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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

15 juni 2022

Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, tillförordnad bygglovschef
Emelie Olsson, ekonom
Anna Silver, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden
§ 38

Anmälan av jäv

§ 39

Uppföljning intern kontrollplan 2022

§ 40

Månstorp 1:2 - Nybyggnad av fritidshus

§ 41

Månstorp 1:2 - Nybyggnad av fritidshus

§ 42

Valkyrian 14 - Uppförande av komplementbyggnad

§ 43

Tunby 34:48 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus

§ 44

Handlingsplan mot bakgrund av Tertial 1 2022

§ 45

Redovisning av delegeringsbeslut 2022

§ 46

Dialoger och informationsärenden 2022

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

_________

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

Bn § 38

Dnr BN DiaNr

Anmälan av jäv
Byggnadsnämndens beslut

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Bertil Fredlund (M) anmäler jäv i punkt 7 ” Valkyrian 14 - Uppförande av
komplementbyggnad” och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

Bn § 39

Dnr BN 2021/385

Uppföljning intern kontrollplan 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2022
avseende risk-id 6 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 december 2021 om vilka
riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022. Uppföljning sker
löpande under verksamhetsåret vid fastställda tidpunkter för varje risk-id.
Uppföljningen av risk-id 6 ska göras i juni 2022.
Riskid 6: Diarieföring. Ärendet registreras fel/handlingar registreras i fel ärende.
Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga direkta konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga direkta konsekvenser.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Uppföljning
Kontinuerlig uppföljning enligt intern kontrollplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2022
avseende risk-id 6 och lägger densamma till handlingarna.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 39 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn 2022.617.
Uppföljning internkontrollplan 2022 risk id 6, handlingsid: Bn 2022.618.
Intern kontrollplan 2022, handlingsid: Bn 2022.65.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

Bn § 40

Dnr BN 2022/133

Månstorp 1:2 - Nybyggnad av fritidshus
Byggnadsnämndens beslut
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas
Per Nilsson.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

För att få påbörja åtgärden krävs ett beslut om startbesked. Byggherren ska lämna
in följande handlingar som underlag inför beslut om startbesked:
· förslag till kontrollplan
· konstruktionshandlingar
· dimensioneringskontroll
· ventilationsritningar
· vatten och avloppsritningar
· markradonundersökning
· brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
· projektering skydd mot buller
· färdigställandeskydd
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.
Avgiften för handläggningen är totalt 18 586 kronor.
(7 419 kronor för bygglov, 8 655kr för start- och slutbesked, tekniskt samråd, ett
arbetsplatsbesök, slutsamråd och fastställande av kontrollplan samt 2 512 kronor
för hörande av sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 11 och 3 i
fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09.
Faktura skickas separat.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.

Påbörjande och giltighetstid
Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar. Även om startbesked har getts så måste dessa fyra
veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas.
Påbörjas åtgärden innan beslutet om lov har fått laga kraft sker det på
byggherrens egen risk.
Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då lovet fick laga kraft.
Förutsättningar
Förhandsbesked meddelades för nybyggnad av två stycken enbostadshus om ca 80
och 130 kvm med tillhörande komplementbyggnader genom beslut av BN § 113
2020-11-25. Då prövade åtgärder visade på en avstyckning av fastighetens
sydvästra del med infart till båda husen via väg i väster med befintligt servitut. Av
förhandsbeskedet framgår att fastigheten ska ha enskilt avlopp och att ansökan ska
inlämnas innan startbesked kan meddelas. Vidare framgår det av beslutet att en
slutlig prövning utifrån PBL 9 kap 31 § ska ske av en lokal anpassning av
byggnadernas utformning och färdig golvhöjd.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Av ärendebeskrivningen i beslutet framgår att ”Båda fastigheterna ska bebyggas
med klassiska och för trakten traditionella hus och anpassas vid sin slutliga
placering till omgivande natur.
Byggmaterial ska i möjligaste mån vara av ekologiska och av traditionella
karaktär – putsade fasader, spröjsade träfönster, yttertak av
bandplåt/bandtäckning. Det som byggs ska upplevas som att det funnits på platsen
länge - de ska inte uppfattas som nybyggen.”
Detta är endast en beskrivning av projektet som sökande inkommit med i samband
med ansökan om förhandsbesked. Detta ska inte tolkas som ett villkorat beslut
förutom skrivelsen att byggnaderna ska ha en lokal utformning i enlighet med
ovan.
Nu prövat förslag avser ett fritidshus på stamfastigheten Månstorp 1:2 med
placering i nordväst med infart via väg i väster med servitut. Det andra fritidshuset
prövas i ett separat ärende.

