21
Brandskyddsbeskrivning 2021-03-21
Situationsplan
2021-08-25
Remissvar
2021-05-24
Remissvar
2021-06-07
Remissvar
2021-06-11

Ärendebeskrivning

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Ansökan avser ombyggnad och ändrad användning ifrån affärslokal till två lägenheter
på fastigheten Svea 22. Byggnad som berörs av ombyggnationen ligger med fasad
utmed Bangatan. På innergård återfinns förråd till lägenheterna.
Gällande detaljplan och parkering
Sökande kan inte redovisa parkeringsplatser inom befintlig fastighet. Försök har
gjorts att ha infart via grannfastigheten Svea 21 men fastighetsägare godkänner inte
detta. Gällande detaljplan (Tomelilla S100, laga kraft vunnen 1987-09-21) medger
handel och bostäder men i planen finns ingen redovisning av infart och plats för
parkering. Sökande har efterfrågat parkeringsköp inom kommunen men detta är
inget som Tomelilla kommun kan erbjuda.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 6 forts.
Område och tidigare beviljade bygglov
Befintliga byggnader utmed Bangatan utgörs av affärslokaler och bostäder. Nu
föreslagen ombyggnation och användningssätt bedöms passa väl in i omgivande
bebyggelse.
Det finns tidigare beviljade lov på aktuell fastighet för rum och butik samt
lägenheter. I dessa lov finns ingen redovisning av infart och plats för parkering.
Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare.
Yttrande har inkommit ifrån Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Av yttrandet
framgår att inget finns att erinra under förutsättning att en
brandskyddsdokumentation upprättas.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Remissvar ifrån fastighetsägare till Svea 21 har inkommit. Av yttrandet framgår att
tillstånd ej ges för infart via dennes fastighet för att nå Svea 22.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Uppföljning
Beslutet expedieras.
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

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 6 forts.
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första
stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.
Bedömning och motiv till beslut
Förvaltningen gör bedömningen att bygglov kan beviljas för ombyggnad och ändrad
användning från affärslokal till två lägenheter. Föreslagen åtgärd får anses ha en god
färg, form och materialverkan och bedöms inte medföra en olägenhet för
omgivningen. Varken i gällande detaljplan eller tidigare beslut om lov har
parkeringsfrågan redovisats. I aktuellt ärende har sökande försökt nå en lösning men
inte lyckats. Då föreslagen åtgärd innebär en ombyggnation av befintlig byggnad får
det anses vara godtagbart att bevilja lov för två lägenheter utan att redovisa
parkeringsplatser.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning från affärslokal till
två lägenheter på fastigheten Svea 22.
Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Ombyggnationen är
väl anpassad till omgivande bebyggelse och bedöms inte medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.
•

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

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 6 forts.
•

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag
till kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL,
godtas Viktor Eriksson Brand & Riskteknik Sverige AB, Bredgatan 17A, 222
21 Lund.

•

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.

-

Konstruktionshandlingar

-

Dimensioneringskontroll

-

Energibalansberäkning

-

projektering förberedelse bredband

I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Vilka
handlingar som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i
startbeskedet.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

•

Avgiften för handläggningen är totalt 3 427 kronor (7 250 kronor för
bygglov, 3 427 kr för start- och slutbesked samt 1 714 kronor för hörande av
sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 11, 6, 5 och 3 i fastställd taxa,
fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09. Avgiften har reduceras enligt 12
kap. 8a § PBL. med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist
enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften för bygglov (tabell 11och
6) och kungörelse av beslut (tabell 3) har reducerats med 5/5.

Faktura skickas separat.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan
2021-03-21
Foto
2021-03-21
Foto
2021-03-21
Planritning befintlig
2021-03-21
Planritning efter åtgärd
2021-03-21
Fasadritning befintlig
2021-03-21
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 6 forts.
Fasadritning efter åtgärd
Brandskyddsbeskrivning
Situationsplan
Remissvar
Remissvar
Remissvar

