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Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
 
Lennart Nilsson (S) 
Janeric Seidegård (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Gunilla Tynell (L) 
Maria Lönegård (S) 
Stig Svensson (S) 
Ann Haluzova (M) 
Anders Olsson (L) 
Caroline Lindberg (M) 
 

Ordförande §§ 43-47, §§ 49-56   
1:e vice ordförande §§ 43-47, §§ 49-56,  
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tjänstgörande ersättare 
tjänstgörande ersättare § 48 

Övriga deltagare Caroline Lindberg (M) 
Hannes Pennsäter (M) 
Tommy Nilsson (M) 
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Jacob Thollonen 
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förvaltningsstrateg  
nämndsekreterare 
stadsarkitekt 
miljöinspektör, §§ 43-47 
miljöinspektör, §§ 43-47 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 
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Underskrifter Sekreterare   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-04-25   

Paragrafer 43-56   

Datum när anslaget 
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Information 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om 
- laststolpe 
- ny gångbro 
- bron på Vinstorpsvägen är på plats 
- Bjärreds centrum 
 
Ordföranden informerar om planarbetet vid området mellan Borgeby och Bjärred.  
 
Miljö- och bygglovschefen lämnar personalinformation.  
 
Miljöinspektören informerar om fastigheten Borgeby 12:10.  
 
Miljöinspektören informerar om 
-livsmedelstillsynen 2017 
-redlighetsprojektet  
 
Bygglovhandläggaren lämnar information om aktuella domar och inkomna överklagan-
den av nämndens beslut. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 4 (55) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-04-25 
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Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2017-04-18 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-18 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2017-03-10—2017-04-09 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av skrivelser/meddelanden 
samt delegationsbeslut till handlingarna. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Ekonomisk rapport januari-mars 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport januari-mars 2017.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 41. 

 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-mars 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 41/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden lägger månadsrapporten avseende januari-mars 2017 
till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Kvartalsrapport 2017 för miljö- och byggnadsnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport 2017 för miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 42. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-07 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 42/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.  

 
./. Bilaga 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Beslut om avslag för sökt dispens från strandskyddet för 7 stycken 
bryggor (3, 4, 6, 8, 9, 13 och 16), beslut om avvisande av sökt 
strandskyddsdispens för brygga 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17 och 18 på 
fastigheten Lomma 26:3, Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Mark- och exploateringsenheten i Lomma kommun lämnade den 30 april 2015 in en 
ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Enligt ansökan avser Mark- och exploateringsenheten att söka 
dispens för 15 stycken redan existerande bryggor längs Höje ås norra strand och 
gångstråk. Bryggorna är uppförda av 15 stycken olika brygginnehavare. Sökanden anger 
att bryggorna ligger inom ett område som är klassat som intresseområde för naturmiljön 
och har en viktig funktion som grön skyddszon för Höje å samt är värdefullt för växt- och 
djurlivet. Området är av stort intresse för rekreation och friluftsliv för såväl 
brygginnehavare som allmänheten. Sökanden anger också att området ska vara 
allemansrättsligt tillgängligt och att det ska vara möjligt att vistas i området. 
 
Som särskilda skäl åberopar sökanden enligt 7 kap § 18c miljöbalken att bryggorna för 
sin funktion måste ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. Sökanden anger också att området redan är ianspråktaget för bryggor på 
sådant sätt att allmänhetens tillträde till vattnet inte hindras. Bryggorna anges enligt 
sökanden i vissa fall möjliggöra en bättre åtkomst till vattnet. 
 
Bryggorna är numrerade för att kunna kopplas till skötselavtal mellan respektive 
brygginnehavare och Lomma kommun. I skötselavtalet regleras hur bryggorna får 
användas och hur de ska skötas samt att de ska vara allemansrättsligt tillgängliga. 
Kartmaterial över området finns att se som bilaga över de 15 bryggor som ansökan 
avser. 
  
Nedan följer respektive bryggas numrering samt areal enligt uppgifter från sökanden: 
 
Brygga 3: 20 m2 

Brygga 4:10 m2 

Brygga 5: 18 m2 

Brygga 6: 16 m2 

Brygga 7: 58 m2 

Brygga 8: 20 m2 

Brygga 9: 46 m2 

Brygga 11: 24 m2 

Brygga 12: 13 m2 

 
    Forts 
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Brygga 13: 17 m2 

Brygga 14: 7 m2 

Brygga 15: 12 m2 

Brygga 16: 5,5 m2 

Brygga 17: 4,5 m2 

Brygga 18: 12 m2 

 
Den 16 juni 2015 sände Miljöenheten en förfrågan till Länsstyrelsen Skåne angående 
vattenverksamhet och bryggor i samband med dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Miljöenheten bedömde att pålning av bryggor innebar 
vattenverksamhet och således skulle anmälas till Länsstyrelsen, vilka i ett sådant tillfälle 
eventuellt även skulle sampröva den sökta strandskyddsdispensen. 
 
Den 9 oktober 2015 fick Miljöenheten svar från Länsstyrelsen Skåne om att 
vattenverksamhet inte kan prövas i efterhand och att Miljöenheten således skulle 
handlägga den sökta strandskyddsdispensen. 
 
Den 3 november 2015 lämnade sökanden in en komplettering till ansökan innehållandes 
kartmaterial. 
 
Den 5 november 2015 sände Miljöenheten ansökan till Miljöstrategiska enheten på 
Lomma kommun, Naturskyddsföreningen och Skånes Ornitologiska Förening för att få in 
synpunkter. 
 
Den 17 november 2015 inkom Miljöstrategiska enheten med synpunkter och angav att 
området dispensen avser är en mycket känslig sträcka av Höje å, både ur biologisk och 
hydrologisk synvinkel. Den avsedda sträckan är en av få sträckor i Höje ås huvudfåra som 
är oreglerad (inte omfattas av vattendom eller dikningsföretag). De anger också att 
vattennivån fluktuerar kraftigt och att det i de flesta väderlägen är havet som 
bestämmer vattennivån, men att området också är starkt påverkat av flöden uppströms 
och i vissa fall kan därför vattennivån bli högre än i havet. Miljöstrategiska enheten 
anger också i sitt yttrande att området är en av mycket få platser där det finns eller har 
funnits häckande pungmes samt att det finns stor potential i området att utveckla åns 
ekologi. Långsiktigt menar Miljöstrategiska enheten att den aktuella sträckan 
förmodligen är den enda sträcka av Höje å inom Lomma kommun där det finns möjlighet 
att ge ån en mer ursprunglig karaktär och på allvar värna de allmänna intressena. 
Miljöstrategiska enheten framför också att sträckan ingår som en egen vattenförekomst 
från Södra Västkustvägen till Önnerupsbäckens utlopp i vattendirektivet. I yttrandet  
    
    
    
    Forts 
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skriver Miljöstrategiska enheten även att Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram som 
löper till och med 2021 omfattar också denna sträcka och att genomföra kommande 
åtgärdsprogram som ska ge ån god status senast 2027 innebär, utöver 
näringsreducerande åtgärder, att man ska minska den fysiska störningen i ån och 
förbättra de hydromorfologiska förutsättningarna, det vill säga minska anläggningar, 
dikningar, rätningar och annat av teknisk karaktär som påverkar vattnets flöde och 
utbredning. Det finns ingen utredning av frågan som visar hur detta står i relation till 
varandra eller hur de 15 bryggorna påverkar flödet i ån, något som borde göras för 
flödesscenarier både idag och på sikt. Miljöstrategiska enheten anger att den störning 
antalet bryggor utgör på den korta sträckan inte går att bortse från oavsett om 
bryggorna funnits länge eller inte. På grund av detta bör man på sikt eftersträva att få 
bort alla bryggor och ersätta med en enda som har större tillgänglighet och är säkrare 
för allmänheten att uppehålla sig på. 
 
Den 20 december 2015 inkom Skånes Ornitologiska Förening med ett yttrande om att de 
inte hade något att erinra i ärendet. 
 
Den 13 januari 2016 begärde Miljöenheten in uppgifter från sökanden gällande en 
utredning av vattenflöden i förhållande till bryggorna. 
 
Den 13 januari 2016 inkom sökanden med rapporten ”Studie av muddring av Höje å i 
Lomma”. 
 
Den 13 maj 2016 begärde Miljöenheten in kompletterande uppgifter från varje 
brygginnehavare angående årtal för när deras brygga uppfördes, när bryggan senast 
renoverats samt i vilket skick den i dagsläget var. Svar från brygginnehavarna skulle 
inkomma senast den 25 maj 2016. Svar inkom från 13 av 15 brygginnehavare. 
 
Den 20 maj 2016 begärde Miljöenheten in ytterligare utredningar gällande vattenflöden 
i Höje å från sökanden. Miljöenheten saknade utredning som beskriver hur bryggorna i 
ansökan samt bryggorna på motsatt sida tillsammans påverkar flödet i Höje å. 
Flödesmätningarna skulle innehålla flödesscenarion idag och på längre sikt. 
Miljöenheten ville också att en utredning utfördes om huruvida bryggorna gav upphov 
till översvämningar uppströms eller inte. 
 
Den 18 november 2016 inkom en flödesrapport, utförd av WSP på uppdrag av sökanden. 
Slutsatserna i rapporten var att skillnaderna i vattennivå och flöde mellan ett 100-års 
flöde och vid normalflöde är procentuellt små. Bryggornas påverkan på vattennivåer, 
flöden och vattenhastighet vid ett normalflöde bedöms vara väldigt liten. I utredningen 
har bryggorna analyserats som om de skulle ta upp en större yta av Höje å än vad de i 
verkligheten gör och därmed bedöms den verkliga påverkan bryggorna har vara ännu 
mindre än vad utredningen visat på. 
    Forts 
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Den 27 januari 2017 sände Miljöenheten ett förslag till beslut till Mark- och 
exploateringsenheten, Miljöstrategiska enheten samt Tekniska avdelningen. Den 13 
februari 2017 inkom Miljöstrategiska enheten med ett yttrande samt kompletterade 
yttrandet den 27 mars 2017. I yttrandet angav Miljöstrategiska enheten att den 
biologiska mångfalden längs Höje å främst är avhängig av att vattenkvaliteten är 
tillräckligt god för att inte i allt för stor grad påverka artsammansättningen eller 
fortplantningsförmågan hos djur och växter samt att den fysiska miljön i eller i 
anslutning till ån inte radikalt förändras från ett naturligt tillstånd. Med fysisk miljö avses 
släntlutning, ljusförhållanden, vattenhastighet, sediment och jordlager. Med ett naturligt 
tillstånd bestående av överhängande grenar, bevuxna slänter och obetydlig erosion 
skapas många livsmiljöer och nischer för en rad arter. Längs Höje å är dessa miljöer en 
bristvara. 
 
Miljöstrategiska enheten anger i yttrandet en nyligen publicerad rapport 
(Helhetsperspektiv Höje å – kartering av oreglerade sträckor och försalg för förbättrad 
biologisk mångfald, 2017-04-04) som Ekologgruppen på uppdrag av Höje å vattenråd 
tagit fram, en analys av avrinningsområdets oreglerade sträckor som bland annat pekar 
ut sträckan nedströms Kyrkbron som en sträcka som i dagsläget har goda förutsättningar 
för biologisk mångfald och där befintliga naturvärden behöver värnas. 
 