Justerandes sign

7

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.
Föreslaget fritidshus om 132 kvm byggnadsarea får en fasad av ljusgrå kalkputs,
takmaterial av återvunnit tegel samt skorsten i röd plåt.

Föreslagen placering

Placering enligt förhandsbesked

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Gällande lagstiftning
9 kap. 31 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Yttrande
Ärendet är ute på remiss med sista svarsdag 7 juni 2022. Eventuella inkomna
yttranden med synpunkter redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.

Ärendebeskrivning
Förutsättningar
Förhandsbesked meddelades för nybyggnad av två stycken enbostadshus om ca 80
och 130 kvm med tillhörande komplementbyggnader genom beslut av BN § 113
2020-11-25. Då prövade åtgärder visade på en avstyckning av fastighetens
sydvästra del med infart till båda husen via väg i väster med befintligt servitut. Av
förhandsbeskedet framgår att fastigheten ska ha enskilt avlopp och att ansökan ska
inlämnas innan startbesked kan meddelas. Vidare framgår det av beslutet att en
slutlig prövning utifrån PBL 9 kap 31 § ska ske av en lokal anpassning av
byggnadernas utformning och färdig golvhöjd.
Av ärendebeskrivningen i beslutet framgår att ”Båda fastigheterna ska bebyggas
med klassiska och för trakten traditionella hus och anpassas vid sin slutliga
placering till omgivande natur.
Byggmaterial ska i möjligaste mån vara av ekologiska och av traditionella
karaktär – putsade fasader, spröjsade träfönster, yttertak av
bandplåt/bandtäckning. Det som byggs ska upplevas som att det funnits på platsen
länge - de ska inte uppfattas som nybyggen.”
Detta är endast en beskrivning av projektet som sökande inkommit med i samband
med ansökan om förhandsbesked. Detta ska inte tolkas som ett villkorat beslut
förutom skrivelsen att byggnaderna ska ha en lokal utformning i enlighet med
ovan.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Nu prövat förslag avser ett fritidshus på stamfastigheten Månstorp 1:2 med
placering i nordväst med infart via väg i väster med servitut. Det andra fritidshuset
prövas i ett separat ärende.
Föreslaget fritidshus om 132 kvm byggnadsarea får en fasad av ljusgrå kalkputs,
takmaterial av återvunnit tegel samt skorsten i röd plåt.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.

Föreslagen placering

Placering enligt förhandsbesked

Gällande lagstiftning

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

9 kap. 31 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Yttrande
Ärendet är ute på remiss med sista svarsdag 7 juni 2022. Eventuella inkomna
yttranden med synpunkter redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Ger en mindre intäkt till kommunen.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas
Per Nilsson.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

För att få påbörja åtgärden krävs ett beslut om startbesked. Byggherren ska lämna
in följande handlingar som underlag inför beslut om startbesked:
· förslag till kontrollplan
· konstruktionshandlingar
· dimensioneringskontroll
· ventilationsritningar
· vatten och avloppsritningar
· markradonundersökning
· brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
· projektering skydd mot buller
· färdigställandeskydd

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.
Avgiften för handläggningen är totalt 18 586 kronor.
(7 419 kronor för bygglov, 8 655kr för start- och slutbesked, tekniskt samråd, ett
arbetsplatsbesök, slutsamråd och fastställande av kontrollplan samt 2 512 kronor
för hörande av sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 11 och 3 i
fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09.
Faktura skickas separat.

