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TOMELILLA KOMMUN 
Byggnadsnämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
26 oktober 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Figge Bergqvst (V) 
Emil Ekstrand (M) 

 
Övriga närvarande från förvaltningen 

Åsa Jonasson, tillförordnad bygglovschef 
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 
Helena Ländin, bygglovshandläggare 
Josefina Vega Ezpeleta, bygglovshandläggare 
Emelie Olsson, ekonom 
Anna Silver, nämndsekreterare 

 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden 
 
§ 77  Ejdern 9 -  Bygglov i efterhand för fasadändring 
§ 61  Ejdern 9 - Olovligt påbörjande innan startbesked med utdömande av 

byggsanktionsavgift 
§ 62  Folkets Park 3 - Bygglov i efterhand för två campingstugor 
§ 63  Tryde 7:2 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
§ 64  Vildkatten 1 - Åtgärdsföreläggande 
§ 65  Skorpionen 21 - Rättelseföreläggande 
§ 66  Smedstorp 33:31 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
§ 67  Tranås 17:10 - Bygglov nybyggnad garage 
§ 68  Lönhult 1:39 - Olovligt påbörjande innan startbesked, utdömande av 

byggsanktionsavgift 
§ 69  Onslunda 228:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
§ 70  Hedeberga 7:15 - Rättelseföreläggande, olovligt påbörjande innan 

startbesked 
§ 71  Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 5 
§ 72  Riskanalys för byggnadsnämnden 2023 
§ 73  Sammanträdesplan 2023 
§ 74  Redovisning av anmälningsärenden 2022 
§ 75  Redovisning av delegeringsbeslut 2022 
§ 76  Dialoger och informationsärenden 2022 
_________ 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 61 Dnr BN 2022/192 

Ejdern 9 - Olovligt påbörjande innan 
startbesked med utdömande av 
byggsanktionsavgift 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela om byggsanktionsavgift för påbörjande av 
fasadändring/ommålning innan startbesked av ett bostadshus på fastigheten Ejdern 9 
i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

 

Byggsanktionsavgiften är 7 486 kr. i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område Tomelilla S1. Fastigheten är K-märkt 
som innebär generella krav på varsamhet enligt 3 kap. 10§. Det gäller byggnader där 
varsamhetskravet särskilt skall uppmärksammas vid lovgivning och planläggning.  

 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 2§ punkt 3 krävs det bygglov för en 
byggnad som ligger i ett område som omfattas av en detaljplan om en ändring 
innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2011:900) 8 kap. 14§ ska ett byggnadsverk hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 
avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. 

 

Eftersom överträdelse har skett och att ägaren har brutit mot ovan nämnda lagar 
anses bygglovssanktionsavgiften som skälig. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 61 forts. 

 

Ärendebeskrivning 
Den 16 augusti 2022 har Byggnadsnämnden fått in en anmälan där enligt anmälaren 
har bostadshuset stått obebott i ett år, huset har även blivit målat i en stark rosa kulör 
och tomten är i mycket ovårdat skick.  

Den 28 september 2022 har bygglovsenheten gjort ett platsbesök och konstaterat att 
huset är ommålat till en mer intensiv rosa färg än den ursprungliga, men tomten är 
både städad och vårdad. 

I kommunikationen med ägaren den 29 september, framgick att det inte har skett 
andra åtgärder såsom ändring i husets planlösning, utan enbart ommålning av 
fasaden. Fastighetsägaren har förstått att överträdelse har skett och är villig att rätta 
till det genom att betala en byggsanktionsavgift samt ansöka om bygglov i efterhand. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Bedöms att ärendet har liten ekonomisk konsekvens. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet. 
 

Miljöperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela om byggsanktionsavgift för påbörjande av 
fasadändring/ommålning innan startbesked av ett bostadshus på fastigheten Ejdern 9 
i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

 

Byggsanktionsavgiften är 7 486 kr. i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 61 forts. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område Tomelilla S1. Fastigheten är K-märkt 
som innebär generella krav på varsamhet enligt 3 kap. 10§. Det gäller byggnader där 
varsamhetskravet särskilt skall uppmärksammas vid lovgivning och planläggning.  

 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 2§ punkt 3 krävs det bygglov för en 
byggnad som ligger i ett område som omfattas av en detaljplan om en ändring 
innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2011:900) 8 kap. 14§ ska ett byggnadsverk hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 
avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. 

 

Eftersom överträdelse har skett och att ägaren har brutit mot ovan nämnda lagar 
anses bygglovssanktionsavgiften som skälig. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Monika Olsson, handlingsid: Bn 2022.836. 

Ejdern 9 - Anmälan om tillsyn, handlingsid: Bn 2022.837. 

Ejdern 9 - Material från mäklaren innan ommålning, handlingsid: Bn 2022.838. 

Ejdern 9 – Karta 1, handlingsid: Bn 2022.839. 

Ejdern 9 – Karta 2, handlingsid: Bn 2022.840. 

Ejdern 9 - Flygfoto, handlingsid: Bn 2022.841. 

_________ 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 61 forts. 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

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, postadress 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.  

