
 
TOMELILLA KOMMUN 
  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
16 mars 2022 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Plats och tid Äppelkriget, kommunhuset Tomelilla, den 16 mars 2022, kl. 08.30-10.30 

 
Beslutande   Per Håkanson (C), ordförande 

Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande 
Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande 
Roger Persson (S) 
Birger Hörberger (SD) ersätter Anders Rosengren (SD) 

    
   
Övriga närvarande  Se nästa sida. 
   
   
   
   

Utses att justera Roger Persson (S)   
 
Justerade paragrafer  §§ 12-15, 17-23 
 
Justeringens plats  2022-03-22 Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla 
och tid   
Underskrifter  
Sekreterare   
 Anna Silver 
 
 
Ordförande  
 Per Håkanson (C) 
 
Justerare  
 Roger Persson (S)   

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ   
    
Sammanträdesdatum 16 mars 2022   
    
Datum då anslaget sätts upp 23 mars 2022 

 
  

Datum då anslaget tas ned 15 april 2022   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Anna Silver 
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TOMELILLA KOMMUN 
  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
16 mars 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Mårtensson (S) 
Emil Ekstrand (M) 

 
Övriga närvarande från förvaltningen 

Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 
Åsa Jonasson, tillförordnad bygglovschef 
Emelie Olsson, ekonom 
Reza Zargari, bygglovshandläggare närvarande till och med punkt 5 
Anna Silver, nämndsekreterare 

 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med   
 
§ 12  Lönhult 5:65 - Förhandsbesked bygglov enbostadshus med garage 

§ 13  Hedeberga 7:21 - Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus 

§ 14  Tunby 34:48 - Förhandsbesked nybyggnad av tre bostadshus 

§ 15  Samrådsremiss gällande detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22 

§ 16  Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun 

§ 17  Årsredovisning 2021 för byggnadsnämnden 

§ 18  Medel för att genomföra tillsynsplan 

§ 19  Anmälningsärenden 2022 

§ 20  Delegeringsbeslut 2022 

§ 21  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 22  Informationsärende - mål 2022 

§ 23  Informationsärende - Prognos för internbudget byggnadsnämnden 2022 

 
_________ 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 12 Dnr BN 2022/31 

Lönhult 5:65 - Förhandsbesked bygglov 
enbostadshus med garage 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela om negativt förhandsbesked med stöd av 9 kap. 
17 § plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten 
Lönhult 5:65 i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Avgiften för bygglovet är 4 284 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2022-01-18, 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. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
bostadshus på fastigheten Lönhult 5:65.  

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område B3-Lön och Ä3-Lön. Fastigheten är 
markerad som riksintresse, fornlämningar och naturvärdsklasser. 

I detaljplanen är fastigheten avsedd för park eller plantering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bygglov ger en mindre intäkt till förvaltningen. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen. 

Miljöperspektivet 
Tomten är avsedd för park eller plantering. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela om negativt förhandsbesked med stöd av 9 kap. 
17 § plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten 
Lönhult 5:65 i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

 

Avgiften för bygglovet är 4 284 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2022-01-18, 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 
Lönhult 5:65 - Förhandsbesked bygglov enbostadshus med garage, handlingsid: Bn 
2022.281. 

Lönhult 5:65 - Byggnadsplan B3, handlingsid: Bn 2022.259. 

Lönhult 5:65 - Plankarta Lönhult B3, handlingsid: Bn 2022.260. 

Lönhult 5:65 - Plankarta Ä3, handlingsid: Bn 2022.261. 

Lönhult 5:65 - Karta 1/3, handlingsid: Bn 2022.262. 

Lönhult 5:65 - Karta 2/3, handlingsid: Bn 2022.263. 

Lönhult 5:65 - Karta 3/3, handlingsid: Bn 2022.264. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Kunggörelse: 

Kungörelse sker i post -och Inrikes Tidningar. 

 
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. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 12 forts. 