2021-03-21
2021-03-21
2021-08-25
2021-05-24
2021-06-07
2021-06-11

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.82.
Svea 22 – Sektionsritning, handlingsid: Bn 2022.83.
Svea 22 - Planritning efter, handlingsid: Bn 2022.84.
Svea 22 - Planritning befintlig, handlingsid: Bn 2022.86.
Svea 22 - Fasadritning efter, handlingsid: Bn 2022.85.
Svea 22 - Fasadritning befintlig, handlingsid: Bn 2022.87.
Svea 22 - Fasad mot gård, handlingsid: Bn 2022.88.
Svea 22 - Foto mot väg, handlingsid: Bn 2022.89.
Svea 22 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.90.
Svea 22 - Översiktskarta, handlingsid: Bn 2022.91.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Upplysningar
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.
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan samt slutsamråd inkl. slutbesked.
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 6 forts.
Yttrande ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund ska följas.
Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande VA-installation.

Hur du 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 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.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

_________

Beslutet skickas till:
Sökande
Kontrollansvarig, för kännedom
Kungörelse:
Kungörelse sker i post- och Inrikes Tidningar

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

Bn § 7

Dnr BN 2021/404

Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 Förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus och garage
Byggnadsnämndens beslut

Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av bostadshus och garage, i enlighet
med inlämnade och reviderade handlingar. Förhandsbeskedet villkoras med att;
•

Befintliga VA-ledningar absolut inte får skadas vid markarbete inom
fastigheten.

•

Eventuell golvbrunn i garaget inte får anslutas till det allmänna
spillvattenledningsnätet på grund av risk för oavsiktliga utsläpp av kemikalier,
olja och drivmedel.

•

Österlen VA förespråkar en tät golvbrunn alternativt ska en oljeavskiljare
installeras på utgående spillvatten från garaget. Fastighetsägare och VAabonnenter ska följa de regler som finns i ABVA, Allmänna bestämmelser
för användande av Tomelilla kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning.

•

Kommunalt VA tillstånd eller enskilt vatten och avlopps tillstånd ska lämnas
in till byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas.

•

Tillstånd från Trafikverket för att ansluta fastigheten till allmän väg 1545 för
nya till- och utfartsvägar ska lämnas in till byggnadsnämnden innan
startbesked utfärdas.
Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan
startbesked utfärdas.
Bostadsprojektet bör projekteras med en bra och tydlig säkerhetsmarginal
gentemot golfbanan, denna zon kan med fördel omfattas av t.ex. skyddsnät
eller dylikt.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

•
•

Byggnadsnämnden gör också bedömningen att den föreslagna avstyckningen av ca
2700-2800 kvm är lämplig. Den planerade byggnaden (enplansvilla) ska utformas
omsorgsfullt för att varsamt passa in i miljön och landskapet. Ansökan om
lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas.
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 7 forts.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17. Motivet till
beslutet om ett positivt förhandsbesked är att åtgärder bedöms kunna komma att
uppfylla kraven i kap 9 § 31, det vill säga att det inte kommer att strida mot
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och kommer att kunna uppfylla
de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap och att positivt
förhandsbesked för åtgärder enligt 9 kap § 17 kan lämnas.
Slutlig prövning sker mot kraven i PBL 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas förrän
bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits.
Förhandsbeskedet prövar endast lokaliseringen, om platsen bedöms kunna bebyggas.
Lokal anpassning av byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 13 328 kronor (8 568 kronor för
förhandsbesked och 4 760 kronor för hörande av grannar och Kungörelse i Postoch Inrikes Tidningar) enligt tabell 7 och 3 i fastställd taxa.

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan

2021-10-21

Projektbeskrivning

2021-10-21

Karta

2021-10-21

Situationsplan, 2 st.

2021-10-21

Situationsplan, 2 st.