Påbörjande och giltighetstid
Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar. Även om startbesked har getts så måste dessa fyra
veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas.
Påbörjas åtgärden innan beslutet om lov har fått laga kraft sker det på
byggherrens egen risk.
Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då lovet fick laga kraft.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Förutsättningar
Förhandsbesked meddelades för nybyggnad av två stycken enbostadshus om ca 80
och 130 kvm med tillhörande komplementbyggnader genom beslut av BN § 113
2020-11-25. Då prövade åtgärder visade på en avstyckning av fastighetens
sydvästra del med infart till båda husen via väg i väster med befintligt servitut. Av
förhandsbeskedet framgår att fastigheten ska ha enskilt avlopp och att ansökan ska
inlämnas innan startbesked kan meddelas. Vidare framgår det av beslutet att en
slutlig prövning utifrån PBL 9 kap 31 § ska ske av en lokal anpassning av
byggnadernas utformning och färdig golvhöjd.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.
Av ärendebeskrivningen i beslutet framgår att ”Båda fastigheterna ska bebyggas
med klassiska och för trakten traditionella hus och anpassas vid sin slutliga
placering till omgivande natur.
Byggmaterial ska i möjligaste mån vara av ekologiska och av traditionella
karaktär – putsade fasader, spröjsade träfönster, yttertak av
bandplåt/bandtäckning. Det som byggs ska upplevas som att det funnits på platsen
länge - de ska inte uppfattas som nybyggen.”
Detta är endast en beskrivning av projektet som sökande inkommit med i samband
med ansökan om förhandsbesked. Detta ska inte tolkas som ett villkorat beslut
förutom skrivelsen att byggnaderna ska ha en lokal utformning i enlighet med
ovan.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Nu prövat förslag avser ett fritidshus på stamfastigheten Månstorp 1:2 med
placering i nordväst med infart via väg i väster med servitut. Det andra fritidshuset
prövas i ett separat ärende. Föreslaget fritidshus om 132 kvm byggnadsarea får en
fasad av ljusgrå kalkputs, takmaterial av återvunnit tegel samt skorsten i röd plåt.

Föreslagen placering

Placering enligt förhandsbesked

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.
Gällande lagstiftning
9 kap. 31 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Yttrande
Ärendet är ute på remiss med sista svarsdag 7 juni 2022. Eventuella inkomna
yttranden med synpunkter redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Uppföljning
Beslutet expedieras.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, t.f bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.602.
Månstorp 1:2 – Översiktskarta, handlingsid: Bn 2022.603.
Månstorp 1:2 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.604.
Månstorp 1:2 - Situationsplan 2, handlingsid: Bn 2022.605.
Månstorp 1:2 - Situationsplan detaljerad, handlingsid: Bn 2022.606.
Månstorp 1:2 – Markplaneringsritning, handlingsid: Bn 2022.607.
Månstorp 1:2 - Fasadritning sydöst, handlingsid: Bn 2022.608.
Månstorp 1:2 - Fasadritning sydväst, handlingsid: Bn 2022.609.
Månstorp 1:2 - Fasadritning nordöst, handlingsid: Bn 2022.610.
Månstorp 1:2 - Fasadritning nordväst, handlingsid: Bn 2022.611.
Månstorp 1:2 - Planritning entré, handlingsid: Bn 2022.612.
Månstorp 1:2 - Planritning plan 1, handlingsid: Bn 2022.613.
Månstorp 1:2 – Takplan, handlingsid: Bn 2022.614.
Månstorp 1:2 – Sektionsritning, handlingsid: Bn 2022.615.
Månstorp 1:2 - Bullerutredning, handlingsid: Bn 2022.616.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Sökande
För kännedom:
- Kontrollansvarig
Underrättelse om beslutet:
- Grannar eller kända sakägare utan invändningar
Kungörelse:
- Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 40 forts.

