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MBN § 83 Dnr MB2017-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen lämnar personalinformation.  
 
Förvaltningschefen informerar om 
-ärenden under sommaren 
-informationsskärm i Bjärred 
-ombyggnaden av Vinstorpsvägen  
 
Miljö- och bygglovschefen lämnar personalinformation.  
 
Miljö- och bygglovschefen informerar om  
-ärenden under sommaren 
-nämndens studiedag kommer äga rum den 26/9  

 
Bygglovhandläggaren/samordnaren lämnar information om aktuella domar och överkla-
gade beslut.  
 
Projektledaren informerar om nybyggnad av Pilängskolan.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 84 Dnr MB17-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2017-08-15 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-08-22 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2017-05-31—2017-08-17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 85 Dnr MB17-0004 
 
 

Ekonomisk rapport januari-juli 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport januari-juli 2017.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 78. 

 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-juli 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 78/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 86 Dnr MB17-885 
 
 

Gallring av samhällsbyggnadsförvaltningens handlingar om 
bostadsfinansiering  

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen begär att få gallra nämnda handlingar i enlighet med 
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1995:2) samt att beslutet ska gälla retroaktivt.  
 
Statlig bostadsfinansiering 
Statliga bostadslån och bidrag förekommer från cirka 1930-tal fram till 1992 då 
bostadslånen övergick till den allmänna lånemarknaden. De statliga lånen handlades av 
kommunerna som också hade till ansvar att yttra sig i bostadsfinansieringsärendena. 
Lånen omfattades också av kommunal borgen. Den statliga bostadsfinansieringen 
utgjordes av bland annat nybyggnads-, ombyggnadslån samt vinter-, energi- och 
räntebidrag. I de kommunala bostadssubventionerna kan även bidrag och lån till 
byggande av enskilda VA-anläggningar förekomma. 
 
Innan 1948 var den kommunala bostadsverksamheten frivillig och före 1957 var 
byggnadslov ej obligatoriska för byggnation på landsbygden. Handlingar äldre än 1957 är 
därför av större kulturhistoriskt värde och bör bevaras i sin helhet i de fall de 
förekommer.  
 
Bostadslånehandlingarna består av säkerhetsakter (gravationsbevis, pantbrev m m) 
samt tekniska akter (ansökningar, korrespondens, ritningar, beslut m m).  
 
De låneakter som ingår i byggnadsnämndens arkiv består till viss del av kopior av 
länsbostadsnämndens handlingar som tillsänts kommunen för kännedom. Originalen av 
dessa förvaras i länsbostadsnämndernas arkiv för intensivdataområdena (Lomma 
kommun ej inräknat däri) och finns därför tillgängliga för att tillgodose forskningens 
behov, vilket kan anses vara det primära syftet för bevarandet. 
 
Vår bedömning är därför att det inte längre föreligger något behov från förvaltningens 
sida att ha åtkomst till handlingarna.  Handlingarna ingår ej heller i aktiva 
verksamhetsprocesser inom förvaltningen. Gallringen gäller därför enbart retroaktivt. 
 
Motivering till gallringsförslag 
Riksarkivets föreskrifter 
Gallringsfrister för handlingstyperna rekommenderas i Riksarkivets föreskrift (RA-FS 
1995:2, 6 kap, se bilaga till detta ärende). Enligt dess rekommendation bevaras endast 
det äldre materialet, som kan fungera som substitut för ej existerande bygglov, samt 
nyare material från intensivdataområdena. Genom att material finns i 
länsbostadsnämndernas arkiv från just dessa intensivdataområden tas även aspekten av 
historiskt intresse i beaktande och tillgodoser därigenom forskningens behov.  
   Forts 
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au § 86 (forts) Dnr MB17-885 
 
 
Inaktuell process 
Handlingarna tillhör en process som inte längre förekommer i verksamheten. Det 
föreligger ej heller något behov för varken forskning eller för förvaltningens eget behov. 
Processen har inte heller tidigare utgjort en central del av kärnverksamheten som skulle 
motivera ett bevarande av materialet.  
 
Behov av dokumentation föreligger ej 
I dagsläget är lånen till största del är avbetalade.  SBAB, som förvaltar återstoden av 
lånen, har också uppgifter om eventuella kvarstående lån. De lämnar årligen uppgifter 
om kvarstående kommunala borgensförbindelser till kommunen, vilka sedan redovisas i 
kommunens årsredovisning under rubriken ”Kommunalt förlustansvar egnahem” 
(Årsredovisning 2015, s. 73). Vid slutet av år 2016 kvarstod endast 3720 kr och detta 
belopp kommer att vara återbetalt under 2017. Då lånen efter årsskiftet kommer att 
vara avbetalade föreligger inte heller behovet av att ha tillgång till dokumentation om 
borgensförbindelser eller dylikt 
 
Omfattande material 
Materialet förvaras i dagsläget i kommunens bygglovsarkiv och beräknas omfatta cirka 
fyra hyllmeter. Då handlingarna ej bedöms ha stor vikt för varken forskningens eller 
verksamhetens behov är denna plats värdefull att frigöra genom gallring.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 79. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/stabsenheten 2017-05-10 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 79/17 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Att gallra handlingar rörande statlig bostadsfinansiering samt bidrag enligt bilaga. 