 

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. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 13 Dnr BN 2021/434 

Hedeberga 7:21 - Förhandsbesked 
nybyggnad enbostadshus 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Förhandsbeskedet villkoras med att; 

• Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

• Kommunalt VA-tillstånd eller enskilt vatten och avloppstillstånd från Ystad-
Österlenregionens miljöförbund ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

Byggnadsnämnden gör också bedömningen att den föreslagna avstyckningen av ca 
1200 kvm är lämplig. Den planerade byggnaden enbostadshus om 100 kvm i enlighet 
med inlämnade handlingar.  

Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 17 §. Motiv till 
beslut om ett positivt förhandsbesked är att åtgärder bedöms kunna komma att 
uppfylla kraven i 9 kap. 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 kap. 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 Post- 
och Inrikes Tidningar) enligt tabell 7 och 3 i fastställd taxa. 

 

 

6



 

 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan   2022-01-14 

Projektbeskrivning  2022-01-14 

Situationsplan  2022-01-25 

Översiktskarta 1  2022-02-18 

Översiktskarta 2  2022-02-18 

Ortofotokarta 1  2022-02-18 

Ortofotokarta 2  2022-02-18 

Bilder från platsen  2022-02-24 

Ärendebeskrivning 
Sökande önskar stycka av befintlig fastighet som omfattar totalt 7 140 kvm och skapa 
en ny fastighet om 1 200 kvm. På den mindre fastigheten placeras ett nytt 
enbostadshus om 100 kvm. Fastigheten är taxerad som bebyggd småhusenhet. 

Tillfart till bostaden sker via befintlig HEDEBERGA NORRA VSF väg nr. 10 370 
på norrsidan. Fastigheten önskar anslutning till kommunalt VA. 

Det finns en befintlig luftkraftledning som går genom fastigheten från norr till söder. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och delvis inom sammanhållen 
bebyggelse samt inte inom riksintresse. 

 

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

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

 

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 

3. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2§ första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 39 § ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska 
innehålla 

1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft, 

2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas och 

3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska förenligt med de 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 

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

 

Yttranden 
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Österlen VA, Ystad-Österlenregion miljöförbund, HEDEBERGA NORRA VSF, 
Tomelilla kommun och E.ON samt övriga sakägare har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Österlen VA, Ystad-Österlenregion miljöförbund, HEDEBERGA NORRA VSF 
och Tomelilla kommun har yttrat sig. E.ON har inte inkommit med svar. 

 

Inga övriga synpunkter har inkommit. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

 

Ystad-Österlenregion har inga synpunkter. Miljöförbundet har inget att erinra mot 
rubricerat förhandsbeskedet under förutsättning att följande uppfylls: 

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

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

 
Bedömning och skäl till beslut 
Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, då detta ska 
beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet sker prövningen mot 
PBL kap 9 § 31 som anger att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 

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

I området finns inga starka konflikter med allmänna intressen och det nytt 
enbostadshus placeras så att de smälter väl in i kulturlandskapet. 

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 kap 2 § eller 
MB 3 kap 4 §. 

De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad för 
ändamålet eftersom befintliga byggnader redan finns där nytt enbostadshus planeras. 
Markförhållandena är goda för byggnation och ligger inte inom riskområde. 
Förvaltningen bedömer att den planerade bebyggelsen därför kommer att kunna 
uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 § samt MB 3 kap 2 § och 6 §. Bedömningen är också 
att den planerade byggnationen uppfyller kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att 
positivt förhandsbesked därför kan lämnas. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

 

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

Sammantaget gör byggnadsnämnden därför bedömningen att den föreslagen 
nybyggnad kommer att kunna uppfylla kraven i plan och bygglagen, och att positivt 
förhandsbesked därför kan lämnas. 

 

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.  

 

Byggnadsnämndens bemötande på sökandens skrivelse 
Byggnadsnämnden gör bedömningen att det bedöms lämpligt med sökandes 
motivering och hantering av inkomna synpunkter från kända sakägare. 

 
Den faktiska granskningen görs mot PBL 9 kap. 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. 