Hur du överklagar

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

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.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

Bn § 41

Dnr BN 2022/134

Månstorp 1:2 - Nybyggnad av fritidshus
Byggnadsnämndens beslut
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutet villkoras med att lantmäteriförrättning ska vara klar innan startbesked
kan meddelas.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas
Per Nilsson.
För att få påbörja åtgärden krävs ett beslut om startbesked. Byggherren ska lämna
in följande handlingar som underlag inför beslut om startbesked:
· förslag till kontrollplan
· konstruktionshandlingar
· dimensioneringskontroll
· ventilationsritningar
· vatten och avloppsritningar
· markradonundersökning
· brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
· projektering skydd mot buller
· färdigställandeskydd
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.
Avgiften för handläggningen är totalt 14 567 kronor.
(3 400 kronor för bygglov, 8 655kr för start- och slutbesked, tekniskt samråd, ett
arbetsplatsbesök, slutsamråd och fastställande av kontrollplan samt 2 512 kronor
för hörande av sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 11 och 3 i
fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09.
Faktura skickas separat.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 41 forts.

Påbörjande och giltighetstid
Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar. Även om startbesked har getts så måste dessa fyra
veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas.
Påbörjas åtgärden innan beslutet om lov har fått laga kraft sker det på
byggherrens egen risk.
Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då lovet fick laga kraft.

Motivering
Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL. Föreslagen
placering och avstyckning av fastigheten bedöms som lämplig och väl anpassad
till platsens förutsättningar och befintlig bebyggelsestruktur. Föreslagen
utformning bedöms vara väl anpassad till omgivande bebyggelse.

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

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Ansökan om enskild avloppsanläggning ska inlämnas till Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ni kallas härmed. Ta kontakt med
byggnadsinspektör för bokning av tid via 0417-180 00 alternativt via
bygg@tomelilla.se.
I detta ärende krävs ingen utstakning men eventuellt lägeskontroll, behörighet
krävs. Avdelningen för kart och mät kan åta sig mätuppdrag, kontakta Tomelilla
Direkt på 0417-180 00 eller karta@tomelilla.se.
Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 §
plan- och bygglagen.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 41 forts.
När åtgärden är slutförd ska du begära slutbesked hos byggnadsnämnden. 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.
Åtgärden ska utföras i enlighet med de ritningar som hör till beslutet. Ändringar
från det beviljade bygglovet får inte ske innan ett skriftligt godkännande har getts
från byggnadsnämnden eller nytt lov har beviljats.
Byggherren ansvarar för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut
följs enligt 10 kap. 5 § PBL.
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska en
byggsanktionsavgift tas ut.

Ärendebeskrivning
Förutsättningar

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Förhandsbesked meddelades för nybyggnad av två stycken enbostadshus om ca 80
och 130 kvm med tillhörande komplementbyggnader genom beslut av BN § 113
2020-11-25. Då prövade åtgärder visade på en avstyckning av fastighetens
sydvästra del med infart till båda husen via väg i väster med befintligt servitut. Av
förhandsbeskedet framgår att fastigheten ska ha enskilt avlopp och att ansökan ska
inlämnas innan startbesked kan meddelas. Vidare framgår det av beslutet att en
slutlig prövning utifrån PBL 9 kap 31 § ska ske av en lokal anpassning av
byggnadernas utformning och färdig golvhöjd.
Av ärendebeskrivningen i beslutet framgår att ”Båda fastigheterna ska bebyggas
med klassiska och för trakten traditionella hus och anpassas vid sin slutliga
placering till omgivande natur.
Byggmaterial ska i möjligaste mån vara av ekologiska och av traditionella
karaktär – putsade fasader, spröjsade träfönster, yttertak av
bandplåt/bandtäckning. Det som byggs ska upplevas som att det funnits på platsen
länge - de ska inte uppfattas som nybyggen.”

Justerandes sign
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§ 41 forts.
Detta är endast en beskrivning av projektet som sökande inkommit med i samband
med ansökan om förhandsbesked. Detta ska inte tolkas som ett villkorat beslut
förutom skrivelsen att byggnaderna ska ha en lokal utformning i enlighet med
ovan.
Nu prövat förslag avser ett fritidshus på del av fastigheten Månstorp 1:2 med
placering i nordöst med infart via samfälld väg i öster. Det andra fritidshuset
prövas i ett separat ärende.
Föreslaget fritidshus om 90 kvm byggnadsarea får en fasad av ljusgrå kalkputs,
takmaterial av återvunnit tegel samt skorsten i röd plåt.
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Föreslagen placering

Placering enligt förhandsbesked

Justerandes sign
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§ 41 forts.
Gällande lagstiftning
9 kap. 31 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Yttrande
Ärendet är ute på remiss med sista svarsdag 7 juni 2022. Eventuella inkomna
yttranden med synpunkter redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Förvaltningens förslag till beslut
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutet villkoras med att lantmäteriförrättning ska vara klar innan startbesked
kan meddelas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas
Per Nilsson.