2021-12-23, 2021-12-29

Karta 2

2022-01-24

Karta 2

2022-01-25

Bilder från fastigheten

2022-01-25

Situationsplan, Ortofot

2022-01-31

Yttrande över kommunicering

2022-02-01

Övrigt Vägverket Publikation

2022-02-01
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 7 forts.
Upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Skåne
län men skickas till Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla eller
skickas som e-post till bygg@tomelilla.se.
Ange diarienummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är
felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska
överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag
beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Byggnadsnämnden har fått in en ansökan on om förhandsbesked för nybyggnad av
enplansvilla och garage på fastigheten. Fastigheten om ca 6170 kvm ska styckas av så
att en mindre fastighet om ca 2700-2800 kvm bildas där den nya enplansvillan med
garage planeras, samtliga byggnader upptar enligt ansökan ca 315 kvm.
Den planerade byggnaden uppförs i enplansvilla (T-byggnad i modern stil).
Byggnaden är placerad för att rama in trädgården, fånga landskapet och skapa
atmosfär med sluttningen på tomten. Byggnaden är högre i bakre delen med ett
slutande sedumtak (en fetbladsväxt som håller mycket fukt i bladen) mot trädgården.
Fronten består av fönsterpartier med skjutdörrar som gör trädgården till en del av
rummet och en enkel access till uteplatsen och pool. På gaveln mot gårdsplanen
inryms ett garage. Sedumtaket gör att huset smälter samman med naturen och här
finns också utrymme för solpaneler.
Den planerade byggnaden uppförs med enplansvilla och fastigheten förses med
kommunalt VA eller enskild anläggning.
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 februari 2022

§ 7 forts.
Den nya fastigheten planerad få infart från Rosendalsvägen (allmän väg 1545).

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och delvis inom sammanhållen
bebyggelse samt i anslutning till detaljplanerade områden.
Fastigheten ligger mitt i den Österlenska naturen, i omedelbar anslutning till
Tomelilla samhälle och i söder och väster om fastigheten ligger Tomelilla golfbana.
Området är inte utpekat som vattenskyddsområde, har inga utpekade risker och
ligger inte inom område för risktransporter.
I marken för den planerade byggnationen finns inga kända föroreningar. Marken där
den planerade byggnationen ska ske är inte på annat sätt olämplig för byggnation.

Gällande lagstiftning
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.
18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vi den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om lov görs.
31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. Inte strider mot områdesbestämmelser,
2. Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
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3. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2§ första stycket, 3, 6, 7, 911§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ ide delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Österlen VA, Ystad-Österlenregion, Trafikverket, E.ON och Tomelilla golfklubb
samt övriga sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
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§ 7 forts.
Österlen VA, Ystad-Österlenregion, Trafikverket och Tomelilla golfklubb har yttrat
sig. E.ON har inte inkommit med svar.
Tomelilla golfklubb har inget att invända under förutsättning att nybyggnad av
enplansvilla vid den angränsande fattigheten inte påverkas eller begränsas för
golfklubbens fortsatta verksamhet och utveckling.
Säkerhet är vid projektering av enplansvilla vid golfbana en viktig aspekt att ta hänsyn
till. Bostadsprojektet bör projekteras med en bra och tydlig säkerhetsmarginal
gentemot golfbanan, denna zon kan med fördel omfattas av t.ex. skyddsnät eller
dylikt vilket är vanligt förekommande vid golfbanor för skydd mot bollar till väg och
bostäder.
Inga övriga synpunkter har inkommit.
Kommunicering
Remissyttranden från kända sakägare har kommunicerats till sökanden.
Sökandens bemötande vid kommunicering
Utifrån de yttrande som inkommit har jag härmed besvarat de frågor som i nuläget är
möjliga att återkoppla. I en prövning av bygglov, så är detaljerna givet mer precisa.
Jag ser det som väldigt positivt att dialogen och samverkan finns bland angränsande
fastigheter och verksamheter, med god förhoppning om att utveckla detta framåt.
Platsen vi söker förhandsbesked på, är för oss välbekant och en trygg boplats.
Byggnadsnämndens bemötande på sökandens skrivelse
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Byggnadsnämnden gör bedömningen att det bedöms lämpligt med sökandes
motivering och hantering av inkomna synpunkter från kända sakägare.

Bedömning och skäl till beslut
Den faktiska granskningen görs mot PBL kap 9 § 31, då bedömningen görs om
förslagen åtgärd kan komma att uppfylla kraven.
Slutlig detaljgranskning görs i bygglovsprocessen.
Den förslagna åtgärden kommer inte att stå i strid med antagen översiktsplan,
områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planläggning.
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§ 7 forts.
De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad för
ändamålet eftersom befintliga byggnader redan finns där ny enplansvilla och garage
planeras. Markförhållandena är goda för byggnation och ligger inte inom riskområde.
Den sammanlagda bedömningen är därför att den förslagna åtgärden nybyggnad av
enplansvilla och garage uppfyller kraven enligt PBL kap 9 § 17, samt bedöms kunna
uppfylla kraven i kap 9 § 31 och tillämpliga delar av utformnings kraven i 2 och 8 kap
och att förhandsbesked därför kan beviljas.
Byggnadsnämnden bedömer även den planerade byggnationen och avstyckningen,
med ny utfart till Rosendalsvägen, vara lämplig.
Ansökan om lantmäteriförrättning ska dock göras innan startbesked utfärdas.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslut expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
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Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av bostadshus och garage, i enlighet
med inlämnade och reviderade handlingar. Förhandsbeskedet villkoras med att
•