På sträckan nedströms Kyrkbron finns, enligt yttrandet, livsmiljöer för kungsfiskare och 
potential för häckningsmiljöer för denna art. I området har häckande pungmes noterats 
både under 90-tal och 2000-tal trots att ån, bland annat sedan 1800-talet, bytt skepnad 
till den nuvarande. Det är den fysiska miljön som ger förutsättningarna för dessa arter. 
Att just dessa arter ses som viktiga beror på att om till och med dessa två känsliga arter 
finns här så är förutsättningarna mycket goda för att utveckla biologisk mångfald på 
platsen. Naturligtvis gynnar denna fysiska miljö också förekomsten av andra arter, både 
fåglar, fiskar och groddjur och bidrar också totalt sett till mångfalden av miljöer i ån. På 
sikt bör delar av dessa nuvarande miljöer ytterligare utvecklas, något som inte är möjligt 
med den fragmentering som bryggorna utgör. Miljöstrategiska enheten anger att den 
allra viktigaste aspekten av bryggorna är just den fragmentering av stranden och 
åbrinken som bryggorna utgör.  
 
Miljöenhetens bedömning 

Generellt strandskydd infördes i naturvårdslagen den 1 januari 1975 och med den 
infördes ett förbud mot anordningar och anläggningar vilka avhåller eller hindrar 
allmänheten från att beträda område där den eljest skulle ägt att färdas fritt (SFS: 
1974:1025).  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att avvisa ansökan om dispens från 
strandskyddet för bryggorna 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17 och 18 med motiveringen att  
 
    Forts 
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bryggorna uppförts innan det generella strandskyddet infördes år 1975 samt att dessa 
bryggorna enligt granskning av kartmaterial är av samma storlek och har samma 
utformning som när de uppfördes varför en dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inte krävs. Bryggorna är således tillåtliga. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden vill dock informera om att bryggorna fortfarande måste 
vara tillgängliga för allmänheten samt att skötsel och underhåll som påverkar vegetation 
ska ske i samråd med Miljöenheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att för bryggorna 3, 4, 6, 8, 9, 13 och 16 pröva 
den av Mark- och exploateringsenheten sökta dispensen då anläggningarna strider mot 
strandskyddets syften gällande att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 
  
Enligt granskning av kompletterande uppgifter från brygginnehavarna samt kartmaterial 
från 1967, 1973, 1985, 2004, 2010 och 2016 har Miljö- och byggnadsnämnden gjort 
bedömningen att bryggorna 3, 4, 6, 8, 9, 13 och 16 tillkommit efter 1975 eller form- och 
storleksmässigt förändrats sedan de först uppfördes i sådan mån att en dispens från 
strandskyddsbestämmelserna ska prövas enligt gällande lagstiftning. 
 
Nedan redovisar Miljö- och byggnadsnämnden grunderna för att de bryggor som anses 
omfattas av strandskyddsbestämmelserna ingår i prövningen 
 
Brygga 3: Enligt granskning av kartmaterial fanns bryggan inte alls eller fanns inte i sin 
nuvarande skepnad 1967, 1973 eller 1985. På kartmaterialet från 2004 syns bryggan 
tydligt. Enligt brygginnehavaren har bryggan funnits sedan 1969. 
 
Brygga 4: Enligt granskning av kartmaterial fanns bryggan inte alls eller fanns inte i sin 
nuvarande skepnad 1967, 1973 eller 1985. På kartmaterialet från 2004 syns bryggan 
tydligt. Enligt brygginnehavaren har bryggan funnits sedan 60-talet. 
 
Brygga 6: Enligt granskning av kartmaterial fanns bryggan inte alls eller fanns inte i sin 
nuvarande skepnad 1967, 1973 eller 1985. På kartmaterialet från 1985 syns en båt som 
kan ligga förtöjd vid en eventuell brygga ungefär där brygga 6 idag är belägen. På 
kartmaterialet från 2004 syns bryggan tydligt, men väsentligen längre ut än på 
kartmaterialet från 1985. 
 
Brygga 8: Enligt granskning av kartmaterial fanns bryggan inte alls eller fanns inte i sin 
nuvarande skepnad 1967, 1973, 1985, 2004 eller 2010 (kan vara skymd av växtlighet 
2010). På kartmaterialet från 2016 syns bryggan tydligt. Enligt brygginnehavaren har 
bryggan funnits sedan 1972. 
    Forts 
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Brygga 9: Enligt granskning av kartmaterial fanns bryggan inte alls eller fanns inte i sin 
nuvarande skepnad 1967, 1973 eller 1985. På kartmaterialet från 2004 syns bryggan  
     
tydligt och ännu tydligare på kartmaterialet från 2016, då storleken avsevärt ökat. Enligt 
brygginnehavaren har bryggan funnits sedan i mitten på 60-talet. 
 
Brygga 13: Enligt granskning av kartmaterial fanns bryggan inte alls eller fanns inte i sin 
nuvarande skepnad 1967, 1973, 1985, 2004 eller 2010. På kartmaterialet från 2016 syns 
bryggan tydligt. Enligt brygginnehavaren har bryggan funnits sedan 1957.  
 
Brygga 16: Enligt granskning av kartmaterial fanns bryggan inte alls eller fanns inte i sin 
nuvarande skepnad 1967, 1973 eller 1985. På kartmaterialet från 2004 syns bryggan 
tydligt. Enligt brygginnehavaren fanns bryggan när morföräldrarna bodde i området när 
vederbörande var liten, troligtvis under 70-talet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att bryggorna strider mot strandskyddet syfte 
gällande allmänhetens tillgänglighet till det aktuella området för färd på vattnet. Vid 
färd på vattnet hindras allmänheten av de barriärer bryggorna utgör och färden regleras 
till att ske runt om bryggorna. Miljö- och byggnadsnämnden kan dock se att bryggorna 
samtidigt ökar tillgängligheten från vattenområdet till landområdet genom att man vid 
färd på vattnet kan anlägga sin vattenfarkost vid en brygga och således nå landområdet. 
Vidare anser Miljö- och byggnadsnämnden att allmänhetens tillgänglighet från 
landområdet till vattenområdet underlättas genom att bryggorna finns. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer dock att antalet bryggor inte behöver vara 15 stycken för 
att tillgängligheten ska vara god. 
 
Som särskilt skäl att beviljas en dispens från strandskyddsreglerna har sökanden angett 
att området redan är ianspråktaget för bryggor på ett sådant sätt att allmänhetens 
tillträde till vattnet inte hindras (18 c § punkt 1 miljöbalken). Det aktuella området på 
fastigheten Lomma 26:3, inom vilket de 15 bryggorna är placerade, har innehållit 
bryggor av varierande antal och storlek sedan 1967 och fram till idag med anledning av 
det intilliggande koloniområdet (numera bostadsområdet). Miljö- och 
byggnadsnämnden vill informera om att för att området ska kunna räknas som 
ianspråktagen enligt Miljöbalken krävs att ianspråktagandet är lagligt, exempelvis 
genom ett tidigare beslut om dispens. Inget sådant beslut finns sedan tidigare för 
bryggorna. 
 
Sökanden anger också som särskilt skäl att bryggorna för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området (18 c § punkt 3 
miljöbalken). Miljö- och byggnadsnämnden inser att det är svårt att tillgodose behovet 
av en brygga om denna inte ligger vid vattnet. Däremot anser Miljö- och  
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byggnadsnämnden att antalet bryggor på sikt bör minska eller begränsas på den korta 
sträckan området täcker för att framöver gynna de rika naturvärden området hyser, 
både på land och i vatten. Miljö- och byggnadsnämnden anser vidare att 15 stycken  
(varav 7 är tillåtliga) bryggor inom en kort sträcka inte är nödvändig med tanke på en 
ackumulerande effekt och känslan av privatisering. 
 
Sökanden anger i ansökan att bryggorna ligger inom ett område som är klassat som 
intresseområde för naturmiljön och har en viktig funktion som grön skyddszon för Höje å 
samt är värdefullt för växt- och djurlivet. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att 
bryggorna innebär en antropogen påverkan på djur- och växtlivet som annars hade 
förblivit orört om bryggorna i sin tid inte uppförts och idag nyttjats. I området har det 
noterats de rödlistade och störningskänsliga häckande fåglarna pungmes (Remiz 

pendulinus), kungsfågel (Regulus regulus), kungsfiskare (Alcedo atthis) samt Lomma 
kommuns enda kända population av snok (Natrix natrix) och den störning bryggorna 
innebär för växt- och djurlivet går inte att bortse från då, bland annat, viss skötsel av 
bryggorna innebär avverkning av växtlighet samt att bryggorna innebär fragmentering 
av åbrinken. Således strider bryggorna även mot strandskyddets syften gällande 
livsvilkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För djur och växter är strandzonen 
särskilt värdefull då övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en 
mångfald olika livsmiljöer och funktioner. Ofta är dessa områden mycket artrika även 
om allt inte är möjligt att se vid en okulär inventering, exempelvis insekter. Det 
känsligaste området för djur- och växtlivet är inom 30 meter från strandkanten. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit i beaktande de synpunkter som inkommit från 
Miljöstrategiska enheten i Lomma kommun varpå en utredning gällande olika 
vattenflödescenarion begärdes in från sökanden. Miljö- och byggnadsnämnden har 
granskat det inkomna materialet från sökanden och gör bedömningen att den fysiska 
störningen från de sammanlagt 15 bryggorna är liten gällande vattenflöden. Miljö- och 
byggnadsnämnden har också tagit del av en utredning utförd av ekolog gruppen 
(Helhetsperspektiv Höje å - kartering av oreglerade sträckor och förslag till åtgärder för 
en ökad biologisk mångfald, 2017-01-12) på uppdrag av Höje å vattenråd och i rapporten 
rekommenderas att befintliga naturvärde ska värnas längs sträckan. Således kan 
bedömningen inte enbart baseras på vattenflödesscenarion, utan måste ses i ett 
helhetsperspektiv för bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet, både på land 
och i vatten.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har beaktat enskilda intressen och hänsynen till dessa 
enligt 7 kap. 25 § och bedömer inte att det enskilda intresset väger tyngre än att trygga 
villkoren för djur- och växtlivet baserat på att området är allmänrättsligt tillgängligt via 
passage och vistelse på de sju bryggor som är tillåtliga. 
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Med beaktande av den utredning samt de yttranden och kompletteringar som 
presenterats anser Miljö- och byggnadsnämnden att strandskyddets syften motverkas, 
främst gällande påverkan för goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Er ansökan ska 
därför avslås för bryggorna 3, 4, 6, 8, 9, 13 och 16. 
     
Att den sökta åtgärden inte strider mot gällande detaljplan för området (Lomma 22:11 
m.fl. Tegelbruksområdet, antaget av Kommunfullmäktige den 23 april 1987) där Höje å 
och det intilliggande stråket benämns som ”Vattenområde med mindre bryggor” och 
som ”Naturområde” innebär inte att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 
miljöbalken (1998:808). 

 
Lagstiftning 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten.  
 
Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 kap. 15 § miljöbalken inte 
1. nya byggnader uppföras,  
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
 
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl.  
 
Särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen 
avser, enligt 7 kap. 18 c §, 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 
    Forts 
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6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att  
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte 
gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 43. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från miljöenheten 2017-04-07 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 43/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att för fastigheten LOMMA 26:3 avslå 
ansökan om dispens från bestämmelserna för strandskydd enligt 7 kap 18 b § 
miljöbalken (1998:808) för 7 stycken av bryggorna (3, 4, 6, 8, 9, 13 och 16). Ansökan 
som inkom den 30 april 2015 kan inte beviljas dispens från 
strandskyddsbestämmelserna då åtgärderna strider mot strandskyddets syften och 
de enligt ansökan givna skälen inte är förenliga med strandskyddets syften. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avvisa den sökta strandskyddsdispensen 
gällande bryggorna 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17 och 18 med motiveringen att de sökta 
bryggorna inte kräver någon dispens från strandskyddsbestämmelserna då de 
uppfördes innan det generella strandskyddet infördes i området enligt dåvarande 
naturvårdslagen. Dessa bryggor är således tillåtliga. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Information 
 
Vid utrivning av bryggor kan en anmälan till Länsstyrelsen vara aktuell. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en taxa för prövning av dispensen. Enligt 27 kap. 1 § 
miljöbalken (SFS 1998:808) har kommunfullmäktige rätt att besluta om avgifter för en 
kommunal myndighets verksamhet. Miljö- och byggnadsnämndens taxa är beslutad av 
kommunfullmäktige den 17 november 2016 § 98. Denna taxa är för närvarande 1075 kr 
per timme nedlagd handläggningstid. Taxan för 2015 och 2016 är 955 kr per timme. 
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LOMMA 11:39, Oskarsfridsvägen 17. Ansökan om förhandsbesked 
angående lokalisering av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Ägarna till Lomma 11:39 har genom ombud lämnat in rubricerad ansökan om 
förhandsbesked. 
 
Ansökan om förhandsbesked avser lokalisering av enbostadshus. Ansökan är uppdelat i 
flera alternativ: 
1. Fastigheten delas i tre delar, befintlig bostad får kvar 2629 m2 och två nya ca 1250 m2 
vardera. Infart till samtliga tre fastigheter via Oskarsfridsvägen i söder. Nya fastigheter 
får ett enbostadshus vardera. 
2. Fastigheten delas i tre delar, befintlig bostad får kvar 2629 m2 och två nya ca 1250 m2 
vardera. Infart för de nya fastigheterna söderifrån via Oskarsfridsvägen, befintlig 
fastighet får infart norrifrån via Spångåkravägen och över Lomma 11:6. 
3. Fastigheten delas i två lika delar om ca 2564 m2. Infart sker via Oskarsfridsvägen. En 
ny bostad. 
4. Fastigheten delas i två lika delar, varav den norra får infart norrifrån via 
Spångåkravägen och Lomma 11:6. 
 
Förutsättningar 

Lomma 11:39 är belägen inom område som saknar detaljplan, men fastigheten gränsar 
till Detaljplan 14/01, laga kraft maj 2014. Fastigheten ingick ursprungligen i detaljplanen, 
men undantogs 2014-04-24. 
 
Planbeskrivningens text lyder: ”I planområdets östra del, på fastigheten Lomma 11:39 
ligger ett bostadshus på en stor och rymlig tomt som gränsar till fritidshusområdet 
Maltetorp. Planen medger här en viss förtätning i form av mindre bostadshus, maximalt 
två stycken”.  
 
Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag, 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. 
 
 
   
   Forts 
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Enligt 2 kap 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag, mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär 
det, byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande 
vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) tillbyggnad, 
och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål 
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden 
inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller 
industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, förses med annan fasadbeklädnad eller 
annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat 
sätt.  
     
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant sätt att 
de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet 
eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Området är enligt Översiktsplan 2010 belagt med landskapsbildsskydd enligt 
Miljöbalken. Kartan är endast översiktlig, av Länsstyrelsens kartmaterial, tillgängligt på 
Internet, framgår att Hagaområdet och Maltetorp inte ingår i det skyddade området. 
Planen anger på sidan 5 att ny bostadsbebyggelse endast ska godkännas i eller i 
anslutning till bebyggelse. Översiktsplanen anger på sidan 43 att ny bostadsbebyggelse 
utanför tätorterna bör undvikas. Huvudskälet till detta är att det allmänna intresset 
jordbruksmark bör gå före det enskilda intresset av bostadsbebyggelse. 
   
   Forts 
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Området ligger inom riksintresse för kustzonen, vilket syftar på 4 kap 1 och 4 §§ 
Miljöbalken, MB. Ingrepp i dessa områden får endast göras om de inte skadar områdets 
natur- och kulturvärden och fritidsbebyggelse får endast komma till stånd som 
komplement till befintlig. 
 
Fastigheten är inte utpekad i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. Enligt den 
bebyggelseinventering som genomfördes 2002 är de befintliga byggnaderna en 
gårdsbildning från första halvan av 1800-talet. Byggnaderna anses välbevarade med 
genuina material i fasaderna. ”En välbevarad enhet som visar på den hemmansklyvning 
som ägde rum under 1800-talet”. 
 
Kommunikation 

Eftersom den föreslagna åtgärden planeras inom område som saknar detaljplan har 
berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Ägarna till åtta fastigheter har tillskrivits, 
varav fyra har svarat.  
 
NN i har två likalydande yttranden inget att erinra mot avstyckning men följande 
synpunkter: Alt 1, Infartsvägen till de tre fastigheterna är tänkt att ske längs en väg i 
fastighetens västra kant. Det innebär att grannfastigheterna i väster får angöringsgata 
både i väster och i öster, kanske borde en remsa lämnas längs gränsen för skylande 
växtlighet? Man håller inte med ansökan om att den planerade angöringsvägen endast 
vållar minimal störning. Tillkommande hus bör placeras så att de linjerar med 
omgivande bebyggelse. Alt 2: Man föredrar att endast en fastighet avstyckas. Alt 3: Inget 
att erinra om bilväg och hus placeras som i alt 1. Ett övergripande önskemål är att 
tillfartsvägen placeras så att en remsa mark bildas som skydd mot väster. 
 
NN har inget att erinra mot förslaget, men föredrar Alt 4. 
 
Ansökan har tillsänts Lomma kommuns tekniska avdelning för yttrande. I ett gemensamt 
svar daterat 207-01-24 anger avdelningens enheter: 
VA: Förordar att befintlig anslutningspunkt i Oskarsfridsvägen behålls. Den befintliga 
ledningen behöver dimensioneras upp. 
Trafik: God sikt vid den gemensamma utfarten ska säkerställas. 
Renhållning: Om fastigheterna ska ha fastighetsnära hämtning av avfall måste 
angöringvägen göras farbar för tung lastbil och det ska finnas en vändplats i slutet av 
vägen (skiss med mått bifogas skrivelsen). Alternativt kan en gemensam 
uppställningsplats anordnas nära Oskarsfridsvägen så att entreprenören kan komma åt 
att tömma kärlen därifrån. 
 
Av yttrandet från sakkunnig i bullerfrågor framgår att riktvärdena för buller inte 
överskrids. 
   
   Forts 
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Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över de inkomna synpunkterna. Sökandens 
ombud har därvid lämnat in ett yttrande 2017-03-01. I yttrandet förklarar sig sökanden 
villig att flytta angöringsvägen mot öster för att lämna plats för en skyddande plantering. 
Sökanden upprepar även de olika förslagens prioritetsordning. 
 
Byggenhetens bedömning 

Under arbetet med den s.k. Hagaplanen (Maltestorp) ingick från början rubricerad 
fastighet. Under utställningsperioden inkom synpunkter på planförslaget från bl.a. 
fastighetens ägare. Av planens utlåtande framgår att planeringskontoret föreslog en 
ändring i detaljplanen för att tillgodose fastighetsägarnas erinran/krav. I stället för att ta 
ställning till kontorets ändringsförslag föreslog kommunstyrelsen 2014-04-02 
kommunfullmäktige att undanta de berörda fastigheterna från antagandet. Så skedde 
också i kommunfullmäktiges beslut  
2014-04-24. Av den antagna och lagakraftvunna plankartan framgår att 
planbeskrivningen i denna del inte längre gäller eftersom fastigheterna inte finns med i 
planen. Således ska denna ansökan behandlas som en åtgärd inom område som saknar 
detaljplan. Eftersom KS:s och KF:s protokoll är beslutsprotokoll kan man inte utläsa 
motivet till att fastigheterna undantogs. Man kan inte heller utläsa någon syn på ny 
bebyggelse på fastigheterna. 
 
Lomma kommun har åtminstone i de första skedena av detaljplanearbetena ansett att 
tillkommande bebyggelse på den rubricerade fastigheten kan komma i fråga. Förslagen 
stämmer överens med den tidigare ordalydelsen i planförslaget. 
 
Vid prövning av förhandsbesked ska allmänna och enskilda intressen vägas mot 
varandra. Av översiktsplanen framgår att det allmänna intresse som det här är fråga om 
är hushållning med jordbruksmark. Av äldre flygfoto och kartor framgår att fastigheten 
Lomma 11:39 över tid varit i anspråkstagen på liknande sätt som idag med byggnaderna 
i norra delen och en lång angöringsväg söderifrån, ända från Oskarsfridsvägen. Den 
södra delen tycks ha fungerat som trädgård framför gården, den har inte brukats. 
 
Oskarsfridsvägen är enligt den bebyggelseinventering som gjordes inför Lomma 
kommuns kulturmiljöprogram en gammal väg mellan Lomma och Lund, där bebyggelsen 
norr om vägen är av två slag, dels en sentida fritidsbebyggelse, dels några byggnader 
från ca 1900. De flesta av de äldre byggnaderna anses ha bebotts av tegelbruks-
arbetare. Marken kan knappast anses vara jordbruksmark. 
 
Ovan framgår att väster om fastigheten finns detaljplanerat område, ett område med 
bebyggelse av fritidskaraktär. Öster om fastigheten finns några av de byggnader som 
antas vara f.d. arbetarbostäder.  
 
   
   Forts 
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Trots det som anges i översiktsplanen har Miljö- och byggnadsnämnden vid enstaka 
lägen ställt sig positiv till ny bebyggelse inom område som saknar detaljplan. Det har då 
varit fråga om s.k. lucktomter, dvs obebyggda tomter inne i befintlig bebyggelse. I detta 
fall kan det vara fråga om en sådan lucktomt. 
 
Riksintresset bedöms inte påverkas av de föreslagna åtgärderna.  
 
Den före detta fritidsbebyggelsen är numera reglerad i en detaljplan som bl.a. 
föreskriver en maximalt tillåten byggnadsarea om 90 m2 och fasader av trä. Önskan är 
att bebyggelsen även i fortsättningen ska ha en enklare karaktär. Tomterna är ganska 
små, det medför att området får en tät karaktär och som mot omgivningen är tydligt 
avgränsad, även mot öst. Bebyggelsen öster om planområdet är betydligt glesare och 
Byggenheten anser att luftigheten där bör bestå.  
 
Gårdsbildningen på Lomma 11:39 har sedan länge angjorts söderifrån, från 
Oskarsfridsvägen. Alla alternativ utom Alt 4 innebär att denna angöring visuellt klipps av. 
Det kan därför vara lämpligt att om ny bebyggelse ska tillåtas, en separat infart till 
fastigheten anordnas från norr, över Spångåkravägen så att gården kvarstår någorlunda 
intakt, och inte angörs via ett skaft. Dessutom tyder yttrandet från Lomma kommuns 
rehållningsenhet att en lösning med en skaftgata in i befintlig fastighet är en lösning 
med brister. 
 