Justerandes sign
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§ 41 forts.
För att få påbörja åtgärden krävs ett beslut om startbesked. Byggherren ska lämna
in följande handlingar som underlag inför beslut om startbesked:
· förslag till kontrollplan
· konstruktionshandlingar
· dimensioneringskontroll
· ventilationsritningar
· vatten och avloppsritningar
· markradonundersökning
· brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
· projektering skydd mot buller
· färdigställandeskydd
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.
Avgiften för handläggningen är totalt 14 567 kronor.
(3 400 kronor för bygglov, 8 655kr för start- och slutbesked, tekniskt samråd, ett
arbetsplatsbesök, slutsamråd och fastställande av kontrollplan samt 2 512 kronor
för hörande av sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 11 och 3 i
fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09.
Faktura skickas separat.

Påbörjande och giltighetstid
Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar. Även om startbesked har getts så måste dessa fyra
veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas.
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Påbörjas åtgärden innan beslutet om lov har fått laga kraft sker det på
byggherrens egen risk.
Lovet upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då lovet fick laga kraft.
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§ 41 forts.

Motivering
Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL. Föreslagen
placering och avstyckning av fastigheten bedöms som lämplig och väl anpassad
till platsens förutsättningar och befintlig bebyggelsestruktur. Föreslagen
utformning bedöms vara väl anpassad till omgivande bebyggelse.

Upplysningar
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2
kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Ansökan om enskild avloppsanläggning ska inlämnas till Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ni kallas härmed. Ta kontakt med
byggnadsinspektör för bokning av tid via 0417-180 00 alternativt via
bygg@tomelilla.se.
I detta ärende krävs ingen utstakning men eventuellt lägeskontroll, behörighet
krävs. Avdelningen för kart och mät kan åta sig mätuppdrag, kontakta Tomelilla
Direkt på 0417-180 00 eller karta@tomelilla.se.
Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 §
plan- och bygglagen.
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När åtgärden är slutförd ska du begära slutbesked hos byggnadsnämnden. 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.
Åtgärden ska utföras i enlighet med de ritningar som hör till beslutet. Ändringar
från det beviljade bygglovet får inte ske innan ett skriftligt godkännande har getts
från byggnadsnämnden eller nytt lov har beviljats.
Byggherren ansvarar för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut
följs enligt 10 kap. 5 § PBL.
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§ 41 forts.
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska en
byggsanktionsavgift tas ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, t.f. bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.619.
Månstorp 1:2 – Översiktskarta, handlingsid: Bn 2022.620.
Månstorp 1:2 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.621.
Månstorp 1:2 - Situationsplan detaljerad, handlingsid: Bn 2022.622.
Månstorp 1:2 – Markplaneringsritning, handlingsid: Bn 2022.623.
Månstorp 1:2 – Avstyckning, handlingsid: Bn 2022.624.
Månstorp 1:2 - Fasad söder och väster, handlingsid: Bn 2022.625.
Månstorp 1:2 - Fasad norr och öster, handlingsid: Bn 2022.626.
Månstorp 1:2 – Planritning, handlingsid: Bn 2022.627.
Månstorp 1:2 – Sektionsritning, handlingsid: Bn 2022.628.
Månstorp 1:2 – Bullerutredning, handlingsid: Bn 2022.629.
_________

Beslutet skickas till:
Sökande

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

För kännedom:
- Kontrollansvarig
Underrättelse om beslutet:
- Grannar eller kända sakägare utan invändningar
Kungörelse:
- Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar

Justerandes sign
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§ 41 forts.

Hur du överklagar

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

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.