 

Den planerade byggnaden lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad för 
ändamålet eftersom befintliga byggnader redan finns där nytt enbostadshus planeras. 
Markförhållandena är goda för byggnation och ligger inte inom riskområde. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

 

Den sammanlagda bedömningen är därför att den förslagna åtgärden nybyggnad av 
enbostadshus uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 17 §, samt bedöms kunna uppfylla 
kraven i 9 kap. 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 befintlig tillfart till HEDEBERGA NORRA VSF, vara lämplig. 

Ansökan om lantmäteriförrättning ska dock göras innan startbesked utfärdas. 

 

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. 

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 
Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Förhandsbeskedet villkoras med att; 

• Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

 

• Kommunalt VA-tillstånd eller enskilt vatten och avloppstillstånd från Ystad-
Österlenregionens miljöförbund ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

Byggnadsnämnden gör också bedömningen att den föreslagna avstyckningen av ca 
1200 kvm är lämplig. Den planerade byggnaden enbostadshus om 100 kvm i enlighet 
med inlämnade handlingar.  

Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 17 §. Motiv till 
beslut om ett positivt förhandsbesked är att åtgärder bedöms kunna komma att 
uppfylla kraven i 9 kap. 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 kap. 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 Post- 
och Inrikes Tidningar) enligt tabell 7 och 3 i fastställd taxa. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan   2022-01-14 

Projektbeskrivning  2022-01-14 

Situationsplan  2022-01-25 

Översiktskarta 1  2022-02-18 

Översiktskarta 2  2022-02-18 

Ortofotokarta 1  2022-02-18 

Ortofotokarta 2  2022-02-18 

Bilder från platsen  2022-02-24 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Reza Zargari, Bn 2022.282. 

Hedeberga 7:21 - Projektbeskrivning, handlingsid: Bn 2022.265. 

Hedeberga 7:21 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.266. 

Hedeberga 7:21 - Ortfotokarta 1/1, handlingsid: Bn 2022.267. 

Hedeberga 7:21 - Ortfotokarta 2/2, handlingsid: Bn 2022.268. 

Hedeberga 7:21 - Översiktskarta 1/2, handlingsid: Bn 2022.269. 

Hedeberga 7:21 - Översiktskarta 2/2, handlingsid: Bn 2022.270. 

Hedeberga 7:21 - Bilder från platsen, handlingsid: Bn 2022.271. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

Kontrollansvarig, för kännedom 

Kungörelse: 

Kungörelse sker i post- och Inrikes Tidningar 

 

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. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 14 Dnr BN 2022/74 

Tunby 34:48 - Förhandsbesked 
nybyggnad av tre bostadshus 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
hantering. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om att få bebygga fastigheten Tunby 34:48 inkom till förvaltningen 
2021-09-09 och avsåg då en generell förfrågan om att få lov att bebygga fastigheten. 
Då ansökan behöver vara preciserad till typ av åtgärd och omfattning för att kunna 
prövas har dialog förts med sökande. Efter en reviderad ansökan om maximalt tre 
bostadshus på fastigheten har förvaltningen handlagt ärendet och under 
granskningen gjort en första bedömning att föreslagen placering och åtgärd inte är 
lämplig utefter platsens förutsättningar och intressen. För att kunna pröva fler 
bostadshus än tre krävs ett planarbete. Sökande har tagit del av förvaltningens 
negativa bedömning men vill ha åtgärderna prövade. 

 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utom sammanhållen bebyggelse. 
Vidare berörs fastigheten av landskapskaraktärsområde (det Österlenska 
backlandskapet) och naturvärdesklass två som avser områden med höga naturvärden. 
Tunby 34:48 gränsar till betesmark (gulmarkerat område på kartbilden nedan) 
belägen inom Simrishamns kommun men även fastigheterna intill berörs av 
naturvärdesklass två. Det finns bebyggda fastigheter i närområdet men dessa 
fastigheter berörs inte av aktuell naturvärdesklass (ljusbrunt område) men av 
landskapskaraktärsområdet. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

 

 

 
Översiktsplan och bebyggelse 
Av Tomelilla kommuns översiktsplan framgår att ny bebyggelse på landsbygden i 
första hand ska placeras där det är möjligt i nära anslutning till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur. För bebyggelse på landsbygden med starka konflikter tillåts endast 
då särskilda skäl föreligger och då motstående intressen inte påtagligt kan skadas. 
Som exempel på särskilt skäl ges att nybyggnationen behövs för att effektivt kunna 
nyttja fastigheten för sitt ändamål.  