 
./. Bilaga 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 87 Dnr MB17-857 
 
 

Överklagande av Länsstyrelsens beslut av den 6 juli 2017 gällande 
ansökan om dispens från strandskydd, LOMMA 33:11, del av 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun beslutade den 1 juni 2017, dnr MB-
2017-857, om att ge dispens från bestämmelserna om strandskydd enligt 7 kap. 18 b § 
miljöbalken för uppställning av en mobil kioskvagn på fastigheten Lomma 33:11, del av. 
Den 6 juli 2017 beslutade Länsstyrelsen med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att 
upphäva Miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för uppställning 
av kioskvagnen.  
 
Ansökan om dispens för strandskydd inkom till Miljöenheten den 26 april 2017 och 
kompletteringar till ansökan inkom den 23 maj 2017.  Ansökan behandlar uppställning 
av samt försäljning från en kioskvagn på strandskyddat område. Vagnen har en längd på 
4,5 m och en bredd på 2,5 m. Vagnen kommer dagligen att flyttas fram och tillbaka 
mellan platsen och ett förvaringsutrymme. Den areal som berörs av åtgärderna är 12 m2 
av en grusplan.  
 
Beslutet gäller under perioden den 1 juni-31 augusti 2017 för uppställning av en mobil 
kioskvagn på hjul för försäljning av livsmedel såsom glass, läsk och lättare mat. 
 
Beslutet gäller under följande villkor: 
1.Endast den del av fastigheten som är markerad som plats 2 på kartan i bilaga 1 får tas i 
anspråk för åtgärderna. Detta område uppgår till 20 m2. Vagnen upptar 4,5 m x 2,5 m 
och inom dessa 20 m2 får vagnen placeras. Vagnen upptar dock endast 12 m2 av denna 
yta.  
 
2. Uppställning av vagnen får endast ske kl. 11-18. 
 
3. Åtgärder, anläggningar eller avvisande skyltar får inte vidtas, uppföras eller uppsättas, 
som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området runt vagnen. 
 
Inget vattenområde kommer att beröras av åtgärderna. Marken ägs av Lomma kommun. 
Avlopp kommer inte att användas och ekosystemen eller djurlivet kring vattendragen 
kommer inte att påverkas. Den aktuella platsen består av en grusplan. 
 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
Särskilda skäl 
Motiveringen till Länsstyrelsens beslut är följande. Länsstyrelsen har i sin bedömning 
angett att försäljningsvagnen i första hand utgör en enskild affärsverksamhet och 
därmed inte bedöms utgöra något angeläget allmänt intresse. Det framkommer enligt  
   
   Forts 
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Länsstyrelsen inte heller något i nämndens beslut som tydligt motiverar 
ställningstagandet att vagnen skulle vara av ett sådant intresse. Länsstyrelsen bedömer 
inte heller, utifrån motiveringen i nämndens beslut, att den trafiksituation som kan 
uppstå på de angränsande lokalgatorna skulle innebära så stora risker för strandens 
besökare att försäljningsvagnen måste placeras inom strandskyddat område. 
Länsstyrelsen noterar att det finns iordningsställda gångvägar längs gatorna. 
Länsstyrelsen anger också i sitt beslut att det finns ett utbud av glass och mat i 
närområdet och anser därför att det inte finns någon uppenbar anledning att liknande 
försäljning ska behöva ske inom det strandskyddade området.  
 
Strandskyddets syften 
Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut att den dispensprövade försäljningsvagnen kan ha en 
avhållande effekt på den del av allmänheten som inte är intresserad av att handla från 
den. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att det för sommarsäsongen 2016 lämnades 
dispens för fem försäljningsvagnar/-bodar inom den aktuella grusytan. I bilaga till det nu 
aktuella beslutet har det förutom placering av aktuell vagn redovisats ytterligare fyra 
olika placeringar av försäljningsvagnar/-bodar inom den aktuella grusytan. Länsstyrelsen 
anser att intrycket av de fem vagnarna tillsammans kan verka än mer avhållande än en 
vagn. Det är enligt Länsstyrelsen lätt att uppfatta det som att hela grusytan är avsedd för 
försäljning och därmed inte allemansrättsligt tillgänglig. Länsstyrelsen ser även en risk på 
sikt att platsen successivt förvandlas från en öppen yta till en försäljningsplats.  
 