Överklagandet måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från 
den dag du tog emot detta beslut. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 62 Dnr BN 2022/193 

Folkets Park 3 - Bygglov i efterhand för 
två campingstugor 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela bygglov i efterhand för två campingstugor på 
fastigheten Folkets Park 3 i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Bygglovsgiften är 6 854 kr. i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Fakturan skickas separat. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område Tomelilla S1. Placering av befintliga 
campingstugor är planstridiga då de ligger på prickad mark, men med anknytning till 
ändamålet, nyttan för allmänheten samt att avvikelsen blev godkänd i tidigare lov för 
närliggande föreningsstuga väger tyngre, därför med stöd av 9 kap. 30 §, 31 d§ PBL 
meddelas ett positivt bygglov i efterhand. 

 

Lagstöd 

9 kap. 30§   Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
 
 
 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 62 forts. 

 

9 kap. 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b 
eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och 
de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 
 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnation av 
två campingstugor på en fritidsanläggning i fastigheten Folkets Park 3.  

Det finns redan två stugor som önskas rivas och önskemål om att bygga nya på 
samma plats. Stugorna är förankrade med befintlig golfanläggning och innebär en 
stor och central attraktion för turister och invånare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bedöms att ärendet har lite ekonomisk konsekvens. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela bygglov i efterhand för två campingstugor på 
fastigheten Folkets Park 3 i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Bygglovsgiften är 6 854 kr. i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Fakturan skickas separat. 

 

 

8



 

 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 62 forts. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område Tomelilla S1. Placering av befintliga 
campingstugor är planstridiga då de ligger på prickad mark, men med anknytning till 
ändamålet, nyttan för allmänheten samt att avvikelsen blev godkänd i tidigare lov för 
närliggande föreningsstuga väger tyngre, därför med stöd av 9 kap. 30 §, 31 d§ PBL 
meddelas ett positivt bygglov i efterhand. 

 

Lagstöd 

9 kap. 30§   Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

9 kap. 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b 
eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och 
de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Monika Olsson, handlingsid: Bn 2022.842. 

 Folkets Park 3 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.843. 

Folkets Park 3 – Verksamhetsbeskrivning, handlingsid: Bn 2022.844. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 62 forts. 

 

Folkets Park 3 – Verksamhetsplan, handlingsid: Bn 2022.845. 

Folkets Park 3 - Teknisk beskrivning, handlingsid: Bn 2022.846. 

Folkets Park 3 – Detaljplan, handlingsid: Bn 2022.847. 

Folkets Park 3 - Ritning stugor 1, handlingsid: Bn 2022.848. 

Folkets Park 3 - Ritning stugor 2, handlingsid: Bn 2022.849. 

Folkets Park 3 - Bild på stugor, handlingsid: Bn 2022.850. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

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, postadress 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.  

Överklagandet måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från 
den dag du tog emot detta beslut. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 63 Dnr BN 2022/200 

Tryde 7:2 - Bygglov för nybyggnad av 
fritidshus 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar om att meddela bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Tryde 7:2 i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Bygglovsgiften är 15 864 kronor kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Fakturan skickas separat. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Berörda grannar/sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter. 
Ärendet har remitterats bl.a. till Trafikverket och Österlen VA som hade inga erinrar.  

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund framfört följande villkor: 
- Buller från närbelägen väg ska beaktas i bygglovet. Eventuellt buller från väg 

får inte innebära olägenheter för boende i aktuellt bostadshus och ska följa 
miljöbalkens förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. 

- Vid anläggande av enskild avloppsanläggning, installation av värmepump, 
matavfall krävs det tillstånd och en ansökan ska lämnas in till Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund. 

 
 
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och har en god färg, form och 
materialverkan. Enligt 31 § bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
om 101 kvm i bruttoarea samt installation av eldstad. Fastigheten har egen vatten -
och avloppsanläggning samt servitut från grannfastighet som också ägs av sökanden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet bedöms ha liten ekonomisk konsekvens. 

Barnperspektivet 
Ärendet har ingen bäring på barnperspektivet. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar om att meddela bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Tryde 7:2 i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Bygglovsgiften är 15 864 kronor kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Fakturan skickas separat. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Berörda grannar/sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter. 
Ärendet har remitterats bl.a. till Trafikverket och Österlen VA som hade inga erinrar.  
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 
 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund framfört följande villkor: 

- Buller från närbelägen väg ska beaktas i bygglovet. Eventuellt buller från väg 
får inte innebära olägenheter för boende i aktuellt bostadshus och ska följa 
miljöbalkens förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. 

- Vid anläggande av enskild avloppsanläggning, installation av värmepump, 
matavfall krävs det tillstånd och en ansökan ska lämnas in till Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund. 

 
 
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och har en god färg, form och 
materialverkan. Enligt 31 § bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Monika Olsson, handlingsid: Bn 2022.851. 

Tryde 7:2 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.852. 

Tryde 7:2 -Planritning 1, handlingsid: Bn 2022.853. 

Tryde 7:2 - Planritning 2, handlingsid: Bn 2022.854. 

Tryde 7:2 -Sektionsritning, handlingsid: Bn 2022.855. 