Med starka konflikter avser kommunen sådant som är av allmänt intresse och 
geografiskt utpekat av kommun, länsstyrelse m.fl. Det kan t.ex. vara ett riksintresse 
och naturvårdsområde. Här avses inte jordbruksmark som är ett allmänt intresse och 
omfattar all jordbruksmark som därmed inte är geografiskt utpekat. Syftet med 
översiktsplanen enligt PBL är att kommunen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  

 

Översiktsplanen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Ett sådant särskilt skäl som angivits ovan bedöms inte föreligga i aktuellt ärende då 
fastigheten i dag är obebyggd. Bebyggda fastigheter i området ligger utanför utpekat 
naturvärdes område och bör i sig inte utgöra skäl för att tillåta bebyggelse på 
fastigheten Tunby 34:48. För att kunna bebygga fastigheten krävs ett positivt 
förhandsbesked och sedermera ett beviljat bygglov. Först när slutbesked finns för ett 
bostadshus kan kompletterande byggnader och åtgärder uppföras i enlighet med 
PBL. Ett förhandsbesked pröva om platsen är lämplig att bebygga och omfattar då 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

 

alla typer av byggnationer där närmare placering och utformning sedermera sker i en 
bygglovsprövning. Det finns således inga bygglovsbefriade åtgärder som får lov att 
uppföras på fastigheten utan att det finns ett bostadshus. 
 
Berörda sakägare 
Då förvaltningen är negativa i sin bedömning av att få bebygga fastigheten har 
berörda sakägare inte hörts enligt PBL 9 kap. 25 §. 

Gällande lagstiftning 
PBL 2 kap. 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 
 
PBL 2 kap. 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
PBL 2 kap. 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan, 
 

PBL 8 kap. 9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena 
på platsen. Tomten ska ordnas så att 
   1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
   2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
   3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon, 
   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

 
   5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram 
till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 
   6. risken för olycksfall begränsas. 
 
PBL 9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
PBL 9 kap. 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 

3. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2§ första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 
 

Bedömning och skäl till beslut 
Föreslagna åtgärder bedöms stå i strid mot PBL 2 kap 2 § då mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  

 

Med rådande höga naturvärden på platsen bedöms en byggnation påtagligt skada de 
värden som finns och bedöms inte kunna uppfylla kraven i PBL 2 kap. 6 § och 8 kap. 
9 §. Föreslagna åtgärder bedöms även stå i strid mot gällande översiktsplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslut expedieras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av upp 
till tre bostadshus på fastigheten Tunby 34:48. 

Enligt plan- och bygglagen ska markområden användas för det ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges för sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  

Föreslagna åtgärder är inte i linje med gällande översiktsplan och bedöms påtagligt 
påverka rådande landskapskaraktärs- och naturvärdesområde. I detta fall bedöms det 
allmänna intresset väga tyngre än det enskilda. Platsen är inte lämplig att bebygga och 
därmed ska negativt förhandsbesked meddelas. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 4 284 kronor (4 284 kronor för 
förhandsbesked) enligt tabell 7 i fastställd taxa. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan   2021-09-13 

Projektbeskrivning  2021-11-30 

Tjänsteskrivelse  2022-02-26 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, Bn 2022.283. 

Tunby 34:48 - Komplettering situationsplan, handlingsid: Bn 2022.272. 