Detaljplan för området 
Det aktuella, grusbelagda området ingår i ett större område som i gällande detaljplan 
ska utgöras av ”allmän plats-strand”. Bestämmelserna preciseras med ”Allmän strand. 
Miljö- och byggnadsnämnden får medge bebyggelse för publika och rekreativa ändamål 
på angivna platser”. På plankartan finns ett antal avgränsade områden som har 
bestämmelsen ”pav”. Inom ”pav” gäller att ”Paviljongbyggnad el. likn. Inom angivet 
område på allmän plats får miljö- och byggnadsnämnden medge mindre byggnader i ett 
plan med publikt och rekreativt ändamål med utformning enligt kvalitetsprogrammets 
anvisningar. Fastighetsbildning är ej tillåten”. Den dispensgivna vagnen är inte placerad 
inom ett ”pav”-område. Miljö-och byggnadsnämnden har bedömt att placeringen kan 
anses som en mindre avvikelse från planen då platsen är belägen intill den plats som 
markerats som ”pav” i detaljplanen. Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunen 
borde vid sin detaljplanering av området vägt in hur stora ytor som de olika ”pav”-
områdena behövt vara för att tillgodose behovet. Placeringen kan enligt Länsstyrelsen 
inte anses vara planenlig.  
 
Sammanfattningsvis gör Länsstyrelsen bedömningen att särskilda skäl för dispens enligt 
7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken inte föreligger. Länsstyrelsen anser inte heller att något 
av de andra särskilda skälen skulle kunna tillämpas i detta fall. Länsstyrelsen bedömer  
   
   Forts 
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vidare att dispensen skulle kunna motverka strandskyddets syften i den del som avser 
allmänhetens tillträde till strandområdet. Enligt Länsstyrelsens bedömning strider 
dispensen dessutom mot gällande detaljplan. Länsstyrelsen beslutar därför att 
kommunens beslut ska upphävas.  
 
BEDÖMNING 
Särskilda skäl 
Enligt en dom från Mark- och miljödomstolen är det fram till den 3 december 2025 
(M3760-14) tillåtet att tillfälligt lägga upp rensmuddermassor under höst-och 
vinterhalvåret för avvattning inom det, för den beviljade dispensen, aktuella området 
delvis på grund av ytans karaktär med hårt packad makadam och brist på växtligheten, 
se bilaga 5. Därmed anser Miljöenheten att området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att punkt 1 av de 
särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken föreligger.  
 
Miljöenheten bedömer att pkt 5 av de särskilda skälen enligt 7 kap 18 c § miljöbalken 
föreligger. Då verksamheten har en koppling till försäljning av glass och lättare mat finns 
ett behov av att den sker nära stranden. Miljöenheten har konstaterat att det finns ett 
stort och ökande intresse hos allmänheten av att vistas inom det aktuella 
strandområdet.  
 
Det kan anses som ett angeläget intresse att erbjuda service såsom försäljning av glass, 
lättare mat och dryck i anslutning till stranden de dagar då det är badväder. Viss service 
erbjuds utanför detta område men i och med att stranden främst gästas av barnfamiljer 
så är det riskfullt för dessa att behöva korsa trafikerade vägar samt gå lång sträcka för 
detta behov. Vuxna behöver även följa med barnen då det inte går att hålla uppsikt över 
dem när de behöver ta sig denna längre och mer riskfyllda sträcka.  
 
Miljöenheten har också undersökt möjligheterna för försäljningsvagnen att stå utanför 
strandskyddat område. Under sommarmånaderna är trycket av besökande som störst i 
Lomma kommun och stranden är det som lockar flest besökare varpå även handeln är 
stor här. Utanför det strandskyddade området längs stranden på fastigheten Lomma 
33:11 är marken kraftigt exploaterad genom byggnation, vägar, trottoarer samt 
parkeringsplatser. Utrymme för en eller flera försäljningsvagnar finns inte. Dessutom 
anser Miljöenheten att en placering utanför det strandskyddade området innebär att 
kunderna skulle behöva ta sig ut i trafiken bland bilar och cyklister, vilket hade utgjort en 
ökad risk trafiksäkerhetsmässigt. Därmed anser Miljöenheten att punkten 5 av de 
särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken föreligger. 
 
Länsstyrelsen har i sin bedömning angett att försäljningsvagnen utgör en enskild 
affärsverksamhet och därmed inte bedöms utgöra något angeläget allmänt intresse. 
   
   Forts 
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Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att det finns ett utbud av glass och mat i 
närområdet och anser därför att det inte finns någon uppenbar anledning att liknande 
försäljning ska behöva ske inom det strandskyddade området.   
 
Miljöenheten anser inte att det i prövningen av en ansökan om dispens från 
strandskyddet ska ingå en bedömning ifall försäljningen rör enskild affärsverksamhet 
eller ej och om vilka varor som är till försäljning i vagnen. Miljöenheten anser inte att 
resonemanget om affärsverksamhet och varuslag är tillämpligt på 
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.  
 