Tryde 7:2 - Fasadritning 1, handlingsid: Bn 2022.856. 

Tryde 7:2 -Fasadritning 2, handlingsid: Bn 2022.857. 

_________ 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

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, postadress 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.  

Överklagandet måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från 
den dag du tog emot detta beslut. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 66 Dnr BN 2022/197 

Smedstorp 33:31 - Bygglov för 
nybyggnad av fritidshus 

Byggnadsnämndens beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas 
Christer Persson. 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende.  

 
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 
• fuktskyddsbeskrivning 
• brandskyddsbeskrivning 

 
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva 
kompletteras med ytterligare handlingar. 

Avgiften för handläggningen är 12 556 kronor. 

(2163 kronor för bygglov, 540 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan, 
1546 kronor för hörande av sakägare, 193 kronor för kungörelse av beslut samt 8114 
kronor för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd) enligt tabell 3, 5, 6 och 
13 i fastställd taxa.  

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 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.  

 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig meddelar Byggnadsnämnden 
minst två veckor i förväg inför mötet. Kontakt med byggnadsinspektör sker genom 
att mejla bygg@tomelilla.se, telnr 0417-180 00. 

Ansökan ska lämnas till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund angående 
avloppsanläggning. 

Anmälan ska göras till Österlen VA om anslutning till kommunalt vatten önskas. 

Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan-
och bygglagen. 

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. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts. 

 

Ärendebeskrivning 
Aktuell ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 56 kvm bruttoarea. Fritidshuset 
levereras som ett nyckelfärdigt boende i villavagn, vilken placeras på plintgrund. 
Fasadmaterial är grå komposit, takmaterial av svart plåt och vita fönster av trä.  

Fritidshuset placeras enligt bifogad situationsplan, 24 meter från fastighetsgräns mot 
norr och 24 meter från fastighetsgräns mot öst. Infart sker till fastigheten från väg i 
norr, som ansluts till befintlig vägsamfällighet.  

Platsen utgörs i dag av impedimentmark i form av grönyta med enstaka träd. På 
fastigheten finns en mosse som inte omfattas av strandskydd. Fastigheten är belägen 
inom riksintresse för kulturvård enligt 3 kap. 6 § MB. 

 

Förutsättningar 
Område 
Aktuell fastighet ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. I området finns spridd bebyggelse i form av gårdar med tillhörande 
brukningsbar åkermark. 

 

Översiktsplan 
Av Tomelilla kommuns översiktsplan framgår att byggnationer utanför centralorten 
och tätorten måste regleras med hänsyn till högvärdig åkermark, klimatpåverkan och 
de kvaliteter som associeras med landsbygd och natur så att dessa värden inte går 
förlorade. Vidare framgår det generella riktlinjer för byggnation på landsbygden: 

- Kommunen ska verka för att ny bebyggelse inte tar högvärdig åkermark i 
anspråk. 

- Vid nybyggnation på jordbruksmark ska bedömning av hur brukningsvärd 
marken är göras och byggnationen ska inte hindra möjligheten att bedriva 
rationellt jordbruk. 

Kommunen ställer sig positiv till byggnation på landsbygden i områden med 
impedimentmark och mindre högvärdig jordbruksmark samt i anslutning till 
områden som redan är bebyggda och marken redan är ianspråktagen. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts. 

 

I översiktsplanen framgår följande: 

”För byggnation på landsbygden gäller följande: 

Nybyggnad av enstaka bostäder liksom byggnader för verksamhet på landsbygden 
ska tillåtas. Detta sker företrädesvis i anslutning till redan befintliga gårdscentrum, 
inom de gamla bytomterna, inom sammanhållen bebyggelse, samt i direkt anslutning 
till befintliga tätorter även om det sker på mark som för närvarande används för 
jordbruk. Detta gäller även då man vill flytta ett gårdscentrum till en ny plats inom 
fastigheten.” 

 

Berörda sakägare och myndigheter 
Berörda grannar och sakägare har getts möjlighet att yttra sig på ansökan. Inga 
negativa synpunkter har inkommit. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har i sitt remissvar angett att de 
rekommenderar fastighetsägaren att göra en radonundersökning om inte grunden 
byggs radonskyddad. 

Österlen VA har svarat att fastigheten är hänvisad till en lösning med enskilt vatten 
och avlopp, eftersom den inte ligger inom verksamhetsområde för anslutning till 
allmänt VA-ledningsnät. 

 

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. 
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Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts. 

 

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, 

   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser, 

   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar, 

   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden, 

   5. möjligheterna att hantera avfall, 

   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 

   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att 
använda området, och 

   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte 
ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg 
i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Lag (2014:477). 

Enligt 9 kap. 31 § ska bygglov 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. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Omgivningspåverkan 
Detaljplanekravet 
Åtgärden som ansökan gäller är uppförande av ett fritidshus. Åtgärden bedöms inte 
ha någon betydande inverkan på omgivningen då den placeras friliggande inom 
sammanhållen bebyggelse, där större tomtstorlekar råder. Den sökta åtgärden 
bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med 
detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 

Lokalisering 
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. 
Bedömning görs att byggnationen är lämplig på platsen och medför en god 
hushållning (2 kap 2 §, 9 kap 31 § PBL). 