Sammanfattningsvis: Byggenheten bedömer att den föreslagna lokaliseringen av ny 
bebyggelse på Lomma 11:39 kan tillåtas eftersom det här är fråga om en s.k. lucktomt. 
Förslaget strider inte mot andemeningen i Lomma kommuns översiktsplan. Förslaget 
innehåller fyra alternativ. Ska något av alternativen förordas är Alt 4 det mest lämpade, 
eftersom det bäst bibehåller områdets glesa struktur och den befintliga gården får en 
egen infart från norr, vilket innebär att kulturvärdena hos Lomma 11:39 påverkas minst. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 44. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-03-30 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 44/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 17 § och hänvisning till Lomma kommuns översiktsplan lämnas 
positivt förhandsbesked angående föreslagna lokalisering av enbostadshus på 
Lomma 11:39, enligt Alt 4. I detta fall är det fråga om en s.k. lucktomt dvs en 
komplettering inne i befintlig bebyggelse. En förutsättning för att bygglov ska kunna 
beviljas vid en kommande lovprövning är dock att ett servitut kan upprättas på 
Lomma 11:6 så att en infart norrifrån till Lomma 11:39 säkerställs. 

Forts 
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För Alt 1-3 lämnas negativt förhandsbesked, den däri föreslagna bebyggelsen kan 
inte tillåtas eftersom den innebär en oacceptabel förtätning och/eller att den idag  
befintliga gårdsbildningen påverkas i så hög grad när infarten sker via en skaftgata 
att det inte anses lämpligt ur kulturhistorisk synvinkel. 
      
Förhandsbeskedet är enligt 9 kap 18 § PBL bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Jäv 
Jerry Ahlström (M) har med anledning av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 6188:- 
Grannehörande 3713:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar 309:- 
Summa 10210:- 

 
Faktura översänds separat. 
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LOMMA 32:51, Vinstorpsvägen 29. Ansökan om bygglov för plank 
 

Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser uppförande av bullerskyddsplank. Planket avses att uppföras 
med ett s.k. NoiStop system; ett system med specialutvecklad stenull för att dämpa 
buller. Bakgrunden till åtgärden anges vara ombyggnaden som sker vid 
järnvägsviadukten på Vinstorpsvägen. Plankets längd är angiven till totalt 25 meter vara 
av 16,5 meter placeras vid gräns mot Vinstorpsvägen (mot söder). 6,5 + 2 meter placeras 
i vinkel från tomtgräns in på fastigheten vid befintlig utfart. Höjden på planket blir enligt 
ansökan 1,8 meter. Sökandes ambition/önskan är att planket kläs med murgröna. 
 
Förutsättningar 
Lomma 32:51 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov för att 
uppföra plank.  
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
och att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1, 6 § tredje 
stycket och 9 § samt 8 kap 1 och 3 §§ PBL. Enligt 9 kap 31 b §, PBL, får, trots 30 § första 
stycket 2, bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsens syfte och 1.) avvikelsen är liten, eller 2.) åtgärden är av 
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Enligt 9 kap 31 c § PBL, får efter det att 
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut bygglov utöver vad som följer av 31 b § 
ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 1. är förenlig med 
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt 
intresse, eller 2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.  
 
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen, PBL, skall plank utformas och placeras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, till natur- och kulturvärdena 
på platsen och till intresset av en god helhetsverkan.  
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall plank placeras och utformas så att de inte innebär fara för män-
niskors hälsa och säkerhet eller eljest innebär betydande olägenheter. Enligt 8 kap 1 och 
3 §§ PBL samt 3 kap 3 § PBF skall plank dessutom ha en god form-, färg- och 
materialverkan.    
   
   Forts 
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Enligt detaljplan, gällande för område där aktuell fastighet ingår, är marken där planket 
avses att uppföras markerad med prickmark, mark som inte får bebyggas.  
 
Den 16 december 2003 beslutade Miljö- byggnadsnämnden i Lomma kommun om 
riktlinjer för uppförande av plank och murar. Riktlinjerna är framtagna hur varsamhets- 
och anpassningsreglerna i PBL bör hanteras avseende uppförande av plank och murar i 
bygglovsprocessen. I riktlinjerna anförs bl.a. att  
-Alla inhägnader, utom häckar, som är högre än 1.20 m från mark/gata betraktas som 
plank ur bygglovssynpunkt oavsett genomsiktlighet eller materialval. Alla inhägnader 

som inte är genomsiktliga rakt framifrån räknas som plank, oavsett höjd; och 

-Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i 

bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas 

normalt inte till särskilda skäl. 

I riktlinjerna för handläggning av staket, plank och murar framgår det finns en långsiktig 
målsättning att bevara och bädda in bebyggelsen i grönska enligt rådande tradition i 
Lomma kommun. Med grönska varieras gatans utseende mellan årstiderna. Under 
sommaren ramas trädgårdar och gata in, vintertid syns husen. Vidare framgår det att 
det mot bakgrund av dessa aspekter därför inte är lämpligt att placera långa höga plank 
eller murar varken mot gata eller bakom växtlighet mot gata. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Huvudbyggnad på aktuell fastighet är inte utpekad som kulturhistoriskt värdefull eller 
som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram. I programmet anförs det att tomterna i aktuellt område bör 
avgränsas mot gatan med häck eller staket. Plank eller murar är direkt olämpliga. 
 
Remisser 
Gatu- och parkenheten; Lomma kommun: Erinrar om att sikttriangel skall säkerställas 
vid utfart. Fastigheten är inte medtagen i åtgärdsprogrammet för buller, eftersom 
riktvärdena inte överskrids vid fasad och uteplats. 
 
Kommunicering 
Sökande har i skrivelse av den 14 Mars 2017 samt i e-post av den 7 April 2017 
informerats om förutsättningar gällande för aktuell åtgärd. Sökande har beretts tillfälle 
att yttra sig. 
Skriftligt yttrande har inkommit den 28 Mars 2017. I yttrandet anförs i huvudsak och 
sammanfattningsvis att planket avses att utgöra ett bullerskydd samt att ambitionerna 
är att skapa en grön miljö genom att antingen placera planket bakom häck eller att 

 
Forts 
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plantera murgröna framför och bakom.  
 
Byggenhetens bedömning 
Aktuell åtgärd är bygglovspliktig enligt 6 kap 1 § sjunde punkten, PBF. 
 
Planket uppförs i sin helhet på s.k. punktprickad mark, mark som inte får bebyggas och 
avviker där med mot gällande planbestämmelser. Byggenheten anser inte att 
avvikelsen är sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §, PBL. Åtgärden bedöms 
inte heller uppfylla kriterierna för när en planavvikelse kan godtas enligt 9 kap 31 c §, 
PBL. 
 
Det aktuella planket, som är angivet till en höjd av 1,8 meter, placeras enligt uppgift i 
ansökan 50 cm från gräns mot söder (mot Vinstorpsvägen). Fastighetsgränserna i 
närområdet längs Vinstorpsvägen där aktuell fastighet är belägen präglas i all 
väsentlighet av växtlighet och grönska. Miljön i området ger ett grönt och lummigt 
intryck. Det har i riktlinjerna för handläggning av plank- och murar uttryckts att det 
finns en långsiktig målsättning att bevara och bädda in bebyggelsen i grönska enligt 
rådande tradition i Lomma kommun. Enligt riktlinjerna ska långa täta plank i 
fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen bara få uppföras då 
särskilda skäl föreligger. Det anges även att det inte är lämpligt med plank bakom 
växtlighet. Några särskilda skäl till placeringens tillåtenhet har inte framkommit. 
Kommunens uppfattning om hur åtgärder inom aktuell fastighet skall utformas för att 
uppfylla kraven på god helhetsverkan och vara lämpliga utifrån stads- och 
landskapsbilden samt miljö- och kulturvärdena på platsen framgår även i 
kulturmiljöprogrammet. I programmet framgår att det är direkt olämpligt att avgränsa 
fastigheten med plank. Byggenheten bedömer att åtgärden med dess placering och 
sträckning motverkar och strider mot de intentioner som kommit till uttryck i ovan 
nämnda riktlinjer och program. Av inkomna handlingar och uppgifter i ärendet anser 
byggenheten att den s.k. sikttriangeln inte är säkerställd vid utfarten från fastigheten. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda anser byggenheten att åtgärden inte uppfyller de 
krav på lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god 
helhetsverkan som avses i 2 kap 6 § PBL eller att kraven om säkerhet i 2 kap 9 § PBL är 
säkerställda. Kraven i 9 kap 30 § PBL för när bygglov skall medges är inte uppfyllda. 
Ansökan om lov skall därför avslås.   
 
Sökandes yttrande föranleder ingen annan uppfattning från byggenheten. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 45. 

 
 
 
   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-04-10 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 45/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 20 och 30-31 §§, plan- och bygglagen, PBL, samt med hänsyn till 
det ovan anförda beslutar miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Bygglov 
för plank beviljas ej. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för     
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 1tim a 1000 kr) 1000 :- 
 
Faktura översänds separat 
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NN. Olovligt byggande, fråga om sanktionsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
Den 15 augusti 2012 inkom ansökan om bygglov för tillbyggnad på rubricerad fastighet  
(MB-2012-744). Ansökan har den 22 augusti 2013 avskrivits på grund av att begärda 
kompletteringar inte inkommit. 
 
Det har senare kommit till byggenhetens kännedom att den lovpliktiga åtgärden som 
avses i ärendet MB-2012-744 utförts utan att startbesked dessförinnan meddelats. 
Enligt uppgifter från Lomma kommuns ortofoto samt från byggnadsinspektörs skrivelse i 
aktuellt ärende kan det utläsas att tillbyggnaden uppfördes någon gång mellan den 1 
maj 2012 och den 25 april 2013. 
 
2013-04-25 var byggnadsinspektör på plats i syfte att dokumentera åtgärden och 
kontrollera uppenbara säkerhetsrisker. Tillbyggnaden bedömdes då vara tagen i bruk 
och byggnadsinspektör har även anfört i tjänsteanteckning att några uppenbara risker 
med att tillbyggnaden var tagen i bruk inte bedömdes föreligga. 
 
2016-11-25 var bygglovshandläggare samt byggnadsinspektör på plats i syfte att 
dokumentera och mäta upp den uppförda tillbyggnaden. Tillbyggnaden mättes då upp 
till ca 3,37 x 9,10 m. 
 
Ansökan om bygglov för aktuell tillbyggnad i efterhand har 2017-02-21 inkommit till 
byggenheten. Ansökan om bygglov i efterhand (MB-2017-316) kommer att hanteras 
parallellt med aktuellt ärende om olovligt byggande.  
 
Förutsättningar 

Fastigheten NN är belägen inom område som regleras av områdesbestämmelser, 
områdesbestämmelser 15/03, lagakraftvunnen 2015-03-19. 
 
1999-11-10 antog byggnadsnämnden riktlinjer för det aktuella bebyggelseområdet, NN. 
Riktlinjerna reglerade samma byggrätt som områdesbestämmelserna reglerar idag. 
 