Strandskyddets syften 
Miljöenheten vill också anföra att ett av strandskyddets syften är att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Miljöenheten anser att 
strandliv kan anses ingå i denna allemansrättsliga tillgång. Verksamheten i vagnen 
kommer att vara inriktad på försäljning av glass och lättare mat till besökare i 
strandområdet och kan därmed anses utgöra en förbättring av förutsättningarna för 
friluftsliv. 
 
Miljöenheten anser inte att kiosken, som upptar en yta av 12 m2 på något sätt hindrar 
tillgängligheten för allmänheten att röra sig inom området vid piren då grusplanen är 
stor, cirka 4782 m2 och fri passage kan ske utan hinder. Miljöenheten har tagit hänsyn till 
hur en ackumulerad effekt av beviljade dispenser inom området skulle kunna påverka 
strandskyddets syften och Lomma kommun har inte för avsikt att låta stranden 
exploateras av olika verksamheter. Miljöenheten har enligt överenskommelse med 
Tekniska avdelningen i Lomma kommun, i egenskap av markägare, kommit fram till att 
maximalt fem tidsbegränsade dispenser kan få tas i anspråk inom området utan att 
strandskyddets syften påverkas negativt. Högst fem vagnar får placeras på utpekade 
platser inom området då det finns behov av fria ytor för att besökare ska kunna visats i 
området och även för att utryckningsfordon ska ha möjlighet att ta sig fram obehindrat.  
 
Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut att vagnarna riskerar att bli alltmer permanenta. 
Detta är inte kommunens avsikt. Området behöver vara tillgängligt för andra ändamål, 
bland annat för upplag av rensmuddermassor. Enligt en dom från Mark- och 
miljödomstolen är det fram till den 3 december 2025 (M3760-14) tillåtet att tillfälligt 
lägga upp rensmuddermassor under höst-och vinterhalvåret för avvattning inom det, för 
den beviljade dispensen, aktuella området delvis på grund av ytans karaktär med hårt 
packad makadam och brist på växtlighet. Inom området finns permanenta cykelställ av 
stenblock, temporära cykelställ, en toalettbyggnad och en beviljad dispens från 
strandskydd från 2017 (1 juni- 31 aug) som gäller även under 2018.  
 
Miljöenheten vill även framföra att ytterligare en kioskvagn har beviljats dispens från 
strandskyddet för uppställning inom området Lomma 33:11, del av. Den 21 februari 
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 12 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 87 (forts) Dnr MB17-857 
 
 
2017 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att om att ge vagnen dispens från 
strandskyddet.  Den 19 maj 2017 beslutade Länsstyrelsen med stöd av 19 kap 3b § 
miljöbalken att delvis upphäva Miljö- och byggnadsnämndens beslut för uppställning av 
en annan försäljningsvagn på fastigheten. Länsstyrelsen beslutade om en ny placering av 
försäljningsvagnen på det sättet att den endast får placeras inom området som i 
detaljplanen är markerat ”pav”-område.  
 
Tidigare ärenden inom området 
Länsstyrelsen har under åren 2015 och 2016 överprövat och upphävt två av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om dispens från strandskydd inom området medan två 
dispenser inom området inte överprövades av Länsstyrelsen. Miljöenheten vill framföra 
att förutsättningarna för dessa dispenser var desamma och att de angivna särskilda 
skälen var desamma och ställer sig frågande till varför Länsstyrelsen ansåg att två av 
dispenserna skulle upphävas medan två dispenser inte upphävdes.  
 
Detaljplan 
Det avsedda området som är beläget vid plats 2 på kartan i bilaga 1 ligger i omedelbar 
närhet till det område som i detaljplanen för området 1262-DP 04/05 är markerat som 
”pav”. Inom ”pav” gäller, enligt plankartan, att ”Paviljongbyggnad el. likn. inom angivet 
område på allmän plats får miljö- och byggnadsnämnden medge mindre byggnader i ett 
plan med publikt och rekreativt ändamål med utformning enligt kvalitetsprogrammets 
anvisningar. Fastighetsbildning är ej tillåten.” 
 
Miljöenheten vill framföra att dispensen inte rör någon permanent bygglovspliktig 
byggnation, utan avser en flyttbar vagn som endast tillfälligt står uppställd dagtid under 
de dagar då vädret tillåter. Vagnen får i enlighet med villkoren i beslutet endast vara 
uppställd kl. 11-18. 
  
I detaljplanen anges platser avsedda för bebyggelse av lättare karaktär med 
beteckningen paviljong. Miljöenheten anser dock att vagnar som tillfälligt står 
uppställda inte är att hänföra till byggnader och därför inte kan hänvisas till markerade 
byggrätter. Miljöenhetens bedömning är därför att de tillfälligt uppställda vagnarna inte 
innebär någon avvikelse från gällande detaljplan.  
 