Åtgärden bedöms ha en liten omgivningspåverkan och smälter väl in med befintlig 
bebyggelse. Riksintresset för kulturvård enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken bedöms inte 
påverkas negativt. Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 

Sammantaget bedöms ansökan leva upp till kommunens intentioner från 
översiktsplanen, samt uppfyller 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 
relevanta krav i plan- och bygglagen. Bygglovsansökan ska därför beviljas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inbringar en mindre inkomst till kommunen. 

Barnperspektivet 
Beslutet har inte bärighet i barnkonventionen. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 
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Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas 
Christer Persson. 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende.  

 
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 
• fuktskyddsbeskrivning 
• brandskyddsbeskrivning 

 
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva 
kompletteras med ytterligare handlingar. 

Avgiften för handläggningen är 12 556 kronor. 

(2163 kronor för bygglov, 540 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan, 
1546 kronor för hörande av sakägare, 193 kronor för kungörelse av beslut samt 8114 
kronor för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd) enligt tabell 3, 5, 6 och 
13 i fastställd taxa.  

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. 
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Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 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.  

 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig meddelar Byggnadsnämnden 
minst två veckor i förväg inför mötet. Kontakt med byggnadsinspektör sker genom 
att mejla bygg@tomelilla.se, telnr 0417-180 00. 

Ansökan ska lämnas till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund angående 
avloppsanläggning. 

Anmälan ska göras till Österlen VA om anslutning till kommunalt vatten önskas. 

Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan-
och bygglagen. 

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. 
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26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Helena Ländin, handlingsid: Bn 2022.873. 

Smedstorp 33:31 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.874. 

Smedstorp 33:31 - Planritning fasad, handlingsid: Bn 2022.875. 

Smedstorp 33:31 – Markplanering, handlingsid: Bn 2022.876. 

Smedstorp 33:31 - Karta, handlingsid: Bn 2022.877. 

Smedstorp 33:31 - Yttrande Österlen VA, handlingsid: Bn 2022.878. 

Smedstorp 33:31 - Yttrande Ystad Österlenregionens Miljöförbund, handlingsid: Bn 
2022.879. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

 

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, postadress 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.  

Överklagandet måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från 
den dag du tog emot detta beslut. 
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Bn § 67 Dnr BN 2022/105 

Tranås 17:10 - Bygglov nybyggnad 
garage 

Byggnadsnämndens beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas 
Martina Tingslund. 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
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 
• ventilationsritning 
• vatten- och avloppsritning 
• fuktskyddsbeskrivning 
• brandskyddsbeskrivning 
 
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva 
kompletteras med ytterligare handlingar. 
 
Avgiften för handläggningen är 13 137 kronor. 
(2628 kronor för bygglov, 656 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan, 
1546 kronor för hörande av sakägare, 193 kronor för kungörelse av beslut samt 8114 
kronor för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd) enligt tabell 3, 5, 6 och 
11b i fastställd taxa.  
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. 
 
Påbörjande och giltighetstid 
Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.  
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§ 67 forts. 
 
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.  
 
Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig meddelar Byggnadsnämnden 
minst två veckor i förväg inför mötet. Kontakt med byggnadsinspektör sker genom 
att mejla bygg@tomelilla.se, telnr 0417-180 00. 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ska kontaktas avseende avloppet i 
bilverkstaden. 
 
Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan-
och bygglagen. 
 
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. 

Reservationer 
Bertil Fredlund (M) reserverar sig från beslutet med följande anteckning; 

I förvaltningens text anges att det handlar om ett garage inom en sammanhållen 
bebyggelse. 

Av fastighetsägarens egen verksamhetsbeskrivning framgår att det snarare rör sig om 
en bilverkstad där verksamheten är en bisyssla som bedrivs på kvällstid och helger.  
Av beskrivningen framgår även tydligt att det är andra än egna fordon som repareras.  
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§ 67 forts. 

 

Garage är en komplementbyggnad till bostadshuset och i denna får inte någon annan 
verksamhet som bilverkstad bedrivas. I förvaltningens text används begreppet 
hobby. Men hobby är arbete som inte utförs på uppdrag av någon annan. Eftersom 
andras bilar på uppdrag repareras kan det inte röra sig om en hobby. 

Antingen borde ärendet ha prövats som nybyggnation av bilverkstad eller att det i 
beslutstexten tydligt framgår att ett bygglov för garage innebär att ingen bisyssla som 
bilverkstad är tillåten. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av ett garage för hobbyverksamhet med storleken 120 
kvm. Byggnaden avses i huvudsak användas som uppställningsyta för privata fordon 
och motorcyklar, samt möjliggörande av underhåll av dessa. Byggnaden kommer 
även kunna användas som bilverkstad på hobbynivå i begränsad omfattning, med ett 
genomsnittligt antal reparationer om 1-2 bilar per vecka. Reparationer kommer att 
ske kvällstid mellan ca kl 17-19 och vissa helger mellan kl 11-16.  
 