Befintliga VA-ledningar absolut inte får skadas vid markarbete inom
fastigheten.

•

Eventuell golvbrunn i garaget inte får anslutas till det allmänna
spillvattenledningsnätet på grund av risk för oavsiktliga utsläpp av kemikalier,
olja och drivmedel.

Justerandes sign
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§ 7 forts.
•

Österlen VA förespråkar en tät golvbrunn alternativt ska en oljeavskiljare
installeras på utgående spillvatten från garaget. Fastighetsägare och VAabonnenter ska följa de regler som finns i ABVA, Allmänna bestämmelser
för användande av Tomelilla kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning.

•

Kommunalt VA tillstånd eller enskilt vatten och avlopps tillstånd ska lämnas
in till byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas.

•

Tillstånd från Trafikverket för att ansluta fastigheten till allmän väg 1545 för
nya till- och utfartsvägar ska lämnas in till byggnadsnämnden innan
startbesked utfärdas.
Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan
startbesked utfärdas.
Bostadsprojektet bör projekteras med en bra och tydlig säkerhetsmarginal
gentemot golfbanan, denna zon kan med fördel omfattas av t.ex. skyddsnät
eller dylikt.

•
•

Byggnadsnämnden gör också bedömningen att den föreslagna avstyckningen av ca
2700-2800 kvm är lämplig. Den planerade byggnaden (enplansvilla) ska utformas
omsorgsfullt för att varsamt passa in i miljön och landskapet. Ansökan om
lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17. Motivet till
beslutet om ett positivt förhandsbesked är att åtgärder bedöms kunna komma att
uppfylla kraven i kap 9 § 31, det vill säga att det inte kommer att strida mot
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och kommer att kunna uppfylla
de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap och att positivt
förhandsbesked för åtgärder enligt 9 kap § 17 kan lämnas.
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Slutlig prövning sker mot kraven i PBL 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas förrän
bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits.
Förhandsbeskedet prövar endast lokaliseringen, om platsen bedöms kunna bebyggas.
Lokal anpassning av byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 13 328 kronor (8 568 kronor för
förhandsbesked och 4 760 kronor för hörande av grannar och Kungörelse i Postoch Inrikes Tidningar) enligt tabell 7 och 3 i fastställd taxa.
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§ 7 forts.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan

2021-10-21

Projektbeskrivning

2021-10-21

Karta

2021-10-21

Situationsplan, 2 st.

2021-10-21

Situationsplan, 2 st.

2021-12-23, 2021-12-29

Karta 2

2022-01-24

Karta 2

2022-01-25

Bilder från fastigheten

2022-01-25

Situationsplan, Ortofot

2022-01-31

Yttrande över kommunicering

2022-02-01

Övrigt Vägverket Publikation

2022-02-01

Remissyttrande från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

2022-02-02

Remissyttrande från Trafikverket

2022-02-02

Remissyttrande från Tomelilla Golf AB

2022-02-02

Remissyttrande från Österlen VA

2022-02-02

Upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.
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Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Skåne
län men skickas till Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla eller
skickas som e-post till bygg@tomelilla.se.
Ange diarienummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är
felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.
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§ 7 forts.
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska
överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag
beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Reza Zargari, handlingsid: Bn 2022.93.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 – Karta, handlingsid: Bn 2022.92.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 – Ortofotobilder, handlingsid: Bn 2022.94.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 – Projektbeskrivning, handlingsid: Bn 2022.95.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Situationsplan 2, handlingsid: Bn 2022.96.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Situationsplan 3, handlingsid: Bn 2022.97.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Karta 2, handlingsid: Bn 2022.98.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Bilder från fastigheten, handlingsid: Bn 2022.99.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10, Situationsplan, Ortofoto, handlingsid: Bn 2022.107.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Remissyttrande från Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund, handlingsid: Bn 2022.108.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Remissyttrande från Trafikverket, handlingsid: Bn
2022.109.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Remissyttrande från Tomelilla Golf AB, handlingsid:
Bn 2022.110.
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Remissyttrande från Österlen VA, handlingsid: Bn
2022.111.
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_________