Tunby 34:48 - Översiktskarta, handlingsid: Bn 2022.273. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kristin Skoog (S) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare 
hantering.  
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Kristin Skoogs 
förslag. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonason 

Sökande 

 
 
 
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. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 15 Dnr BN 2022/9 

Samrådsremiss gällande detaljplan för 
Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande detaljplan för Tryde 
67:27 samt del av Tryde 13:22 utan invändningar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2022 (Ks § 10/2022) att remittera 
detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22 för yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden samt byggnadsnämnden.  

”Samrådstiden är från och med den 16 februari 2022 till och med den 9 mars 2022”. 

 

Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, har begärt anstånd 
till den 24 mars 2022 för att protokoll från byggnadsnämnden (sammanträde 16 
mars) samt samhällsbyggnadsnämnden (sammanträde 18 mars) ska hinna justeras. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att byggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Byggnadsverksamheten har inget att erinra gällande detaljplan för Tryde 67:27 samt 
del av Tryde 13:22. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 15 forts. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande detaljplan för Tryde 
67:27 samt del av Tryde 13:22 utan invändningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid:  

Bn 2022.284. 

Samrådsremiss detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, handlingsid: Bn 
2022.276. 

Samrådshandling - Planbeskrivning Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, 
handlingsid: Bn 2022.275. 

Samrådshandling - Plankarta för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, handlingsid: 
Bn 2022.274. 

Sv: Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, 
handlingsid: Bn 2022.147. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 17 Dnr BN 2020/13 

Årsredovisning 2021 för 
byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2021 och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämndens årsbokslut 2021 innehåller bland annat en redogörelse över årets 
väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en ekonomisk analys. 
Verksamhets måluppföljning utgör också ett avsnitt.  

Byggnadsnämnden redovisar för år 2021 ett ekonomiskt underskott på 2176 tkr.  

Resultatet beror i hög grad på intäkterna för bygglovsverksamheten varit lägre än 
budgeterat. En förklaring är att i början av året ökade handläggningstiden, vilket 
medförde att enheten inte kunde debitera sökande fullt ut utan var tvungen att sätta 
ner taxan. En annan förklaring är att under den senare delen av halvåret 2021 
minskade antalet bygglovsärenden och därmed lägre intäkter.  

Det är dock på kostnadssidan som den främsta förklaringen till underskottet kan 
sökas. Under del av året har lönekostnaden för den avgångna plan- och 
bygglovschefen belastat verksamheten samtidigt som konsultkostnader för såväl tf 
bygglovschef samt handläggare och byggnadsinspektör funnits. Förvaltningen och 
nämnden har också tagit beslut att tillsätta en heltidsinspektör från och med augusti 
2021 samt rekrytera två handläggare som givetvis även påverkar kostnadssidan.  

Eftersom nämnden även beslutat att införa två olika digitaliseringstjänster har medel 
utgått för konsultkostnader i samband med införandet av dessa två tjänster. Medel 
som inte rymdes inom budget. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2021 och lägger densamma till 
handlingarna. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 17 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn 2022.286. 

Årsredovisning 2021, handlingsid: Bn 2022.277. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 18 Dnr BN 2021/381 

Medel för att genomföra tillsynsplan 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar begära resursförstärkning av kommunfullmäktige för att 
tillsätta en heltidsanställd tillsynshandläggare i enlighet med nedanstående yttrande. 
Kostnaden för en sådan beräknas på årsbasis till cirka 1 miljon kronor inklusive 
sociala avgifter och internutbildning. 

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.  

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2022 (Bn § 8/2022) att anta 
tillsynsplan för Tomelilla kommun. Byggnadsnämnden beslutade även att begära 
resursförstärkning av kommunfullmäktige för att genomföra tillsynsplanen. 
Förvaltningen uppmärksammades på att resursförstärkningen endast beslutas av 
kommunfullmäktige för budgetåret 2022. För 2023 fördelas resurserna inom den 
ordinarie budgetprocessen. Förvaltningen har därmed tagit fram en rimlig kostnad 
för resursförstärkning för 2022, vilken på årsbasis beräknas till cirka 760 000 kronor 
inklusive sociala avgifter. Förvaltningen anser att en årsarbetare bör tillsättas som 
tillsynshandläggare.  