Sökande beskriver att byggnaden kommer att vara välisolerad och dämpa eventuellt 
buller från mekande. Byggnaden kommer även att frigöra parkeringsyta vid 
fastighetens nuvarande uppfart vid bostadshuset.  
 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, men inom sammanhållen bebyggelse 
och inom riksintresse för kulturvård enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Som närmst ligger 
fastigheten 250 meter från de centralare delarna av byn. Bebyggelseområdena i byn 
har höga kulturhistoriska och miljömässiga värden. Terrängen mellan de centrala 
delarna av Skåne-Tranås och rubricerad fastighet är dock kuperad och med sådant 
avstånd från varandra, att utsikt mot garagebyggnaden inte är möjlig.  
 
Enligt Tomelilla kommuns översiktsplan ska kulturvärden beaktas och nya byggnader 
bör inte påverka kulturmiljön negativt.  
 
Remiss till sakägare 
Berörda grannar och sakägare har getts möjlighet att yttra sig på ansökan. Negativa 
synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Tranås 64:1 och 17:9. Yttrandena 
finns att läsa i sin helhet i beslutsunderlaget. 
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§ 67 forts. 
 
 
Remiss till andra än sakägare 
Trafikverket har ingen erinran och svarar att byggnadsfritt avstånd inte behöver 
tillämpas, utifrån den låga trafikintensiteten kring fastigheten. 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inkommit med information om att 
sökande ska kontakta miljöhandläggare på Miljöförbundet gällande råd om 
utformning och anslutning av byggnadens avlopp. 
 
Remissvaren finns att läsa i sin helhet i beslutsunderlaget. 
 
Skäl för beslutet 
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov beviljas för en 
åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden uppfyller de krav som följer av 
2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 6, 7, 9-11 §§, 13 och 17 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).  
Fastigheten är belägen utanför Skåne-Tranås by. Utifrån garagebyggnadens, och 
fastighetens läge bedöms inte riksintresset för kulturvård enligt 3 kap 6 § Miljöbalken 
påverkas negativt av nybyggnationen. Den lovsökta åtgärden bedöms ha en lämplig 
placering utifrån fastighetens förutsättningar. Åtgärden bedöms även ha en liten 
omgivningspåverkan och inte innebära någon betydande olägenhet för grannar.  
 
Sammantaget bedöms ansökan leva upp till kommunens intentioner från 
översiktsplanen, samt uppfyller 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 
relevanta krav i plan- och bygglagen. Bygglovsansökan ska därför beviljas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bärighet i barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 67 forts. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas 
Martina Tingslund. 
 
Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
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 
• ventilationsritning 
• vatten- och avloppsritning 
• fuktskyddsbeskrivning 
• brandskyddsbeskrivning 
 
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva 
kompletteras med ytterligare handlingar. 
 
Avgiften för handläggningen är 13 137 kronor. 
(2628 kronor för bygglov, 656 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan, 
1546 kronor för hörande av sakägare, 193 kronor för kungörelse av beslut samt 8114 
kronor för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd) enligt tabell 3, 5, 6 och 
11b i fastställd taxa.  
Faktura för avgifter enligt lov kommer att 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.  
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 67 forts. 
 
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.  
 
Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig meddelar Byggnadsnämnden 
minst två veckor i förväg inför mötet. Kontakt med byggnadsinspektör sker genom 
att mejla bygg@tomelilla.se, telnr 0417-180 00. 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ska kontaktas avseende avloppet i 
bilverkstaden. 
 
Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan-
och bygglagen. 
 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Helena Ländin, handlingsid: Bn 2022.880. 

Tranås 17:10 - Verksamhetsbeskrivning och svar på klagomål, handlingsid: Bn 
2022.881. 

Tranås 17:10 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.882. 

Tranås 17:10 - Remissvar miljöförbundet, handlingsid: Bn 2022.883. 

Tranås 17:10 - Yttrande från Trafikverket, handlingsid: Bn 2022.884. 

Tranås 17:10 - Erinran granne, handlingsid: Bn 2022.885. 

Tranås 17:10 - Planlösning med avlopp, handlingsid: Bn 2022.886. 

Tranås 17:10 – Produktbeskrivning, handlingsid: Bn 2022.887. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 67 forts. 

 

Tranås 17:10 - Sektion 2, handlingsid: Bn 2022.888. 

Tranås 17:10 – Plan, handlingsid: Bn 2022.889. 

Tranås 17:10 – Karta, handlingsid: Bn 2022.890. 

Tranås 17:10 - Fasad, handlingsid: Bn 2022.891. 

Tranås 17:10 - Yttrande granne, handlingsid: Bn 2022.892. 

_________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

Kontrollansvarig 

 

Beslutet kungörs 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, postadress 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.  

Överklagandet måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från 
den dag du tog emot detta beslut. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 69 Dnr BN 2022/198 

Onslunda 228:4 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

Byggnadsnämndens beslut 
Förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL), för 
lokalisering av enbostadshus om högst 152 kvm byggnadsarea på föreslagen plats 
redovisad i inlämnad ansökan och tillhörande handlingar. 
 