Justerandes sign
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Bn § 42

Dnr BN 2022/135

Valkyrian 14 - Uppförande av
komplementbyggnad
Byggnadsnämndens beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ plan- och bygglagen (PBL).
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL.
Tekniskt samråd bedöms som uppenbart obehövligt, 10 kap. 14 § PBL.
Kontrollansvarig krävs inte, 10 kap. 10 § 1 PBL och 7 kap. 5 § plan- och
byggförordningen.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
1. Kontrollplan inkommen 2022-04-13 fastställs.
2. Åtgärden får påbörjas.
3. Utstakning och lägeskontroll krävs inte i detta ärende.
4. Åtgärden får tas i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
5. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked
• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden
överensstämmer med beviljat bygglov
• Verifierad kontrollplan med signatur och datum för respektive kontrollpunkt
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Avgiften för handläggningen är totalt 4 676 kronor.
(2 164 kronor för bygglov och 2 512 kronor för hörande av sakägare och kungörelse
av beslut) enligt tabell 11b och 3 i fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige
2020-11-09.
Faktura skickas separat.

Jäv

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

Justerandes sign
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§ 42 forts.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Valkyrian 14 ligger inom detaljplanerat område. Gällande detaljplan
anger prickmarkerad mark för föreslagen placering för nu aktuell
komplementbyggnad. Komplementbyggnaden ska ha funktion som soprum. I dag
finns det inget soprum på fastigheten utan soptunnorna står placerade utanför
lägenhetsfönster. För att skapa en trevligare miljö för de boende på fastigheten samt
för att undvika problem med att utomstående slänger sopor i befintliga soptunnor
söker fastighetsägaren lov för föreslaget soprum. Soprummet placeras på mark som
enligt gällande detaljplan anger prickmarkerad mark. Byggnaden placeras till 100% på
prickmarkerad mark vilket gör den i sin helhet planstridig.
Förvaltningen har meddelat sökande att föreslagen åtgärd är 100% planstridig vilket
inte gör det möjligt att bevilja lov. Det är inte heller frågan om en liten avvikelse som
förstås av 9 kap. 31 b 1 PBL. Förvaltningen har föreslagit sökande att uppföra en
icke bygglovspliktig åtgärd i form av ett staket som hägnar in soptunnorna.
Detta har inte varit ett relevant förslag för sökande varpå de vill ha föreslaget prövat
av nämnden.
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Då sökande vill ha ärendet prövat har remiss skickats till berörda grannar och
sakägare med sista svarsdag den 10 juni 2022.
Gällande lagstiftning
9 kap. 30 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
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§ 42 forts.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).
9 kap. 31 b § PBL 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.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet har ingen påverkan på miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Avslag meddelas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ plan- och bygglagen (PBL).
Avgiften för handläggningen är totalt 3 121 kronor.
(609 kronor för bygglov och 2 512 kronor för hörande av sakägare och kungörelse av
beslut) enligt tabell 21 och 3 i fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige 202011-09.
Faktura skickas separat.
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§ 42 forts.

Motivering
Föreslagen åtgärd är i sin helhet planstridig och inte i enlighet med detaljplanens
syfte. Bedömningen är att åtgärden inte kan anses utgöra en liten avvikelse i enlighet
med 9 kap. 31 b 1 § PBL. Bygglov ska därför avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, t.f. bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.630.
Valkyrian 14 – Översiktskarta, handlingsid: Bn 2022.631.
Valkyrian 14 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.632.
Valkyrian 14 – Huvudritning, handlingsid: Bn 2022.633.

Förslag till beslut under sammanträdet

Emil Ekstrand (M) yrkar bifall för beviljande av bygglov med startbesked enligt
följande omskrivning av beslutsformulering;
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ plan- och bygglagen (PBL).
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL.
Tekniskt samråd bedöms som uppenbart obehövligt, 10 kap. 14 § PBL.
Kontrollansvarig krävs inte, 10 kap. 10 § 1 PBL och 7 kap. 5 § plan- och
byggförordningen.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
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1. Kontrollplan inkommen 2022-04-13 fastställs.
2. Åtgärden får påbörjas.
3. Utstakning och lägeskontroll krävs inte i detta ärende.
4. Åtgärden får tas i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
5. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked

Justerandes sign
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§ 42 forts.
• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden
överensstämmer med beviljat bygglov
• Verifierad kontrollplan med signatur och datum för respektive kontrollpunkt
Avgiften för handläggningen är totalt 4 676 kronor.
(2 164 kronor för bygglov och 2 512 kronor för hörande av sakägare och kungörelse
av beslut) enligt tabell 11b och 3 i fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige
2020-11-09.
Faktura skickas separat.