Enligt 11 kap 5 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, ankommer det på 
byggnadsnämnd att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta 
om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd 
av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
 
    
    
    
    Forts 
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Med hänsyn härtill har miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva frågor om bygglov, 
startbesked, sanktionsavgifter och ev. förelägganden att åtgärda eller rätta det som 
utförts.  
 
Förutsättningar avseende bygglov 
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för  
1) nybyggnad  
2) tillbyggnad  
3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden 
byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 
avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
En lovpliktig åtgärd får, enligt 10 kap 3 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked.  
 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kap PBL, tillsynsmyndigheten (i detta fall miljö- och byggnadsnämnden) ta ut 
byggsanktionsavgifter enligt föreskrifterna i 9 kap plan- och byggförordningen, PBF.  
 
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
1) att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom 
någon annan fullgöra sin skyldighet, 
2) att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat 
eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 
3) vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 
 
Enligt 11 kap 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt ovanstående stycke ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 
vara av mindre allvarlig art.  
Enligt 11 kap 54 § PBL skall byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan 
om sanktion eller ingripande enligt 11 kap PBL har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i detta fall innebär att det som 
uppförts/utförts måste tas bort/återställas.    
    
    Forts 
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Enligt 1 kap 7 § PBF med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga 
om 
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en 
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. Förordning (2013:308). 
Byggsanktionsavgiften enligt 9 kap 7 § PBF för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § 
första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan 
enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar 22 400 
kr (0,5 x 44 800 kr). Därutöver ska en tilläggsavgift om 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea tas ut. Den avsedda tillbyggnadens area 
uppgår till 30,67 – 15 kvm, vilket innebär att tilläggsavgiften motsvarar 3471 kr (0,005 x 
15,67 x 44 800 kr). 
Den totala summan för aktuella byggsanktionsavgifter uppgår till 25 910 kr. 
 
Enligt 11 kap 57 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk 
som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.  
Det är byggnadsnämnd som bestämmer mot vem anspråket skall riktas.  
Enligt uppgifter, tillgängliga för Lomma kommun, har NN varit boende på aktuell adress, 
NN, under den tid aktuell tillbyggnad varit uppförd. Det är således byggenhetens 
bedömning att NN har fått en fördel av överträdelsen. 
 
Om den kommunala nämnd som handhar plan- och byggfrågor har för avsikt att påföra 
någon sanktionsavgift är det nödvändigt att den som avgiften/avgifterna kommer att 
drabba får sådan information från nämnden att han/hon kan ta ställning till om det är en 
ekonomisk fördel för honom/henne att rätta det felaktigt utförda innan frågan tas upp 
till behandling av byggnadsnämnden. Denna uppfattning har kommit till utryck i ett 
uttalande av Justitieombudsmannen, JO, den 7 mars 1980. JO har i detta yttrande 
betonat vikten av att den som misstänks för olovligt byggande får en uttömmande 
information om innehållet i gällande bestämmelser innan frågan om uttagande av avgift 
tas upp vid sammanträde med byggnadsnämnden.  
 
Kommunikation 

NN har av granskningsyttrande, daterad 2017-02-17, informerats om de rådande 
förutsättningarna.  
 
Skriftligt yttrande från målsägaren har inkommit 2017-04-10 
    
    Forts 
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Bedömning 

Enligt reglerna i 9 kap PBL krävs det bygglov för aktuell åtgärd avseende tillbyggnad. 
 
Enligt uppgifter från Lomma kommuns ortofoto samt från byggnadsinspektörs skrivelse i 
aktuellt ärende kan det utläsas att tillbyggnaden uppfördes utan att bygglov med 
startbesked dessförinnan meddelats någon gång mellan den 1 maj 2012 och den 25 april 
2013. 
 
Med bakgrund till det ovan nämnda samt med stöd av 11 kap 57 § PBL är det 
byggenhetens bedömning att sanktionsavgiften ska riktas mot boende NN som har fått 
en fördel av överträdelsen.  
 
Vidare är det byggenhetens bedömning att den sanktionsavgift som är aktuell står i 
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Byggenheten har inte funnit 
några skäl för att sätta ned avgiften. 
 
De synpunkter som framförs av yttrandet från målsägaren föranleder ingen annan 
bedömning än ovanstående. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning  
Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i byggenhetens bedömning men anser, med 
hänsyn till den långa tid som det tagit att handlägga ärendet, att byggsanktionsavgiften 
skall nedsättas till hälften, tolvtusen niohundrafemtiofem (12 955) kronor (25 910/2) då 
åtgärder vidtagits innan byggnadsnämnden har utfärdat startbesked.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 46. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-04-11 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 46/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Boende NN, påföres med stöd av 10 kap 3 § och 11 kap 51 § plan- och byggla-
gen, PBL samt 9 kap 7 § plan- och byggförordning en byggsanktionsavgift med 
tolvtusen niohundrafemtiofem (12 955) kronor då åtgärder vidtagits innan 
byggnadsnämnden har utfärdat startbesked. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

   

   Forts 
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Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Referensnummer enligt nedan måste anges för att betalningen skall bokföras på rätt 
ärende.  
 
Konto  3013 
Ansvar  531 
Verksamhet  2153 
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BJÄRRED 3:11, Leifs väg 78. Ansökan om bygglov för tillbyggnad  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ytterligare boarea i form av att 
vinkelbyggnad mot trädgårdssida förlängs i nordostlig riktning med 2,7 meter. 
Tillbyggnadens area uppgår till 13,9 kvm och får fasader likt de befintliga i gult tegel med 
röda fönsterpartier, och taket blir ett platt papptak. 

 
Förutsättningar 

Bjärred 3:11 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för bl a tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall, i ett fall som detta, en ansökan om bygglov för 
åtgärd inom område med detaljplan bifallas under förutsättning bl a att åtgärden inte 
strider mot detaljplanen och att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första 
stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ 
PBL.  
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § PBL, 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och 
förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl a stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant sätt att 
de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet 
eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en god form-, 
färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de vid 
annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.  
   
   Forts 
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Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad utföras varsamt så att hänsyn tas till 
byggnadens karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.  
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning erfor-
derliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det finns 
en kontrollplan. Kontrollplan daterad 2016-08-29 har inkommit 2016-12-16. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
åtgärder rörande små byggnader.  
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s k tekniskt 
samråd. Sådant samråd är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart obehövligt.  
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovspliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag.  
 
Enligt för området gällande detaljplan (DP 95) får området endast bebyggas med radhus. 
Byggnaderna får högst uppta en tredjedel av fastigheten i en våning med maximal höjd 
om 3,5 meter.  
 
Enligt Lomma kommuns kulturmiljöprogrammet antagen av Kommunfullmäktige 2005-
11-24 utgör bebyggelsen kring Leifs väg i Bjärred en miljö med kulturmiljövärden att 
värna om. Byggnaden på Bjärred 3:11 är utpekad som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse  gul markering i programmet). Vidare anges att det aktuella kedje-
husområdet har höga arkitektoniska kvaliteter och är välbevarat med sin enhetlighet. 
Därför är det viktigt att ändringar av dessa byggnader utförs med särskild varsamhet. 
 
Kommunikation och remisser 

Räddningstjänsten erinrar om att ytterväggar till den byggnad som bygglovet avser, som 
placeras närmare än 8 meter till grannens bostad skall ha lägsta brandklass EI30.  
 
Eftersom tillbyggnaden innebär att fastigheten bebyggs med mer än en tredjedel har 
berörda sakägare beretts tillfälle att yttra sig. Yttrande med erinran mot den planerade 
åtgärden har inkommit 2017-01-12. I yttrandet anförs i huvudsak att tillbyggnaden 
kommer medföra att klagandes fastighet blir mörkare samt att den kommer uppfattas 
mer innestängd.  
 
   
   Forts 
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Byggenhetens bedömning 

Enligt 9 kap 2 § PBL, krävs bygglov för tillbyggnad.  
 
Av handlingar i ärendet framgår att Bjärred 3:11 har en area om 481 kvm. Högsta tillåtna 
byggnadsarea är därför 160,3 kvm. Den totala byggnadsarean kommer uppgå till 174,2 
kvm. Detta innebär en avvikelse med 8,7 % från detaljplanens bestämmelser om tillåten 
byggnadsarea. Det procentuella överskridandet är dock inom ramen för vad som kan 
anses som en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte det finns ingen anledning 
att göra en annan bedömning i detta fall.  
 
Fastigheten är belägen i ett tätbebyggt område därför får olägenheter i form av 
förändrat ljusinsläpp i viss mån tålas. Byggenhetens uppfattning är att tillbyggnaden 
rimligen inte kan vålla sådan olägenhet att den kan anses betydande i lagstiftningens 
mening. Byggenheten anser att åtgärden uppfyller hänsynskraven i 2 kap 9 § PBL.  
 
Enligt ansökan skall fönsterna på tillbyggnaden vara röda likt befintliga på 
huvudbyggnad. Enligt kulturmiljöprogrammet ingår aktuell fastighet i ett i huvudsak 
välbevarat kedjehusområde med höga arkitektoniska kvaliteter. Enligt programmet ska 
ändringar av byggnaderna inom området utföras med särskild varsamhet och den 
ursprungliga utformningen ska vara vägledande vid förändringar. Enligt uppgifter 
inkomna till byggenheten framgår det att fasigheten år 2004 hade röda fönster dvs. 
innan kulturmiljöprogrammet antogs. Med hänsyn härtill och sett ur ett estetiskt 
perspektiv är det i detta fallet högst rimligt att låta fönsterna på tillbyggnaden utformas 
med samma kulör som befintlig huvudbyggnad. Byggenheten anser att tillbyggnaden 
nöjaktigt uppfyller kulturmiljövärdena och har anpassats till huvudbyggnaden på sådant 
sätt att kraven i 2 kap 6 § samt 8 kap 1, 2 17 §§ PBL får anses uppfyllda.   
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31b §§ för 
att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför beviljas.   
 
Grannens erinran kommunicerades med sökanden i ett kommuniceringsbrev daterat 
2017-01-18. 2017-02-09 inkom sökanden med ett bemötande. I huvudsak anförs att 
tillbyggnaden är låg (2,7 meter) och därmed ej kan anses medföra påtaglig påverkan på 
grannens fastighet. Vidare anförs att grannens väl beväxta träd redan skymmer sikten 
och att grannen i fråga själv gjort liknande tillbyggnad. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 47. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-03-23 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 47/17 

 
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-Med stöd av 9 kap 20, 30 och 31b §§ PBL förklaras att den planavvikelse som är i fråga 
är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte samt beviljas sökt bygglov 
för tillbyggnad av ytterligare boyta i enlighet med ansökan och med utförande som 
framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut.   
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Beslut om startbesked, kontrollplan och slutbesked 
 
Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas som startbesked att den i detta beslut lovgivna 
åtgärden får påbörjas omedelbart.  
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkom 2016-12-16 daterad 
2016-08-29.  
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att den lovgivna byggnaden får tas i bruk för avsett 
ändamål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. Frågan 
om slutbesked skall utfärdas, kommer att prövas när undertecknad kontrollplan 
inlämnats efter det att åtgärderna slutförts.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    

 
Bygglov  4912:- 
Grannhörande  2481:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar  340:- 
Summa  7733:- 
Faktura översänds separat 
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BJÄRRED 27:38, Odinvägen 7. Ansökan om bygglov för uppförande av 
komplementbyggnad och mur  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser carport om ca 44 kvm. Carporten uppförs enligt ansökan 1 m 
från tomtgräns i söder och 6 m från gräns mot gata. Höjden blir enligt ansökan 3 m. Åt 
söder bekläds carporten med en genomsiktlig träfasad. Färgen på carporten blir ljusgrå 
(S 1002-Y). Taket bekläds med papp. Ansökan omfattar även en mur som avses att 
placeras i tomtgräns mot gata åt nordväst och åt väster. Murens höjd är i ansökan 
angiven till 0,7 m. Murens totala längd blir ca 60 m. Åt nordväst bryts muren av med en 
smidesgrind. 
 