 
Avgiften för handläggningen är totalt 12 365 kronor. 
(7 728 kronor för förhandsbesked, 4 830 kr för hörande av sakägare samt kungörelse 
av beslut) enligt tabell 7och 3 i fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2020-
11-09. Faktura skickas separat. 
 
Villkor för beslut 
Närmare prövning av placering av bostadshus ska ske i bygglovsprövningen. 
Bostadshuset får inte placeras över befintliga underjordiska vattenledningar. 

 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om ca 152 kvm 
byggnadsarea. Situationsplanen visar föreslagen avstyckning på fastigheten där ett 
enbostadshus önskas placeras. Byggnaden ansluts till enskild anläggning för vatten 
och avlopp. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet.  
 
Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan och utanför sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Den avstyckade delen ligger inom naturvärdesklass 2.  
Fastigheten ligger inom område för riksintresset naturvård och inom 
landskapskaraktärområdet österländska backlandskapet.   
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 69 forts. 
 
Området som föreslås avstyckas omges av flera stengärden.  
Från 1999 är stengärden och stenrösen i jordbruksmark upptagna som generella 
biotopskyddsområden enligt Miljöbalken. Fridlysta arter som lever vid stengärden 
skyddas genom Artskyddsförordningen (2007:845). Kulturmiljölagen och 
Skogsvårdslagen är två andra lagar som kan gälla stengärden.  
 
Översiktsplan för Tomelilla kommun antagen av kommunfullmäktige 2018-06-04, § 
64. Översiktsplanen vann laga kraft 2019-02-19.  
 
Enligt översiktsplanen är det aktuella området är utpekat som åkermark, klass 0-4. 
 
Yttranden 
Berörda grannar/sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Följande fastighetsägare har 
inkommit med synpunkter:  
Onslunda 228:3 
Onslunda 221:2 
Onslunda 228:2 
Onslunda 228:4 
Onslunda 228:3 
Onslunda 221:1 
Gruvans Samfällighetsförening består av fastigheterna Onslunda 228:4 (tidigare 
Onslunda 228:1), Onslunda 228:2, Onslunda 228:3, Onslunda 221:1 och Tunby 
34:14. 
 
Ärendet har remitterats till Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA. 
Österlen VA har inget att erinra. Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat 
förhandsbesked under förutsättning att inkomna punkter i remissvaret uppfylls.  
 
Motivering  
Ansökan bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. 1–6 
och 9–11 §§ PBL.  
 
Enligt översiktsplanen är det aktuella området utpekat som åkermark klass 0-4 och 
därför lämpligt att bebygga. 
 
Sökande har bemött inkomna yttrande och intygar att den nya byggnationen och 
fastigheten inte ska påverka den befintliga vattenledningen. Sökanden intygar att 
ingen åverkan kommer att göras på befintliga stengärden.   
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 69 forts. 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja 
åtgärden krävs även bygglov och startbesked.   
 
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då beslutet om förhandsked fick laga kraft. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL), för 
lokalisering av enbostadshus om högst 152 kvm byggnadsarea på föreslagen plats 
redovisad i inlämnad ansökan och tillhörande handlingar. 
 
Avgiften för handläggningen är totalt 12 365 kronor. 
(7 728 kronor för förhandsbesked, 4 830 kr för hörande av sakägare samt kungörelse 
av beslut) enligt tabell 7och 3 i fastställd taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2020-
11-09. Faktura skickas separat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, handläggare Josefina Vega Ezpeleta, handlingsid: Bn 2022.903. 

Situationsplan 1, handlingsid: Bn 2022.904. 

Situationsplan 2, handlingsid: Bn 2022.905. 

Remissvar granne, handlingsid: Bn 2022.906. 

Remissvar granne 2, handlingsid: Bn 2022.907. 

Remissvar granne 3, handlingsid: Bn 2022.908. 

Remissvar granne 4, handlingsid: Bn 2022.909. 

Remissvar Ystad - Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Bn 2022.910. 

Remissvar Gruvans Samfällighetsförening, handlingsid: Bn 2022.911. 

Remissvar Gruvans Samfällighetsförening bilaga, handlingsid: Bn 2022.912. 

Remissvar Österlen VA, handlingsid: Bn 2022.913. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 69 forts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Roger Persson (S) föreslår anta förvaltningens förslag till beslut med villkoret att en 
närmare prövning av placering av bostadshus ska ske i bygglovsprövningen. 
Bostadshuset får inte placeras över befintliga underjordiska vattenledningar. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger Perssons beslut. 

_________ 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Delges:  
- Sökande 
- Granne/sakägare med invändningar 
 
Underrättelse om beslutet:  
- Grannar eller kända sakägare utan invändningar 
 
Kungörelse:  
- Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 71 Dnr BN 2021/385 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
riskid 5 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022 
avseende riskid 5 och lägger denna 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 riskid 5 ska göras i september 2022. 

Riskid 5: Missade sakägare. Förseningar av beslut och risk för 
överklaganden/upphävda beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Internkontrollplanen följs upp löpande under året. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022 
avseende riskid 5 och lägger denna till handlingarna. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 71 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.915. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 risk id 5, handlingsid: Bn 2022.916. 