Beslutet skickas till:
Sökanden
Sakägare som haft synpunkter
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Bn § 8

Dnr BN 2021/381

Tillsynsplan för Tomelilla kommun
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden antar tillsynsplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn
2022.1147.
Byggnadsnämnden beslutar begära resursförstärkning av kommunfullmäktige för att
tillsätta en heltidsanställd tillsynshandläggare under 1,5 år.

Ärendebeskrivning

Under verksamhetsåret 2021 har det framkommit att det finns en stor del pågående
tillsynsärenden som inte har handlagts och avslutats. Dessa tillsynsärenden har inte
kommunicerats ifrån förvaltningens sida under åren 2019 och 2020. Under 2021 har
arbete gjorts med att sammanställa och redovisa pågående tillsynsärenden vilket har
utmynnat i en tillsynsplan. Tillsynsplanen beskriver de resurser som finns i dag och
visar på att det inte finns utrymme för att handlägga äldre tillsynsärenden med dagens
förutsättningar. Resurser måste tas in för att handlägga tillsynsärendena.
Ekonomiska konsekvenser
Kan ge en intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen.
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Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Uppföljning och redovisningen ska ske till nämnden för tillsättning av resurs samt
löpande redovisning för handläggning av ärendena som omfattas av tillsynsplanen.
Tillsynsplanen ska aktualiseras varje år och visa på behovsbedömning,
konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång.
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§ 8 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar tillsynsplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn
2022.1147.
Byggnadsnämnden beslutar begära resursförstärkning av kommunfullmäktige för att
tillsätta en heltidsanställd tillsynshandläggare under 1,5 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskivelse, Tf bygglovchef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.100.
Tillsynsplan för Tomelilla kommun, handligsid: Bn 2021.1147.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tillförordnad bygglovchef Åsa Jonasson
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Kommunfullmäktige
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Bn § 9

Dnr BN 2022/3

Anmälningsärenden 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 24
november 2021 till och med 24 januari 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden 24 november 2021 till och med 24
januari 2022 redovisas:
1. Beslut från Länsstyrelsen 2021-11-25 att upphäva och återförvisa beviljat
beslut Bn § 32/2021 2021-08-25 för bygglov gällande ombyggnad och ändrad
användning på fastigheten Nedraby 5:5, BL 2021-000100.
2. Beslut från Länsstyrelsen 2021-12-01 att ändra byggnadsnämndens beslut för
beviljad strandskyddsdispans 2020-03-12, dnr 2020-000063 BL 2020-000009.
3. Inkommen överklagan 2021-12-20 av beviljat bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, BL 2021-000402.
4. Beslut från Länsstyrelsen 2022-01-24 att avslå överklagan av beviljat bygglov
för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, BL 2021-000402.
5. Ordförandebeslut avseende bygglov ombyggnad och ändrad användning från
mejeri till verksamhetslokal, handlingsid: Bn 2022.64.

Förvaltningens förslag till beslut
Signature reference: 341dde43-c498-4abd-bf0f-c0a584242adf

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 24
november 2021 till och med 24 januari 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn
2022.101.
Beslut från Länsstyrelsen 2021-11-25 att upphäva och återförvisa beviljat beslut Bn §
32/2021 2021-08-25 för bygglov gällande ombyggnad och ändrad användning på
fastigheten Nedraby 5:5, handlingsid: Bn 2022.51.
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§ 9 forts.
Beslut från Länsstyrelsen 2021-12-01 att ändra byggnadsnämndens beslut för beviljad
strandskyddsdispans 2020-03-12, handlingsid: Bn 2022.52.
Inkommen överklagan 2021-12-20 av beviljat bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, handlingsid: Bn 2022.49.
Beslut från Länsstyrelsen 2022-01-24 att avslå överklagan av beviljat bygglov för
nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, handlingsid: Bn 2022.50.
Ordförandebeslut avseende bygglov ombyggnad och ändrad användning från mejeri
till verksamhetslokal signerat, handlingsid: Bn 2022.64.
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Bn § 10

Dnr BN 2022/4

Delegeringsbeslut 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor,
handlingsid: Bn 2022.66, Bn 2022.67 och Bn 2022.68.