Förutsättningar 

Bjärred 27:38 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för nybyggnad. Enligt 6 kap 1 § 
sjunde punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov för att uppföra eller 
väsentligt ändra murar.   
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning att åtgärden inte strider mot detaljplanen 
och att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 

 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl a stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader och murar lokaliseras, placeras och utformas på 
sådant sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd som kräver bygglov inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning erfor-
derliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till att det finns en 
kontrollplan. Kontrollplan har inkommit den 4 april 2017.  
 
 
   Forts 
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Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och 7 kap 5 § plan- och byggförordningen, PBF, 
krävs dock inte någon kontrollansvarig för åtgärder avseende uthus, garage och andra 
små byggnader. 
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s k tekniskt 
samråd. Sådant samråd är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart obehövligt.  
 
Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om avstånd till gräns som är tillämpliga på 
aktuell åtgärd. I ett sådant fall skall 39 § byggnadsstadgan, BS, tillämpas. Enligt 39 § 
första stycket BS skall byggnad förläggas till sådant ställe på tomt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden och så att den på lämpligt sätt ansluter till övrig bebyggelse 
på tomten och på närbelägen mark. Enligt samma lagrum andra stycket skall iakttagas 
bl. a. att byggnad som ej sammanbygges (eller kan förväntas komma att sammanbyggas) 
med byggnad på granntomt ej får läggas på mindre avstånd från granntomten än 4,5 m. 
Byggnadsnämnd får medge undantag från bestämmelserna i andra stycket om särskilda 
skäl föreligger och om det kan ske utan men för granne i bl. a. brand- och trafikhän-
seende och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden 
inverka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken. 
 
Fastigheten Bjärred 27:38 är belägen inom område som utpekats i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram som en miljö med kulturvärden att värna om. I programmet anförs 
bl.a. att ny bebyggelse i området bör anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller volym 
och placering på tomten. I programmet anförs även att tomterna i området bör 
avgränsas mot gatan med staket eller häckar. Plank och murar är olämpliga. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har 2003-12-16 beslutat om riktlinjer 
för plank och murar. I riktlinjerna anförs bl.a. att långa, täta plank och murar i 
fastighetsgräns mot all-männa, gemensamma rum i bebyggelsen bara ska få uppföras då 
särskilda skäl föreligger. Inne på småhustomter och i gräns mellan sådana tomter gäller 
inte denna restriktion.  
 
Enligt för området gällande detaljplan får en fjärdedel av fastigheten bebyggas. I 
detaljplanen är marken där muren enligt ansökan ska placeras markerad med s.k. 
prickmark, mark som in får bebyggas. 
 
Remisser och yttranden 

Räddningstjänsten; ingen erinran mot åtgärden i ärendet.  
VA-enheten, Lomma kommun; ingen erinran mot åtgärden i ärendet. 
Gatu- och parkenheten, Lomma kommun; ingen erinran mot åtgärden i ärendet. 
 
Berörda grannar har hörts. Ingen erinran har inkommit. 
   Forts 
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Kommunicering 
Sökande har i skrivelse av den 27 mars 2017 informerats om förutsättningar i ärendet 
och beretts tillfälle att yttra sig. Skriftligt yttrande från sökande har inkommit den 4 april 
2017.  
 
Byggenhetens bedömning 

Enligt reglerna i 9 kap plan- och bygglagen, PBL, samt enligt 6 kap 1 § sjunde punkten 
plan- och byggförordningen, PBF krävs bygglov för de aktuella åtgärdena. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdernas överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Carporten placeras närmare gräns mot 
granntomt i söder än 4,5 meter varför 39 § byggnadsstadgan ska tillämpas i detta fall. 
Omständigheter som är av betydelse här är hur kvarteret/området i övrigt är bebyggt 
och vilka ställningstaganden som tidigare gjorts beträffande placering av byggnad i 
förhållande till gräns. Av kart- och bildmaterial framgår att det på många fastigheter 
inom området finns komplementbyggnader som är placerade närmre gräns än 4,5 m. 
Aktuell åtgärd kommer därför inte att avvika från ett normalt byggnadssätt inom 
kvarteret/området. Ingen erinran från berörda grannar har inkommit. Mot bakgrund av 
de här beskrivna förhållandena anser byggenheten att särskilda skäl föreligger att 
medge placering i enlighet med ansökan. Åtgärden bedöms uppfylla gällande 
detaljplanebestämmelser. Carporten bedöms inte påverka kulturvärden i området och 
kraven på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan anses uppfyllda. Kraven i 9 kap 30 § PBL, 
för när bygglov skall medges bedöms uppfyllda. Ansökan om lov för carporten skall 
därför bifallas.   
 
Avseende muren som omfattas av ansökan anför byggenheten följande: 
I riktlinjerna för handläggning av plank- och murar uttryckts att det finns en långsiktig 
målsättning att bevara och bädda in bebyggelsen i grönska enligt rådande tradition i 
Lomma kommun. Enligt riktlinjerna ska långa täta murar i fastighetsgräns mot allmänna, 
gemensamma rum i bebyggelsen bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. 
Kommunens uppfattning om hur åtgärder inom aktuell fastighet skall utformas för att 
uppfylla kraven på god helhetsverkan och vara lämpliga utifrån stads- och 
landskapsbilden samt miljö- och kulturvärdena på platsen framgår även i 
kulturmiljöprogrammet. I programmet framgår att det är olämpligt att avgränsa 
fastigheten med mur. Byggenheten anser att muren, som enligt ansökan placeras i 
tomtgräns med en total längd av ca 60 m, motverkar och strider mot de intentioner som 
kommit till uttryck i ovan nämnda riktlinjer och program. Muren uppförs dessutom helt 
på s.k. punktprickad mark, mark som inte får bebyggas. Åtgärden avviker där med mot 
gällande planbestämmelser. Byggenheten anser inte att avvikelsen i det här fallet kan  
   
   
   Forts 
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anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §, PBL. Åtgärden bedöms inte 
heller uppfylla kriterierna för när en planavvikelse kan godtas enligt 9 kap 31 c §, PBL. 
    
Mot bakgrund av det ovan anförda anser byggenheten att åtgärden avseende muren 
inte uppfyller de krav på lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
intresset av en god helhetsverkan som avses i 2 kap 6 § PBL. Kraven i 9 kap 30-31 §§ PBL, 
för när bygglov skall medges är inte uppfyllda. Ansökan om lov för muren skall därför 
avslås.   
 
Sökandes yttrande föranleder ingen annan uppfattning från byggenheten. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 48. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-04-11 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 48/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ PBL beviljas sökt bygglov för carport med utförande 
som framgår av stämplad ritning som fogats till detta beslut.   
 
Bygglov för uppförande av mur beviljas ej. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag detta beslut om bygglov vinner laga kraft.  
 
Beslut om startbesked, kontrollplan och slutbesked  
Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas som startbesked att de i detta beslut lovgiven 
åtgärd får påbörjas omedelbart. 
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2017-04-04 
samt att uppgifter om att berörd granne kallas till utsättning av byggnaden bifogas 
slutanmälan. 
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att byggnaden får tas i bruk för avsett ändamål 
när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. Frågan om 
slutbesked skall utfärdas, kommer att prövas när undertecknad kontrollplan 
inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 

Bygglov (samt avslag tim a 1 tim 1000:-)  6 017:- 
Lagstadgat kungörande i Post- och Inrikes tidningar 341:- 
  
Summa  6358:-  
 
Faktura översänds separat. 
 

Upplysningar 
Åtgärdens skall uppfylla vissa tekniska egenskapskrav som det inte ankommer på miljö- 
och byggnadsnämnden att granska vid prövningen av bygglovsansökan. Dessa krav 
återfinnes i 3 kap PBF och i Boverkets föreskrifter. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får 
uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen 
fastighet. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att starta. Tänk även på att underhåll kan vara beroende av om grannen 
godkänner tillträde till granntomten. 
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BJÄRRED 27:38, Odinvägen 7. Anmälan om startbesked för 
komplementbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan avser startbesked för komplementbyggnad s.k. Attefallsförråd. Enligt mått 
angivna på inkommen ritning uppgår arean till ca 20m2. Nockshöjden är enligt ritning 3,3 
m. Byggnaden placeras 1 m från gräns mot granntomt i söder och är avsedd att uppföras 
intill, men frånskild enligt uppgifter på ritning, från ännu ej uppförd carport. Bygglov för 
carporten har ansökts om i annat ärende.  
 
Förutsättningar 
Enligt 9 kap 4 a §, plan- och bygglagen, PBL, krävs det inte bygglov, för att i omedelbar 
närhet av en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som  
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en 
komplementbyggnad, 2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten 
med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter, 3. 
har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4. inte placeras närmare gränsen än 
4,5 meter. 
Åtgärden får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger 
det. 
 
Medgivande från grannar har inkommit den 8 Mars 2017. 
 
Enligt 9 kap 4 d §, PBL, får en sådan åtgärd som avses i 9 kap 4 a §, PBL, inte vidtagas 
utan bygglov på en byggnad eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 §, PBL. 
 
Enligt 8 kap 13 §, PBL, får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Enligt samma 
lagrum 4 punkten skall det ovan anförda även tillämpas på bebyggelseområden. 
 
Enligt 6 kap 5 §, plan- och byggförordningen, PBF, krävs en anmälan för åtgärder som 
avses i 9 kap 4 a §, PBL. 
 
Enligt 10 kap 3 §, PBL, får en åtgärd som kräver en anmälan inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden gett ett startbesked. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Huvudbyggnaden på fastigheten är i programmet inte utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull eller kulturhistoriskt värdefull och bevarandevärd.  
  
   Forts 
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Kommunikation och yttrande 

Byggenheten har i skrivelse av den 24 mars 2017 informerat byggherren om 
förutsättningarna för aktuell åtgärd.  Skriftligt yttrande från byggherren har inkommit 
den 4 april 2017.  
  
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 6 kap Plan- och byggförordningen, PBF, krävs anmälan för aktuell 
åtgärd. 
 