Sammanfattning 
Miljöenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet och 
att strandskyddets syfte inte motverkas av beslutet. Miljöenheten bedömer även att 
beviljad dispens inte strider mot gällande detaljplan. Miljöenheten anser därför att 
Länsstyrelsens beslut ska upphävas och att dispens från strandskyddet ska ges.  
 
 
   
   Forts 
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Lagstiftning  
7 kap miljöbalken (1998:808)  
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532) 
 
15 § Inom ett strandskyddsområde får 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 väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag 
(2009:532). 
 
18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns 
särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag 
(2009:532). 
 
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser 
 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 
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett 
område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna 
säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  
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Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig 
med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 
 
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532). 
 
25 § Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall 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 som krävs för 
att syftet med skyddet skall tillgodoses. 
 
26 § Dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9–11, 18 a- 18 e, 20 och 22 §§ från 
förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av detta kapitel får ges endast 
om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. Lag (2009:532). 
 
19 kap miljöbalken (1998:808)  
3 b § Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 
kap. 15 §, om det finns skäl att anta att 
 1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller 
 2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. 
 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i första 
stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte. Länsstyrelsens beslut får 
inte överklagas. 
 
Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för 
dispens. Lag (2009:532). 
 
1 kap Regeringsformen (1974:152)  
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408) 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 80. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2017-08-08 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 80/17 
 

   
   
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden överklagar Länsstyrelsens beslut till Mark- och mil-
jödomstolen och antar skrivelsen som sin egen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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LOMMA 11:189, Lupingatan 3 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus på rubricerad 
fastighet. Ansökan omfattar två alternativ där enda skillnaden dem emellan är 
carportens area samt placering mot gatan. Skillnaderna är fetmarkerade i texten nedan. 
 
Alternativ 1 omfattar tillbyggnad av enbostadshus på rubricerad fastighet. Två 
tillbyggnader uppförs på huvudbyggnad, en förrådsbyggnad i fastighetens sydöstra del 
samt en carport i fastighetens sydvästra del.  
Förrådsbyggnaden uppförs med en area om 15,2 kvm (3,8 x 4,0 m) och uppförs i fasader 
av putsade lecablock i vit kulör. Taktäckningsmaterial är av papp i svart kulör. Dörr och 
fönsterramar är i grå kulör. 
Carport uppförs med en area om 18,2 kvm (3,5 x 5,2 m) med ett avstånd till gatan om 
4,71 m. Carport uppförs i cederträ i naturlig kulör. Taktäckningsmaterial är av papp i 
svart kulör. 
I befintlig carport uppförs en garageport i vit kulör. 
 
Alternativ 2 omfattar tillbyggnad av enbostadshus på rubricerad fastighet. Två 
tillbyggnader uppförs på huvudbyggnad, en förrådsbyggnad i fastighetens sydöstra del 
samt en carport i fastighetens sydvästra del.  
Förrådsbyggnaden uppförs med en area om 15,2 kvm (3,8 x 4,0 m) och uppförs i fasader 
av putsade lecablock i vit kulör. Taktäckningsmaterial är av papp i svart kulör. Dörr och 
fönsterramar är i grå kulör. 
Carport uppförs med en area om 16,1 kvm (3,5 x 4,6 m) med ett avstånd till gatan om 
5,31 m. Carport uppförs i cederträ i naturlig kulör. Taktäckningsmaterial är av papp i 
svart kulör. 
I befintlig carport uppförs en garageport i vit kulör. 
 
Förutsättningar 
Lomma 11:189 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 03/04, 
lagakraftvunnen 2003-12-31. 
 
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  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 17 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 88 (forts) Dnr MB16-1054 
 
 
fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 
avsevärt påverkas på annat sätt. Lag (2014:900). 
 
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.  
 
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 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. Kontrollplan är inkommen 2017-05-09. 
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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 krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap 5 § plan- och byggförordningen, 
PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder avseende 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. 
 
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. 
 
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 anförs följande: 
 
Största byggnadsarea skall vara högst 50 % av fastighetsarea för enplanshus. Utöver 
detta får carport, garage och uteförråd uppföras på fastigheten i högst en våning och 
med minsta avstånd om 6 m till gata framför hus. 
 
Kommunikation, grannehörande och remisser 
Sökande har i skrivelse av den 26 juli 2017 informerats avseende svårigheterna att 
bevilja bygglov för sökt alternativ 1. Sökande har beretts tillfälle att skriftligt yttra sig.  
 
Skriftligt yttrande har inkommit via mail den 4 augusti 2017. I yttrandet framförs i 
huvudsak de fördelar alternativ 1 ger sökande avseende förvaringsmöjlighet samt 
estetik. Yttrande från sökande bifogas i bilaga. 
  