Intern kontrollplan 2022, handlingsid: Bn 2022.65. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Åsa Jonasson 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 72 Dnr BN 2022/189 

Riskanalys för byggnadsnämnden 2023 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att riskid med nummer 2, 5, 8 och 14 i förvaltningens 
riskanalys, med handlingsid: Bn 2022.826, ska ingå i nämndens internkontrollplan för 
2023. 

 

Byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att börja granska hanteringen av 
handlingar med säkerhetskänslig samhällsinformation omgående samt återkomma 
med en handlingsplan till kommande sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska byggnadsnämnden årligen upprätta och 
besluta om en internkontrollplan för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska 
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. Förvaltningen 
återkommer till byggnadsnämnden i december med förslag till internkontrollplan för 
2023. 

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 15 risker enligt bifogad 
bruttolista. Byggnadsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare 
och ingå i nämndens internkontrollplan för 2023. De 15 identifierade riskerna har 
fått riskvärden utifrån matrisen för riskvärdering och riskid med löpnummer 14 och 
15 har så pass högt riskvärde att de går direkt till internkontrollplanen 2023. 

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

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
När beslut om internkontrollplan för 2023 fattas kommer det att ingå i beslutet hur 
uppföljningen ska ske. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att riskid med löpnummer xx i förvaltningens riskanalys, 
med handlingsid: Bn 2022.286, ska ingå i nämndens internkontrollplan 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Bn 2022.917. 
Riskanalys för byggnadsnämnden 2023 (bruttolista), handlingsid: Bn 2022.826. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Håkanson (C) föreslår byggnadsnämnden att ta med riskid med nummer 2, 5, 8 
och 14 från enhetens riskanalys till internkontrollplanen för 2023. 

 

Kristin Skoog (S) föreslår byggnadsnämnden uppdra åt förvaltningen att börja 
granska hanteringen av handlingar med säkerhetskänslig samhällsinformation 
omgående samt återkomma med en handlingsplan till kommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Per Håkanssons och Kristin 
Skoogs förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Tillförordnad byggnadschef Åsa Jonasson 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 73 Dnr BN 2022/190 

Sammanträdesplan 2023 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan för 2023 enligt förslagna 
sammanträdesdagar i ärendebeskrivningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden föreslås ha nio sammanträden under 2023 vilket är samma antal 
sammanträden som under 2022. Dessa är förlagda till onsdagar klockan 08.30. 

När byggnadsnämnden fastställer sin sammanträdesplan tas hänsyn till helgdagar och 
skollov. De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2023 är: 
Sportlov 20-24 februari, påsklov 3-10 april, Kristi Himmelsfärdslov 18-19 maj, 
nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 30 oktober-3 november. 

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild 
kallelse kommer att utsändas senast sex dagar före varje sammanträde. Ledamot som 
blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till 
kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna omgående efter kallelsen har mottagits. 
Även ersättare kan med fördel meddela förhinder till kansliavdelningen. 

 

Förslag på sammanträdesdagar för nämnden 2023: 
25 januari, 1 mars, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 30 augusti, 4 oktober, 8 november och 
13 december. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslaget antal ärenden för 2023 är detsamma som 2022 vilket innebär att 
kostnaden för nämndens sammanträden kommer att vara på samma nivå som året 
tidigare. 

 

Barnperspektivet 
Ärendet har ingen direkt påverkan på detta perspektiv. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 73 forts. 

Miljöperspektivet 
Ärendet har ingen direkt påverkan på detta perspektiv. 

 

Uppföljning 
Ny sammanträdesplan antas inför varje kalenderår. Vid behov följs planen upp och 
kan komma att förändras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan för 2023 enligt förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekretrare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.918. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Tf bygglovschef Åsa Jonasson 

Kanslichef Johan Linander 

Nämndadministratör Patrik Månehall 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 74 Dnr BN 2022/3 

Redovisning av anmälningsärenden 2022 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden och 
lägger densamma till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till byggnadsnämnden 23 maj till och med 7 augusti 2022 
redovisas: 

1. Kf § 83/2022 Reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för mandatperioden 
2023-2026 med ändringen i § 13 att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i 
den pensionsgrundande inkomsten. 

2. Ks § 104/2022 Handlingsplan med anledning av prognostiserat underskott i 
tertialrapport 1 för 2022 

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna för 
beslutshantering i § 105. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden och 
lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.919. 

_________ 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 75 Dnr BN 2022/4 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor med 
handlingsid: Bn 2022.822, Bn 2022.823, Bn 2022.824 och Bn 2022.825. 
 

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 6 september 2022 till och med 13 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor med 
handlingsid: Bn 2022.822, Bn 2022.823, Bn 2022.824 och Bn 2022.825. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.920. 
Delegationslista 2022-09-06 - 2022-10-13 Monika Olsson, handlingsid: Bn 
2022.823. 
Delegationslista 2022-09-06 - 2022-10-10 Helena Ländin, handlingsid: Bn 
2022.824. 

Delegationslista 2022-09-06 - 2022-10-10 Josefina Vega Ezpeleta, handlingsid: Bn 
2022.822. 
Delegationslista 2022-09-06 - 2022-10-10 Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 
2022.825. 