Enligt ordalydelsen i 9 kap 4 d §, plan- och bygglagen, PBL, är det inte en bedömning av 
huruvida den tänkta lovbefriade åtgärden är anpassad till kulturvärdena i 
bebyggelseområdet eller ej som avgör dess tillåtelse. Enligt lagrummet är det en 
bedömning av om bebyggelseområdet anses vara ett sådant område som avses i 8 kap 
13 §, PBL, som skall göras. Aktuell fastighet, Bjärred 27:38, ingår i ett område som i 
kommunens kulturmiljöprogram beskrivits som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Området benämns i kulturmiljöprogrammet som gamla Bjärred. Vidare anförs det i 
programmet att trädgårdarna i området är ofta lummiga och tomterna relativt stora, 
vilket ger området en sammanhållen karaktär trots bebyggelsens varierande uttryck. 
Gatorna är slingrande och havets närhet påtaglig.  
Av programmet framgår att de första villorna i området började byggas i slutet på 1910-
talet. Vidare framgår att området har en gatustruktur typisk för 1910-20-talets 
villaområden. I aktuell fastighets direkta närområde finns sex fastigheter, gränsande till 
varandra, med huvudbyggnader utpekade som kulturhistoriskt värdefulla och 
bevarandevärda; rödmarkerade i programmet. 
Byggenheten anser att beskrivningen av aktuellt område, områdets ålder och dess 
karaktär med flera kulturhistoriskt värdefulla och bevarandevärda byggnader utgör 
grund för att betrakta det som just ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § 
PBL. Utifrån det anförda uppfyller åtgärden inte kriterierna för en sådan bygglovsbefriad 
komplementbyggnad som avses i 9 kap 4 a §, PBL. Förutsättningar för att utfärda 
startbesked i enlighet med kraven i 10 kap 23 §, PBL saknas där med och startbesked ska 
därför inte utfärdas. 
 
Sökandes yttrande föranleder ingen annan uppfattning från byggenheten. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 49. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-04-10 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 49/17 

 
 
 
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 10 kap 23 § PBL nekas startbesked för bygglovsbefriad 
komplementbyggnad på fastigheten Bjärred 27:38 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

    
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 

Avslag (timdebitering á 1000 kr)     2000:- 
Faktura översänds separat 
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LOMMA 32:4, Siriusgatan 19. Anmälan om startbesked för 
komplementbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan avser bygglovsbefriad komplementbyggnad om ca 24,5 m2 som uppförs på 
aktuell fastighets gårdssida. Byggnaden placeras enligt anmälan som minst 15,09 meter 
från spårmitt 6,65 meter från tomtgräns i väster (mot spår) samt 8,49 meter från gräns i 
norr och 8,3 meter från gräns i söder. Av information i ärendet framgår att byggnaden 
avses att ställas på plintar av en höjd av 15 cm. Byggnaden är enligt ritningar 3,15 meter 
hög. Taknockshöjden blir 3,3 meter. Fasaderna, dörr och fönster blir vita. Fasader 
uppförs i trä och taket beläggs med svart papp. Enligt uppgifter i anmälan och 
information från byggherren kommer byggnaden endast innefatta ett rum. Av 
information i ärendet framgår att byggnaden inte kommer att användas för boende eller 
tillfälligt boende samt att VA inte skall dras in. 
 
Förutsättningar 

Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen, PBL, krävs det bygglov för nybyggnad. 
Enligt 9 kap 4 a § PBL trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett 
en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en 
komplementbyggnad, 
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna 
paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter, 
3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 
En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, 
om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets 
mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. 
Enligt 6 kap 5 §, plan- och byggförordningen, PBF, krävs en anmälan för åtgärder som 
avses i 9 kap 4 a §, PBL. 
 
Enligt 10 kap 2 § PBL får, trots första stycket 2, åtgärder som avses i 9 kap. 4–4 c och 5 
§§, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.  
Enligt 10 kap 5 § PBL skall byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd 
som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för 
åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, skall byggherren se till att den 
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. 
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till att det finns 
en kontrollplan. Kontrollplan har inkommit 2017-04-07.  
   Forts 
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Enligt 9 kap 4 d §, PBL, får en sådan åtgärd som avses i 9 kap 4 a §, PBL, inte vidtagas 
utan bygglov på en byggnad eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 §, PBL. 
Enligt 8 kap 13 §, PBL, får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Enligt samma 
lagrum 4 punkten skall det ovan anförda även tillämpas på bebyggelseområden. 
Enligt 10 kap 3 §, PBL, får en åtgärd som kräver en anmälan inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden gett ett startbesked. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Huvudbyggnad på aktuell fastighet är inte utpekad som kulturhistoriskt värdefull eller 
som kulturhistoriskt värdefull och bevarandevärd i programmet. 
 
I e-post diarieförd den 6 Mars 2017 samt i e-post diarieförd den 29 Mars 2017 har 
bygglovhandläggare/samhällsplanerare på Planering Region syd (Trafikverket) uttalat sig 
om att Trafikverket inte har några synpunkter förutsatt att byggnaden inte kommer att 
användas för boende eller förses med VA.  
 
I mail till byggenheten av den 4 April 2017 har bygglovshandläggare/samhällsplanerare,  
Planering Region syd (Trafikverket) informerat om att det är Trafikverket som är 
järnvägens infrastrukturförvaltare samt att bygglovhandläggare/samhällsplaneraren 
som i e-post svarat på frågan om åtgärdens placering har mandat att medge placering 
närmare spårmitt än 30 meter.    
 

Byggenhetens bedömning 

Enligt reglerna i 6 kap Plan- och byggförorningen, PBF, krävs anmälan för aktuell åtgärd. 
 
8 kap 13 § PBL skall utöver byggnader också tillämpas på bebyggelseområden.  
Enligt 9 kap 4 d §, PBL, får en sådan åtgärd som avses i 9 kap 4 a §, PBL, inte vidtagas 
utan bygglov på en byggnad eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 § PBL. 
Enligt ordalydelsen i 9 kap 4 d § PBL är det inte en bedömning av huruvida den tänkta 
lovbefriade åtgärden är anpassad till kulturvärdena i bebyggelseområdet eller ej som 
avgör dess tillåtelse. Enligt lagrummet är det en bedömning av om bebyggelseområdet 
anses vara ett sådant område som avses i 8 kap 13 § PBL som skall göras. Aktuell 
fastighet, Lomma 32:4, ingår i en del av Lomma tätort som i kommunens 
kulturmiljöprogram beskrivits som en miljö med kulturvärden att värna om. Området, 
som inte bara omfattar Siriusgatan utan även Lönngatan, Enegatan, Kastanjevägen, 
Poppelgatan samt del av Industrigatan, benämns i kulturmiljöprogrammet som Villor och 

radhus från 1940-50-talen, Kastanjevägen. I den rad av fastigheter längs Siriusgatan där 
aktuell fastighet Lomma 32:4 ingår, är endast en fastighet bebyggd med en byggnad som  
   
   Forts 
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utpekats som gul, dvs som kulturhistoriskt värdefull i kulturmiljöprogrammet. Denna 
fastighet är belägen i södra delen av Siriusgatan och sju fastigheter bort från Lomma 
32:4. Byggenhetens bedömning är att att bebyggelseområdet i aktuell fastighets direkta 
närhet längs Siriusgatan inte kan anses vara ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 
kap 13 § PBL. 
 
Utifrån de uppgifter som framgår i anmälan och utifrån det ovan anförda bedöms 
åtgärden uppfylla de krav som gäller för att den ska få uppföras utan bygglov enligt 9 
kap 4 a och d § PBL. Tillämpliga krav i 10 kap 23 § PBL anses uppfyllda och byggenheten 
har inte funnit skäl för att startbesked inte ska utfärdas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 50. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-04-10 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 50/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas som startbesked att den åtgärd som är 
aktuell i detta ärende får påbörjas omedelbart. Åtgärden avser 
komplementbyggnad och innefattar inte boende eller tillfälligt boende. 
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2017-04-07  
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att komplementbyggnaden får tas i bruk för 
avsett ändamål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med 
kontrollplanen. Frågan om slutbesked skall utfärdas, kommer att prövas när 
signerad kontrollplan inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
Startbesked, fastställande av kontrollplan  3 763 :- 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar  
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja.  
Starbeskedet befriar Er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Om det krävs 
andra tillstånd än startbesked är Ni därför skyldig att söka sådana. 
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LOMMA 21:89, Gåvobrevsgatan 4. Ansökan om bygglov för tillbyggnad  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av enbostadshus på rubricerad fastighet. 
Tillbyggnaden uppförs i huvudbyggnadens fasad mot nordväst, mot gatan, med en area 
om ca 53 kvm. Tillbyggnaden innebär en utökning av befintlig huvudbyggnad i entréplan. 
Ansökan omfattar även anmälan om startbesked för eldstad som avses att placeras i den 
nya tillbyggnaden. Rubricerad fastighet är en del av bostadsområdet Oskarsfrid.  
 
Förutsättningar 

Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs det bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär 
att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade 
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i 
byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, förses med annan 
fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 
avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Enligt 6 kap 5 § plan- och byggförordningen, PBF, krävs det en anmälan bl.a. vid en 
installation av en eldstad. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning  
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) 
överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har 
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 
eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 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, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.   
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Enligt 9 kap 31 c § PBL Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, 
om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.  
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL ska en byggnad  
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
 
Enligt 8 kap 13 PBL § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan.  
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig.  
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt 
samråd.  
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Enligt 10 kap 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
   Forts 
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Enligt 10 kap 34 § PBL skall byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder skall anses slutförda och i fråga om 
byggåtgärder att byggnadsverket får tas i bruk, om 
1) byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och 
2) nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap PBL. 
 
Enligt gällande detaljplan får korsprickad betecknad mark ”endast bebyggas med 
veranda som skjuter ut max 2,5 m från husliv.” 
 
Kommunikation 

Sökande har av granskningsyttrande, daterad 2017-03-02, informerats om de rådande 
förutsättningarna avseende bebyggelse på korsprickad mark.  
 
Skriftligt yttrande från sökande har inkommit 2017-04-11. 
 
Byggenhetens bedömning 

Enligt 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för tillbyggnad. 
 
Enligt 6 kap 5 § PBF krävs en anmälan för installation av eldstad. 
 
Bygglov för enbostadshusen i det aktuella bostadsområdet Oskarsfrid beviljades 2007-
05-28 (MB-07-0630). I beslutet anförs det att aktuell hustyp ”har en mindre utskjutande 

byggnadsdel i ett plan som maximalt skjuter ut 2,5 m. Den utskjutande delen har en 

verandas volym och proportioner.” 
 
Den tillbyggnad som är aktuell i detta ärende skjuter ut 4,1 m från husliv in på 
korsprickad mark. Sammantaget placeras tillbyggnaden med en byggnadsarea om ca 5,0 
kvm på korsprickad mark.  
 
Det är byggenhetens bedömning att frågan om bebyggelse på den korsprickade marken 
redan har prövats i ursprungligt beslut och att aktuell utökning av byggnad på 
korsprickad mark inte går att hänföra till en verandas volym och proportioner. Det är 
byggenhetens bedömning att den avvikelse från detaljplan som är i fråga inte är att 
betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Förutsättningar enligt 9 kap 30, 
31 b och 31 c §§ PBL för när bygglov ska- respektive får ges saknas därmed.  
 
De synpunkter som framförs av yttrandet från sökande föranleder ingen annan 
bedömning än ovanstående. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 51. 
 

   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-04-11 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 51/17 

      
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 20, 30, 31 b och 31 c §§ PBL förklaras att den planavvikelse som 
är i fråga inte är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Bygglov för tillbyggnad enligt aktuellt förslag beviljas ej. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1000 kr) 3000 :- 
 
Faktura översänds separat 
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BJÄRRED 27:34, Neptunivägen 6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
garage samt nybyggnad av garage   
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av befintligt garage så att det sammanbyggs med 
befintlig huvudbyggnad, samt nybyggnad av garage/växthus. Byggnaderna förses med 
fasader och tak lika befintliga byggnader, dvs mörkrött fasadtegel och mörkbruna 
takpannor. 
 