Aktuellt förslag strider mot detaljplan. Berörda grannar ska då beredas tillfälle att yttra 
sig. Sökande har på eget initiativ inhämtat skriftligt godkännande från samtliga berörda 
sakägare. Byggenheten finner ingen anledning att höra berörda grannar igen. 
   Forts 
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Räddningstjänsten erinrar: ”Beakta BBR 5:611.” 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Både alternativ 1 och 2 strider mot gällande 
detaljplan avseende byggrätt samt placering av carport som enligt detaljplan inte får 
placeras närmre gata än 6 m.  
 
Alternativ 1: Carporten är vid sökandes förstahandsalternativ placerad 4,7 m ifrån 
tomtgräns mot gata. Detta innebär en avvikelse från detaljplan med 21,5 %. Vid aktuell 
placering kommer carport närmre gata än någon annan carport i fastighetens 
omedelbara närhet. Detta  
kan inte anses vara en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Alternativ 2: Carporten är vid sökandes andrahandsalternativ placerad 5,3 m ifrån 
tomtgräns mot gata. Detta innebär en avvikelse från detaljplan med 11,5 %. Aktuell 
placering tangerar grannes befintliga carport i norr som beviljades i ärende om bygglov 
(MB-2009-124). Utformning av den lätta konstruktionen av en carport och placering 
enligt sökt alternativ två bidrar på så sätt inte påtagligt till en rubbad volym i gatubilden. 
Detta kan anses vara en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Mot bakgrund av det ovan anförda är det byggenhetens bedömning att den 
planavvikelse som är i fråga vid sökt alternativ 1 inte är att betrakta som små och 
förenliga med detaljplanens syfte. Aktuellt förslag strider mot detaljplanen och uppfyller 
då inte de krav enligt 9 kap 30 och 31 b §§ PBL för när bygglov ska respektive får 
beviljas. Vidare är det byggenhetens bedömning att aktuellt förslag inte uppfyller de 
krav som ställs enligt 2 kap 6 § PBL på god helhetsanpassning. 
 
Mot bakgrund av det här anföra skall sökt bygglov för alternativ 1 inte beviljas.  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är byggenhetens bedömning att den avvikelse som är i 
fråga vid alternativ 2 är att betrakta som liten och förenliga med detaljplanens syfte som 
avses i 9 kap 31 b §. 
 
Med hänsyn till av det här anförda skall sökt bygglov för alternativ 2 beviljas.  
 
Med hänsyn till den sökta åtgärdens ringa omfattning krävs inte någon kontrollansvarig, 
inte heller något tekniskt samråd. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 82. 
   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-07 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 82/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Alternativ 1: Med stöd av 9 kap 20, 30 och 31 b §§ PBL samt med hänsyn till det ovan 
anförda beslutar miljö- och byggnadsnämnden att inte meddela bygglov för sökt 
alternativ 1 på fastigheten Lomma 11:189. 
 
Alternativ 2: Med stöd av 9 kap 20, 30 och 31 b §§ PBL beviljas sökt bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus enligt sökt alternativ 2 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 och kontrollplan  
 
Med stöd av byggnadsnämndens delegation samt 10 kap 23 § PBL beslutas som 
startbesked att den i detta beslut lovgivna åtgärden, alternativ 2, får påbörjas 
omedelbart.  
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2017-05-09. 
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att tillbyggnaderna får tas i bruk för avsett ändamål 
efter det att slutbesked utfärdats. 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 

 
Avgift för alternativ 1 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
 
Avslag (timersättning 4 timmar à 1000 kr)  4000 :- 
 
Faktura översänds separat 
 
 
 
 
   Forts 
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Avgift för alternativ 2 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
 
Bygglov (justeringsfaktor 1,2)  8881 :- 
Kostnad för lagstadgat kungörande  344 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa  9225 :- 
 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får 
uppföras utanför egen fastighetsgräns.  
 
Allt dagvatten ska i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är möjligt 
p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att vattenavrinningen från 
fastigheten orsakar skador och olyckor. Detta kan exempelvis ske genom anläggande av 
stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
 
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. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
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NN 
Fråga om sanktionsavgift för olovlig byggåtgärd  
  
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till Byggenhetens kännedom att ett plank uppförts på rubricerad 
fastighet. Byggenheten kan ej finna att bygglov eller startbesked utfärdats för denna 
åtgärd och inte heller att någon ansökan inkommit.  
 
Vid tillsynsbesök den 13 juni 2017 kunde det även konstateras att planket står på en 
uppförd stödmur. Dessa tillsammans utgör en inhägnad. Stödmuren är vid sin högsta 
punkt 0,54 meter och stödmuren samt planket är tillsammans på sin högsta punkt 2.24 
meter högt. Plankets totala längd har uppmätts till 25 meter. 
 