_________ 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 76 Dnr BN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Information från ordförande Per Håkanson (C) 

Övergripande information  

Ordförande Per Håkanson håller en dialog angående transformatorstationers 
generella placering på åkermarker. 

 

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Rekrytering av bygglovschef 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius informerar om det pågående arbetet med 
rekrytering av en ny bygglovschef och ser positivt på rekryteringsprocessen som är i 
sitt slutskede. 

 
3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson 
Aktuell information från enheten 
Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson informerar om att rutinen kring digitala 
bygglovshandlingar är under utveckling. Målet är att flera av de digitala processerna 
ska bli automatiserade.  
 
Man har på enheten har precis annonserat ut en tjänst för en byggnadsinspektör vars 
uppgift kommer att vara att övervaka byggnadsprojekt inom kommunen. 
Byggnadsinspektören håller i tekniskt samråd, gör arbetsplatsbesök och slutsamråd 
samt utfärdar startbesked och slutbesked. 
 
Det planerade samarbetet med Tomelilla Direkt är under utveckling och kommer 
inom kort att påbörjas. Avsikten med samarbetet är att bygglovsenheten ska avlastas 
från en del administrativt arbete. 
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Sammanträdesdatum 
26 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 76 forts. 
 
Ärendehantering avseende tidsbegränsade bygglov 
Åsa Jonasson håller en dialog om ärendehanteringen för tidsbegränsade bygglov vilka 
är avsedda för icke-permanenta åtgärder. Denna form av bygglov får ges för högst tio 
år, med möjlighet till förlängning under förutsättningen att ny ansökan inkommit 
innan bygglovet löpt ut. Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas som längt fem år i 
taget. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.830. 

_________ 
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Bn § 77 Dnr BN 2022/191 

Ejdern 9 -  Bygglov i efterhand för 
fasadändring 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela bygglov i efterhand för fasadändring 
/ommålning av ett bostadshus på fastigheten Ejdern 9 i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

Bygglovsgiften är 5097 kr. i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Fakturan skickas separat. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område Tomelilla S1. Fastigheten är K-märkt 
som innebär generella krav på varsamhet enligt 3 kap. 10§. Det gäller byggnader där 
varsamhetskravet särskilt skall uppmärksammas vid lovgivning och planläggning.  

 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 2§ punkt 3 krävs det bygglov för en 
byggnad som ligger i ett område som omfattas av en detaljplan om en ändring 
innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2011:900) 8 kap. 14§ ska ett byggnadsverk hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 
avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. 

 

Med stöd av ovan nämnda lagar meddelas bygglov i efterhand för fasadändring på 
fastigheten Ejdern 9. 
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§ 77 forts. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått en ansökan om bygglov i efterhand om fasadändring på 
fastigheten Ejdern 9. Fastighetens ursprungliga färg är ljusrosa enligt bifogat foto. 
Efter ommålning visade det sig att färgen inte stämmer överens med den 
ursprungliga, men har goda förutsättningar till att uppfylla kraven enligt 9 kap. 30 § 
PBL, d.v.s. åtgärd kan bedömas som lämplig och har en god färg, form och 
materialverkan. Åtgärden bedöms inte utgöra en betydande olägenhet för 
omgivningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Bedöms att ärendet har liten ekonomisk konsekvens. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela bygglov i efterhand för fasadändring 
/ommålning av ett bostadshus på fastigheten Ejdern 9 i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

Bygglovsgiften är 5097 kr. i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Fakturan skickas separat. 

 

Bedömning och skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område Tomelilla S1. Fastigheten är K-märkt 
som innebär generella krav på varsamhet enligt 3 kap. 10§. Det gäller byggnader där 
varsamhetskravet särskilt skall uppmärksammas vid lovgivning och planläggning.  
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§ 77 forts. 
 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. 2§ punkt 3 krävs det bygglov för en 
byggnad som ligger i ett område som omfattas av en detaljplan om en ändring 
innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. 

Enligt plan -och bygglagen (SFS 2011:900) 8 kap. 14§ ska ett byggnadsverk hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 
avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. 

 

Med stöd av ovan nämnda lagar meddelas bygglov i efterhand för fasadändring på 
fastigheten Ejdern 9. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Monika Olsson, handlingsid: Bn 2022.828. 

Ejdern 9 - Fasad innan ommålning, handlingsid: Bn 2022.829. 

Ejdern 9 - Fasad efter ommålning, handlingsid: Bn 2022.831. 

Ejdern 9 - Fasadritning 1, handlingsid: Bn 2022.832. 

Ejdern 9 - Fasadritning 2, handlingsid: Bn 2022.833. 

Ejdern 9 - Översiktskarta 1, handlingsid: Bn 2022.834. 

Ejdern 9 - Översiktskarta 2, handlingsid: Bn 2022.835. 

_________ 
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§ 77 forts. 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

Kungörelse sker per post- och i inrikes tidningar 

 

Hur du överklagar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Skåne 
län men skickas till Tomelilla kommun, postadress 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.  

Överklagandet måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från 
den dag du tog emot detta beslut. 
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