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 16 november 2021 till och
med 24 januari 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor,
handlingsid: Bn 2022.66, Bn 2022.67 och Bn 2022.68.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.102.
Delegationslista 2021-11-16 - 2022-01-24 bygglovshandläggare Reza Zargari,
handlingsid: Bn 2022.66.
Delegationslista 2021-11-16 - 2022-01-24 bygglovshandläggare Ronnie Hammar,
handlingsid: Bn 2022.67.
Delegationslista 2021-11-16 - 2022-01-24 bygglovshandläggare Monika Olsson,
handlingsid: Bn 2022.68.
_________
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Bn § 11

Dnr BN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Information från ordförande Per Håkanson (C)
Möte med revisionen
Per Håkansson informerar om ett möte med revisionen gällande lämnade
synpunkter för byggnadsnämnden avseende 2019 års granskning.
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Personalläget inom byggenheten
Niklas Sommelius informerar om personalläget inom enheten. Arbetet med
rekrytering av en ny bygglovschef är pågående och en kravprofil är framtagen.
Planer finns även på att anställa en senior bygglovshandläggare.
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Årshjul 2022
Årshjulet för 2022 presenteras med de ärenden som kommer att tas upp under
årets kommande sammanträden.
Revisionens frågor
Revisionsrapporten avseende 2019 pekade på sårbarhet gällande
personalstyrkan samt rutiner kring tillsynsärenden. Efter revisionens rapport
har personaltätheten på enheten ökat och en tillsynsplan är framtagen för
vidtagande av åtgärder gällande tillsynsärenden.

Justerandes sign
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§ 11 forts.

Svar till revisonen gällande granskning 2019
Niklas informerar om revisionens granskningsrapport samt missivskrivelse där
det framgår att revisionen önskar återkoppling från byggnadsnämnden med ett
yttrande som ska vara dem till handa senast den 17 mars.
Bokslut 2021
Bokslutet avseende år 2021 visar på ett underskott på 2,2 mkr. Intäkterna för
året visar ett underskott på 335,000 kr. Enheten har haft 250 ärenden under
året vilket är en minskning jämfört med föregående år.
Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplanen för 2022 presenterar en omvärldsbevakning och en
nulägesanalys för byggenheten. På sikt avser enheten att utveckla samarbeten
mellan kommunerna för att minska sårbarheten vid myndighetsutövning,
utveckla e-tjänster samt se över behovet av IT-stöd i handläggningen
tillsammans med tillväxt- och utvecklingsavdelningen.
Mål för ekonomisk hushållning
Målet om ekonomisk hushållning innebär är att alla bygglovsärenden som
överklagas ska hålla vid överprövningar i högre beslutsinstanser och är ett av
de mål som byggnadsnämnden kommer att arbeta med under året.
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3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
E-tjänster för bygglov
Åsa Jonasson informerar om arbetet med införandet av e-tjänster. Nu kan
bygglov och anmälningspliktiga ärenden sökas digitalt via kommunens
hemsida. Sakägaren kan sedan följa sitt ärende via e-tjänsten. En annan del av
digitaliseringsarbett innebär att myndigheter och företag kan hämta remisser
vie e-tjänster.
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§ 11 forts.
4. Beslut avseende JO-anmälan
Efter en JO-anmälan avseende ett tillsynsärende inom byggenheten har
Justitieombudsmannen nu lämnat ett beslut med viss kritik gällande
hanteringen av ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.103.
Byggnadsnämndens årshjul 2022, handlingsid: Bn 2022.104.
Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2022, handlingsid: Bn 2022.105.
Verksamhetsplan 2022, handlingsid: Bn 2022.106.
Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla
kommun, handlingsid: Bn 2022.37.
Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019 Byggnadsnämnden,
handlingsid: Bn 2022.38.
Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019, handlingsid: Bn 2022.39.
Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2022.40.
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