Den 20 juni 2017 sändes ett granskningsyttrande ut där möjlighet att inkomma med 
skriftligt yttrande senast den 25 juli 2017 gavs. Av granskningsyttrandet framgick 
möjligheterna för målsägare att vidta rättelse. 
 
Inget skriftligt yttrande har inkommit. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten NN är belägen inom detaljplanelagt området, detaljplan 88, lagakraftvunnen 
1964-12-21.  
 
Enligt 6 kap 1 § plan- och byggförordning (2011:338), PBF, krävs det bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. 
 
Enligt 11 kap 5 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL ankommer det på 
Miljö- och 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. 
Med hänsyn härtill har miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva frågor om bygglov, 
startbesked, sanktionsavgifter och eventuella förelägganden att åtgärda eller rätta det 
som utförts.  
 
Enligt 2 kap 9 § PBL ska placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär 
fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2003-12-16 antagit riktlinjer för murar och plank. 
   
   Forts 
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Enligt riktlinjerna är alla inhägnader som är högre än 1,2 meter från mark/gata att räkna 
till plank och stödmurar högre än 0,5 meter är bygglovspliktiga. Riktlinjerna anför bland 
annat att långa täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum 
i bebyggelsen bara ska få uppföras då särskilda skäl föreligger. Vidare anför riktlinjerna 
att murar och plank över 1,8 meter normalt aldrig ska tillåtas. Riktlinjerna hänvisar även 
till trafiksäkerheten och att plank vid utfarter inte får vara högre än att fullgod sikt 
uppnås. 
 
Enligt 11 kap 17 § PBL ska Miljö- och byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 
fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande) i sådana fall då en åtgärd 
som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov. 
Enligt 11 kap 20 § PBL Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har 
vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 
 
Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio 
år från överträdelsen. 
 
Enligt gällande detaljplan får med punktprickning betecknad mark icke bebyggas. 
 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § PBL ska, om någon bryter mot en bestämmelse i 9 kap 
PBL och/eller mot 6 kap 1 § PBF, tillsynsmyndigheten (i detta fall Miljö- och byggnads-
nämnden) ta ut byggsanktionsavgifter enligt föreskrifterna i 9 kap PBF.  
 
Enligt 11 kap 51 § PBL, ska byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10 §§.  
 
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Enligt 11 kap 54 § PBL ska 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 måste tas bort.  
 
Av fastighetsregistret framgår att nuvarande lagfarna fastighetsägare till NN, NN, även 
var det när den olovliga åtgärden vidtogs. 
    
   Forts 
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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. NN har i skrivelse daterad 2017-06-
20 samt vid möte 2017-07-04 erhållit information om gällande regler och om att 
avgiften kunnat undgås om rättelse av det felaktigt utförda skett. 
 
Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap 3 § PBL påbörja en sådan åtgärd i 
fråga om en annan anläggning än en byggnad är enligt 9 kap 12 § PBF för mur och plank 
0,025 prisbasbelopp vilket motsvarar 1120 kr (0,025 * 44800 kr). Därutöver ska en 
tilläggsavgift om 0,01 prisbasbelopp per löpmeter mur eller plank tas ut. Plankets totala 
längd har uppskattats till 25 meter, vilket innebär att tilläggsavgiften motsvarar 11200 kr 
(25*0,01*44800 kr).  
 
Totalt 12 320 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 miljö- och byggnadsnämnden som bestämmer mot vem anspråket skall riktas.  
 
Enligt 11 kap 37 § PBL, får ett föreläggande enligt 11 kap 20 § PBL förenas med vite. 
 
Bedömning  
Det uppförda planket är bygglovspliktigt enligt 6 kap § 1 § sjunde punkten plan- och 
byggförordningen.  
 
Bygglov eller startbesked för aktuella åtgärder är ej utfärdat. 
 
Sanktionsavgift 
Plankets löpmeter har uppmätts till 25 meter. Byggenheten bedömer att fastighetsägare 
till NN, vilket enligt kommunens uppgifter är NN, anses ha begått- samt fått fördel av 
överträdelsen.  
   
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 25 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 89 (forts) Dnr MB17-869 
 
 
Mot bakgrund av det här anförda bör fastighetsägaren påföras sanktionsavgiften enligt 
följande: Fastighetsägare NN påföres en sanktionsavgiften om 12320 kr för att åtgärden 
vidtagits innan byggnadsnämnden har gett startbesked.  
 
Lovföreläggande 
Byggenheten bedömer att det sannolikt kan ges lov för de delar av planken som är 
uppförda i norra samt södra delen av planket som står intill huvudbyggnadens fasad om 
höjd från intilliggande mark på utsidan av planken inte överstiger 1,8 meter samt att 
kraven på fullgod sikt uppnås vid uppfarterna. Höjden på mur samt plank får då inte 
överstiga 0,7 meter. 
 