Beslutsgång

Ordförande Per Håkanson (C) finner att nämnden i enighet fattar beslut enligt Emil
Ekstrands förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Delges:
- Sökande
Underrättelse om beslutet:
- Grannar eller kända sakägare utan invändningar
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Kungörelse:
- Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar
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§ 42 forts.

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.

Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

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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Bn § 43

Dnr BN 2022/74

Tunby 34:48 - Förhandsbesked
nybyggnad av enbostadshus
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar meddela positivt förhandsbesked på fastigheten Tunby
34:48 för nybyggnad av ett enbostadshus med följande villkor:
- Husets placering ska ske på noga utvald plats med hänsyn till platsens topografi och
förutsättningar med stöd av befintligt skogsparti. Befintlig skyddsvärd skog ska
bevaras och får endast avverkas på de delar där bostadshus ska placeras.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 376 kronor (3 864 kronor för
förhandsbesked och 2 512 kronor för hörande av sakägare och kungörelse av beslut)
enligt tabell 3 och tabell 7 i fastställd taxa.

Bedömning och skäl för beslut:

Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
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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. Nämnden beslöt 16 mars 2022
att återförvisa ärendet till förvaltningen för vidare hantering. Berörda grannar och
sakägare ska få ärendet på remiss och därefter ska ärendet åter till nämnden för nytt
beslut.
Sökande har den 29 maj 2022 inkommit med ett nytt reviderat förslag om ett
bostadshus.

Justerandes sign

32

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 juni 2022

§ 43 forts.

Förutsättningar
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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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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
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
Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Ärendet är ute på remiss med sista svarsdag 13 juni 2022.

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).
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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,
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.
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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
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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.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslut expedieras.

Förvaltningens förslag till beslut
Signature reference: 33be2805-3843-45ae-9eff-2fb9223aa69a

Byggnadsnämnden beslutar meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av
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.
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Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 376 kronor (3 864 kronor för
förhandsbesked och 2 512 kronor för hörande av sakägare och kungörelse av beslut)
enligt tabell 7 i fastställd taxa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, t.f. bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.634.
Bn § 14/2022 Tunby 34:48 - Förhandsbesked nybygg, handlingsid: Bn 2022.413.
Tunby 34:48 – Översiktskarta, handlingsid: Bn 2022.273.
Tunby 34:48 - Situationsplan, nytt förslag, handlingsid: Bn 2022.635.

Förslag till beslut under sammanträdet

Emil Ekstrand (M) yrkar bifall till positivt förhandsbesked med villkor enligt följande
beslutsformulering;
Byggnadsnämnden beslutar meddela positivt förhandsbesked på fastigheten Tunby
34:48 för nybyggnad av ett enbostadshus med följande villkor:
- Husets placering ska ske på noga utvald plats med hänsyn till platsens topografi och
förutsättningar med stöd av befintligt skogsparti. Befintlig skyddsvärd skog ska
bevaras och får endast avverkas på de delar där bostadshus ska placeras.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 6 376 kronor (3 864 kronor för
förhandsbesked och 2 512 kronor för hörande av sakägare och kungörelse av beslut)
enligt tabell 3 och tabell 7 i fastställd taxa.
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Bedömning och skäl för beslut:
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.