Mot bakgrund av det svåra läget att finna någon lämplig kandidat eller person som 
söker denna tjänst kan det bli tvunget att anlita konsult. Kostnaden blir då sannolikt 
högre, men vår förhoppning är att i första hand hitta en person som kan anställas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kan ge en viss intäkt till kommunen. Hur stor vet vi inte eftersom många 
tillsynsärenden passerat tiden för att kommunen ska kunna erhålla någon så kallad 
sanktionsavgift. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Uppföljning och redovisning 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.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar begära resursförstärkning av kommunfullmäktige för att 
tillsätta en heltidsanställd tillsynshandläggare i enlighet med nedanstående yttrande. 
Kostnaden för en sådan beräknas på årsbasis till cirka 760 000 kronor inklusive 
sociala avgifter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.287. 

Tillsynsplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2022.1147. 

Tidigare behandling 
Bn § 8/2022 Tillsynsplan för Tomelilla kommun, 2022-02-09 

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. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bertil Fredlund (M) yrkar att höja beloppet till 1 mkr för utrymme till 
internutbildning för genomförande av tillsynsplanen. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 18 forts. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Per Håkanson (C) finner att nämnden i enighet bifaller Bertil Fredlunds 
yrkande. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson 

Kommunfullmäktige 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 19 Dnr BN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till byggnadsnämnden 24 januari till och med 28 februari 2022 
redovisas: 

1. Yttrande till miljöförbundet avseende ändring av tidigare beviljad 

strandskyddsdispens på fastigheten Nedraby 14:6 

2. Strandskyddsdispens Brösarp 75:2  

3. Rev § 3/2022 Ansvarsprövning byggnadsnämnden 2021, handlingsid: Bn 

2022.119. 

4. Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, 

handlingsid: Bn 2022.143. 

5. Beslut av JO ärende 7064-2019, handlingsid: Bn 2022.122. 

6. Ks § 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, 

handlingsid: Bn 2022.145. 

7. Kf § 13/2022 Avsägelse från Torgny Larsson (S) som ersättare i 

byggnadsnämnden, handlingsid: Bn 2022.234. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 19 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid Bn 2022.288.  

Rev § 3/2022 Ansvarsprövning byggnadsnämnden 2021, handlingsid Bn 2022.119. 

Rev § 7/2022 Riskanalys och revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, handlingsid 
Bn 2022.143. 

Beslut av JO ärende 7064-2019, handlingsid Bn 2022.122. 

Ks § 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid Bn 
2022.145. 

Kf § 13/2022 Avsägelse från Torgny Larsson (S) som ersättare i byggnadsnämnden, 
handlingsid Bn 2022.234. 

 
_________  
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 20 Dnr BN 2022/4 

Delegeringsbeslut 2022 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor, 
handlingsid: Bn 2022.278, Bn 2022.279, Bn 2022.233 och Bn 2022.258. 

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 perioden 25 januari till och med 28 februari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor, 
handlingsid: Bn 2022.278, Bn 2022.279, Bn 2022.233 och Bn 2022.258. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.289. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Reza Zargari, handlingsid: Bn 2022.278. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Monika Olsson, handlingsid:  
Bn 2022.279. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Ronnie Hammar, handlingsid:  
Bn 2022.233. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.258. 

_________ 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 21 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) 

Chattkväll med Tomelilla direkt 
Den 30 mars mellan 18:00 – 20:00 kommer ordföranden Per Håkanson (C) och 
Kristin Skoog (S) finnas tillgängliga för samtal med invånarna i en av flera 
chattkvällar som arrangeras av Tomelilla direkt. 
 

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
Krismöte avseende situationen i Ukraina 
Det pågår fortlöpande krismöten i ledningsgruppen gällande situationen i Ukraina 
där man gör en omfattande genomgång av utrustning och skyddsrum. 
 
Måldag 
Byggnadsnämnden kommer att bjudas in till en måldag den 20 april. 