2000-04-26 beviljades lov för det idag på fastigheten befintliga garaget. En placering 0,6 
meter från gräns mot grannen i söder godkändes efter att denne lämnat sitt 
medgivande med påskrift på ritning. 
 
Förutsättningar 

Bjärred 27:34 är belägen inom detaljplanelagt område. Planen vann laga kraft 1985. 
Planbestämmelserna anger friliggande huvudbyggnad i max två plan. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 3,0 meter. Högst en fjärdedel av fastighetens area får bebyggas. Endast 
en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får byggas. I gårdsbyggnad får inte boningsrum 
inrymmas. 
Fastigheten är en hörntomt, av plankartan framgår att det finns zon längs gränserna mot 
gata i norr och väster som inte får bebyggas, s.k. punktprickad zon. Den är ca 4,5 meter 
bred. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) tillbyggnad, 
och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål 
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden 
inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller 
industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, förses med annan fasadbeklädnad eller 
annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat 
sätt. 
    
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det byggnadsverk 
som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från 
detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna 
lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och 4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
   Forts 
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Enligt 9 kap 31 b § PBL får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1) avvikelsen är 
liten, eller 2) åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant sätt att 
de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet 
eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en god form-, 
färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap 1 § ovan, skall, 
enligt 3 kap 1 § PBF, en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt 
att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, 
samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna ska med hänsyn till 
användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien. Det som nu sagts 
skall också gälla för andra anläggningar än byggnader.  
 
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de 1) 
vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2) vid ombyggnad uppfylls för hela 
byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av 
byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden samt 3) vid annan ändring av en 
byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. När det gäller kravet i 8 kap 1 § 
tredje punkten PBL skall hinder mot tillgänglighet till, eller användbarhet av, lokaler dit 
allmänheten har tillträde dock alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska 
och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.  
Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § 8 gäller, enligt 8 kap 6 § PBL, 
inte i fråga om 1) en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den 
verksamhet som lokalen är avsedd för, 2) ett fritidshus med högst två bostäder och 3) 
ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla  
   
   Forts 
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kraven. Ytterligare undantag från ovan nämnda krav finns, men dessa undantag är ej 
tillämpliga i detta ärende 
 
Detaljplanen, som är fastställd år 1985 innehåller inga särskilda bestämmelser om 
byggnads avstånd till gräns mot granntomt på den aktuella tomten. I sådant fall skulle, 
enligt 17 kap 4 § sista stycket i den tidigare plan- och bygglagen, 39 § byggnadsstadgan 
(1959:612), BS, tillämpas som en bestämmelse i detaljplanen. I femte punkten 
övergångsbestämmelserna till nu gällande PBL stadgas att övergångsbestämmelsen i 17 
kap 4 § sista stycket i den tidigare, och nu upphävda, plan- och bygglagen fortfarande 
skall gälla för sådan äldre detaljplan som här är i fråga.  
 
Enligt 39 § första stycket BS skall byggnad förläggas till sådant ställe på tomt som är 
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och så att den på lämpligt sätt ansluter till övrig 
bebyggelse på tomten och på närbelägen mark.  
 
Enligt samma lagrum andra stycket skall iakttagas a) att byggnad som ej sammanbygges 
(eller kan förväntas komma att sammanbyggas) med byggnad på granntomt ej får läggas 
på mindre avstånd från granntomten än som motsvarar hälften av den för byggnaden 
tillåtna största höjden och ej närmre gränsen än 4,5 m, samt b) att avståndet mellan 
byggnader på samma tomt ej får vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna 
största höjden. Byggnadsnämnden får medge undantag från bestämmelserna i andra 
stycket om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan men för granne samt utan 
fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt 
bebyggande av området försvåras. Om den åtgärd som är i fråga kan inverka på 
förhållandena på angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken. 
 
Kommunikation 

Eftersom Byggenhetens bedömning mynnar i ett förslag till avslag har berörda grannar 
inte hörts i detta ärende. 
 
Byggenhetens bedömning 

På fastigheten finns idag en huvudbyggnad och en komplementbyggnad (garage) samt 
ett mindre skjul. Förslaget innebär att det befintliga garaget sammanbyggs med 
huvudbyggnaden. När huvudbyggnad och garage sammanbyggs uppstår möjlighet att 
bygga en ny komplementbyggnad eftersom de två byggnaderna efter 
sammankopplingen räknas som en huvudbyggnad. Den nya komplementbyggnaden är 
garage och växthus under samma tak. 
 
Det är Byggenhetens bedömning att förslaget strider mot bestämmelserna i 39 § 
Byggnadsstadgan, BS, och därmed även mot detaljplanens bestämmelser. I ett  
 
   
   Forts 
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vägledande domslut angående uppförande av komplementbyggnad på en fastighet i 
Järfälla kommun (Svea Hovrätt, mål nr P6026-14) finns följande resonemang (Liknande 
resonemang finns i ett domslut i Växjö Tingsrätt, mål nr P1583-15, angående en 
komplementbyggnad i Borgeby):  
 
”Enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till Plan- och bygglagen (2010:900) PBL, 
och 17 kap 4 § tredje stycket äldre plan- och bygglagen (1987:10) ska i avsaknad av 
planbestämmelser avseende byggnaders placering och minsta avstånd till tomtgräns 39 
§ byggnadsstadgan (1959:612), BS, tillämpas. I 39 § BS anges bl.a. att byggnad inte ska 
placeras på mindre avstånd från gränsen mot granntomt än som motsvarar hälften av 
den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter. Vidare 
framgår att en byggnadsnämnd kan medge undantag från bestämmelserna om det är 
påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, 
brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området 
försvåras. 
Särskilda skäl för undantag kan föreligga om det inte är möjligt att uppföra byggnaden 
på annan, ändamålsenlig plats på fastigheten. Fastighetens topografi eller om 
fastigheten är belastad med någon rättighet, är sådana omständigheter som kan 
medföra att det inte är möjligt att uppföra en byggnad på en annan, ändamålsenlig plats 
så att avståndet om 4,5 meter till grannens tomtgräns följs. Byggnaden bör i sådana fall 
även tillgodose ett angeläget behov för fastigheten för att undantag ska kunna komma i 
fråga. (Mark- och miljööverdomstolens dom den 17 december 2014 i mål nr P6026-14.)” 
 
Fråga är då om det finns sådana särskilda skäl som avses i 39 § BS att godta önskad 
placering av byggnaden. Vid den bedömning som skall göras i detta avseende skall 
beaktas hur fastigheten är bebyggd i dag och hur de tilltänkta byggnadernas påverkan 
kommer att bli på grannfastigheterna i förhållande till befintlig bebyggelse. Andra 
omständigheter som skall tillmätas betydelse är hur kvarteret i övrigt är bebyggt och 
vilka ställningstaganden som tidigare gjorts beträffande placering av uthus.  
 
Särskilda skäl kan således föreligga om det inte är möjligt att uppföra byggnaden - i 
detta fall tillbyggnaden - på annan ändamålsenlig plats på fastigheten. I omgivningen, 
inom samma detaljplan är det inte vanligt att huvudbyggnaden, ofta sammankopplad 
med förrådsdel/garage, är placerad närmare gräns än 4,5 meter.  
 
Samma dom visar också att en placering så nära gräns mot granne är att betrakta som 
planstridig: ”Enligt 9 kap 31 b § PBL får bygglov ändå beviljas för en åtgärd som avviker 
från en detaljplan vad gäller om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. I 
bedömningen av om avvikelsen ska anses vara liten kan hänsyn inte tas till att gällande 
plan tillkom för länge sedan eller till att den innehåller bestämmelser som nämnden  
   
   
   Forts 
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anser vara inaktuella (se Mark- och miljööverdomstolens dom 2012-10-29 i mål nr P 
3502-12)”. I denna ansökan föreslås en placering av en tillbyggnad till mer än 50 % 
närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter. En så stor avvikelse är normalt inte att 
betrakta som en liten avvikelse. Ytterligare planavvikelser har inte noterats i detta 
förslag. 
 
Det finns möjlighet att enligt 9 kap 30 § 1b PBL att godta en avvikelse från detaljplanen 
om liknande avvikelser tidigare godtagits i området. Utöver den tidigare tillåtna 
avvikelsen på Bjärred 27:34 har inte noterats liknande avvikelser i området inom 
detaljplanen. De sex villorna på Baldersvägen 3 och 5 ligger i samma kvarter, och de har 
alla garage- och förrådsdel i tomtgräns, men dessa hus är otypiska för områdets 
bebyggelsestruktur. Byggenheten bedömer att bestämmelsen inte är tillämplig här. 
 
Av det tidigare beviljade bygglovet från år 2000 framgår inte att det är fråga om en 
avvikelse från detaljplan och 39 § BS. Inte heller är tillåtelsen av avvikelsen motiverad, 
endast att beslut fattats. 
 
Av 39 § BS framgår att ett villkor för en avvikelse från bestämmelsen är att den kan ske 
utan men för berörd granne. Därför ska berörd granne ges möjlighet att yttra sig i 
frågan. Det är Byggenhetens bedömning att en avvikelse från en huvudbyggnad i de 
flesta fall har en större inverkan på grannfastigheten än en komplementbyggnad, som 
oftast är av enklare karaktär. I detta ärende är det fråga om att befintlig 
komplementbyggnad byggs samman med huvudbyggnaden. Då räknas enligt praxis hela 
byggnaden som huvudbyggnad. Förslaget innebär att huvudbyggnadens södra fasad 
placeras 0,6 meter från gräns mot grannen i söder. Det är en disponering av tomten som 
starkt avviker från Bjärreds bebyggelsestruktur, inte bara närmaste omgivningen. Det är 
Byggenhetens bedömning att en sådan avvikelse inte är lämplig. 
 
Det rör sig om en relativt stor fastighet med en area på 1440 m2, varav ca 237 m2, ca 
16%, är bebyggt. Tillåten byggnadsarea är 360 m2, planerad byggnation innebär en 
utökning med 117 m2, vilket totalt ger 354 m2.  På fastigheten finns ganska gott om 
kvarvarande utrymme för att kunna tillgodose sökandens utrymmesbehov utan att 
byggnationen medför avvikelser från 39 § BS och detaljplanen. 
 
De krav som ställs i 8 kap 1 § PBL och i 3 kap 1 § PBF om att byggnad skall vara lämplig 
för sitt ändamål uppfylls. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31 §§ PBL för 
att bygglov skall medges är inte är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför avslås.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-04-18, § 52. 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 55 (55) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-04-25 
 

MBN § 56 (forts) Dnr MB17-66 
 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-04-03 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 52/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 20, 30, och 31 b §§ PBL förklaras att den planavvikelse som är i 
fråga inte är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte, och 
särskilda skäl att frångå 39 § Byggnadsstadgan, BS, bedöms inte finnas. Sökt bygglov 
avslås för uppförande av garage och tillbyggnad av garage i enlighet med ansökan 
och med utförande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 6 tim a 1000 kr) 6000 :- 
 
Summa  6000:- 
 
Faktura översänds separat 
 

 