Beslutsgång

Ordförande Per Håkansson (C) finner att nämnden i enighet beslutar enligt Emil
Ekstrands förslag.
_________
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Beslutet skickas till:
Sökande, delges
Underrättelse till grannar
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.
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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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Bn § 44

Dnr BN 2022/141

Handlingsplan mot bakgrund av Tertial 1
2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att skicka informationen till kommunstyrelsen för vidare
hantering.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporteringen i tertial 1 för 2022 visar ett prognostiserat
underskott på 3000 tkr. Enligt kommunens styrdokument ”Reglemente för
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning” ska
nämnden via förvaltningen återkomma med en handlingsplan till kommunstyrelsen.
Om nämnden finner att budgeten är otillräcklig ska frågan väckas om omdisponering
av medel inom ramen.
Budgeterade intäkter från förrättningar och konsulttjänster för 2022 är 4419 tkr.
Kostnader för anställd personal budgeterades till 5560 tkr. Övriga kostnader
budgeterades till 1603 tkr.
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Som situationen har utvecklats på enheten med en tf bygglovschef som är anställd till
10 % och konsult till 90 % har konsultkostnaderna stigit mer än vad förvaltningen
hade förväntat sig. Bakgrunden är de svårigheter som funnits att rekrytera en fast
anställd bygglovschef på 100 %. Men det har även anställts fler handläggare och en
byggnadsinspektör på heltid. Till detta kommer en förväntad nedgång i
byggverksamhet på grund av stigande kostnaderna för byggmaterial och längre
leveranstider. Därför gör förvaltningen bedömningen att intäkterna till verksamheten
från förrättningar och konsulttjänster kommer att minska betydligt.
Förvaltningen gör bedömningen att för 2022 minskar intäkterna från förrättningar till
2800 tkr. Kostnader för anställd personal minskar till 4500 tkr pga tjänstledighet.
Men övriga kostnader (konsultkostnader) ökar till 4344 tkr. Den stora ökningen av
övriga kostnader är framförallt konsulttjänster huvudsakligen kopplat till tf
bygglovschef. Detta medför att verksamhetens underskott därför hamnar kring 3000
tkr i förhållande till budget.
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Förvaltningens samlade bedömning är att det saknas möjligheter att få en ekonomi i
balans om förvaltningen inte påbörjar uppsägningar av personal. Detta skulle dock
påverka verksamheten mycket negativt och innebära en ytterst sårbar situation för
kvarvarande medarbetare. Ett sådant beslut skulle också påverka såväl service som
möjligheter att ta ut bygglovsavgifter, vilket ytterligare försämrat ekonomin.
Eftersom nämndens ram är liten och begränsad till att främst täcka
personalkostnader saknas möjligheter till omdisponering.
Ekonomiska konsekvenser
Se ovan.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att skicka informationen till kommunstyrelsen för vidare
hantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn 2022.636.
_________
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Bn § 45

Dnr BN 2022/4

Redovisning av delegeringsbeslut 2022
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor,
handlingsid: Bn 2022.600, Bn 2022.587, Bn 2022.588 och Bn 2022.599.

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 2 maj 2022 till och
med 2 juni 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor,
handlingsid: Bn 2022.587, Bn 2022.588, Bn 2022.639 och Bn 2022.638.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.637.
Delegationslista, handläggare Reza Zargari, handlingsid: Bn 2022.587.
Delegationslista, handläggare Ronnie Hammar, handlingsid: Bn 2022.588.
Delegationslista, handläggare Monika Olsson, handlingsid: Bn 2022.639.
Delegationslista, tf. bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.638.
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Bn § 46

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)
Rapportering från alliansmötet den 30 maj
Per informerar om den budgetdiskussion som genomfördes inom alliansen.
Diskussionen fokuserade kring hur kostnader och intäkter skulle kunna justeras för
en budget i balans. Bland annat diskuterades förlag om avgiftshöjning.
2. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
Personalfrågor
Ny bygglovshandläggare är rekryterad till den 4 juli. Den nyrekryterade handläggaren
har flerårig erfarenhet av bygglovshantering.
Information gällande två tillsynsärenden
Åsa informerar om två tillsynsärenden gällande två olovliga ombyggnationer för utan
bygglov ändrad användning av källarlokaler. Ärendet hanteras nu i mark och
miljödomstolen. Administratören som har varit tjänstledig har nu sagt upp sig och
avslutar sin tjänst i augusti. Den tjänstlediga bygglovshandläggaren kommer tillbaka
till sin tjänst efter sommaren.
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Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.640.
_________
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