 
3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson 
Möte med länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har kallat till möte fredag den 18 mars 2022 med anledning av 
regeringens remiss med förslag om att bemyndigandet i plan- och bygglagen ska 
utvidgas till att även gälla vid tillströmning av de som omfattas av ett beslut om 
tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Förslaget innebär slopade krav på bygglov 
och undantag från vissa andra regler i plan- och byggregelverket. Lagändringen 
föreslås träda i kraft den 15 april 2022 och avsikten med mötet är att se över hur vi 
tillsammans snabbt kan få ut informationen. 
 
Bygglovsprocessen i e-tjänster 
Åsa informerar om hur bygglovsprocessen ser ut i de nya e-tjänsterna. Efter att 
ansökan kommer in ges sökanden möjlighet till komplettering. Sedan kan sökanden 
följa ärendegången med hjälp av sitt bank-ID, lämna yttrande samt ta del av beslut. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 21 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.290. 

Bygglovprocess redovisning byggnadsnämnden, handlingsid: Bn 2022.360. 

_________ 

31



 

 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 
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Bn § 22 Dnr BN 2021/67 

Informationsärende - mål 2022 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger densamma till handlingarna 
samt översänder informationen till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2021 (Bn § 11/2021) om svar på 
budgetremiss för mål och budget 2022 med plan för 2023–2024. I yttrandet 
beslutade byggnadsnämnden att delegera åt presidiet att ta fram mål för 
byggnadsnämnden gällande 2022. Målen som fastställdes var; 
 

• Digitaliseringen ska minska handläggningstiden gentemot medborgaren. 

• Nämnden ska genomföra minst en medborgardialog. 

• Tillsynen kvalitetssäkras genom samverkan med övriga SÖSK-kommuner. 

 
Ordförande Per Håkanson (C) föreslår att byggnadsnämnden lämnar följande 
information till kommunfullmäktige: 
Ett av målen som antogs var att utveckla samarbeten mellan SÖSK-kommunerna 
som ett steg i att minska sårbarheten vid myndighetsutövningen kring tillsyn. 
Förvaltningen ser i ett tidigt skede att byggnadsnämnden inte kommer att kunna 
uppfylla målet om samarbete med andra SÖSK-kommuner eftersom intresset för ett 
samarbete kring hantering av tillsynsärenden för närvarande är lågt.  

Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget ser vi inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ingen direkt påverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan på miljöperspektivet. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 22 forts. 

Uppföljning 
Arbetet med måluppfyllelse pågår fortlöpande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger densamma till handlingarna 
samt översänder informationen till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, ordförande byggnadsnämnden Per Håkanson (C), handlingsid:  
Bn 2022.291. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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Bn § 23 Dnr BN 2021/386 

Informationsärende - Prognos för 
internbudget byggnadsnämnden 2022 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna och 
översänder beslutet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2021 (Bn § 52/2021) att 
anta internbudget för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1164. 
Byggnadsnämndens totala budgetram för 2022 uppgår till 2 957 000 kronor. 
Förvaltningen har mot bakgrund av rådande arbetsmiljö samt de tillkommande 
ärenden som uppstått under 2021 anställt medarbetare som inte ryms inom 
budgetramen med bedömningen att intäkterna under kommande 
verksamhetsår skulle komma att kompensera för detta.  
Vi ser redan nu att bedömda intäkter för året inte kommer att kunna balansera 
de ökade kostnaderna i den totala budgetramen. En del av förklaringen till 
budgetunderskottet är tillkommande kostnader för konsult under perioden för 
rekrytering av ny bygglovschef samt kostnader för hantering av tillsyn. 
Förvaltningen flaggar därför redan nu att underskott kommer att uppstå med 
cirka 2 200 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Se ovan. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 23 forts. 

Uppföljning 
Förvaltningen följer intäkterna varje månad för att tidigt se hur det ekonomiska 
utfallet blir på årsbasis. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna och 
översänder beslutet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid:  

Bn 2022.292. 

Internbudget för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1164 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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