Byggenheten bedömer att det sannolikt kan ges lov för den mur som uppförts.  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda ska NN föreläggas att söka lov för uppförande av mur 
och plank inom två månades tid efter delfåendet av miljö- och byggnadsnämndens 
beslut. 
 
Rättelseföreläggandet samt vitesföreläggande 
Den del av plank som är uppförd i den västra delen av fastigheten är uppförd mot ett 
allmänt, gemensamt rum i bebyggelsen. Enligt Lomma kommuns riktlinjer för murar och 
plank ska bygglov endast beviljas i sådana fall om särskilda skäl föreligger, insyn och 
buller räknas normalt inte till särskilda skäl. Byggenheten kan inte finna att några 
särskilda skäl föreligger i aktuellt fall. Aktuell del av plank är dessutom placerad på 
punktprickad mark, som enligt detaljplan inte får bebyggas.  
 
Med hänsyn härtill saknas därmed förutsättningar för att bevilja lov i efterhand. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda bör fastighetsägare föreläggas att rätta det som 
felaktigt utförts enligt följande: Fastighetsägare till NN, NN föreläggs vid vite om 10 000 
kr att ta bort planket i gräns mot gata (NN) i väster samt 2,5 meter in på vardera sida, 
längs med de två utfarterna. Arbetet ska vara utfört senast tre månader efter delfåendet 
av miljö- och byggnadsnämndens beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Då muren, som är i fråga, är uppförda i oputsade leca-block anser Miljö- och byggnads-
nämnden att den inte har utformats till stadsbilden så att kravet på god helhetsverkan 
uppfylls. Nämnden anser därmed att muren inte uppfyller utformningskraven som åter-
finns i 2 kap 6 § plan- och bygglagen, PBL. Det är därmed inte san- 
 
   
   
   
   Forts 
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nolikt att bygglov kan ges för muren med den utformning som den har idag. Nämnden 
anser därför att föreläggande om att söka lov för muren inte skall utfärdas. I övrigt in-
stämmer Miljö- och byggnadsnämnden med byggenhetens bedömning. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 83. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-07 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 83/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Lovföreläggande 
Med stöd av 11 kap 17 § PBL föreläggs NN att söka lov för uppförande av de de-
lar av plank som inte omfattas av rättelseföreläggandet nedan inom två måna-
des tid efter delfåendet av miljö- och byggnadsnämndens beslut. 
 
Rättelseföreläggande 
Förutsättningar för att bevilja bygglov i efterhand för den västra delen av plan-
ket som vetter ut mot NN saknas. Fastighetsägare, NN föreläggs, med stöd av 11 
kap 20 § första stycket PBL, vid vite om 10 000 kr att ta bort planket som löper 
längs med NN samt 2,5 meter in på vardera sida, längs med de två utfarterna. 
Arbetet ska vara utfört senast tre månader efter delfåendet av miljö- och bygg-
nadsnämndens beslut.  
 
Sanktionsavgift 
Fastighetsägare, NN, påföres, mes stöd a 11 kap 51 § PBL en byggsanktionsavgift 
om 12320 kronor för att aktuell åtgärd vidtagits innan byggnadsnämnden har 
gett startbesked.   
 

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

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.  
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NN 
Fråga om tillbyggnader (växthus och kylrum) utan giltigt bygglov  

 
Ärendebeskrivning 
2015-02-24 meddelade miljö- och byggnadsnämnden beslut om tidsbegränsat bygglov 
(MBN § 22, MB-2014-1052) för växthus med kylrum som skulle gälla tom 2016-03-31. 
 
2015-03-18 genomfördes tekniskt samråd i närvaro av byggherre och kontrollansvarig, 
upprättat protokoll från samrådet, dat. 2015-03-19, skickades till byggherren och den 
kontrollansvarige. På sidan 2(5), pkt. 11 Giltighet, står det: 
”Bygglovet är giltigt t o m 2016-03-31; därefter skall samtliga byggnadsdelar vara 
bortforslade och tomten återställd. Byggherren ansvarar för att åtgärder vidtas i god tid 
dvs innan tiden ovan förfaller. Några påminnelser kommer inte att utgå från 
bygglovskontoret.” 
 
2017-02-08 skickade Hans Boman, stadsarkitekten, skrivelse till NN, er hyresgäst dyl. 
verksamhetsutövare, där bl.a. anges: 
 
”2016-03-07 blev ni påmind om att det tidsbegränsade bygglovet ni fått för växthus och 
kylrum gått ut 2016-03-31. Det betyder att ni för närvarande inte har bygglov för 
byggnaderna. 
 
Ni blev upplyst om att ni var skyldig att ta bort dem. Ni kunde också välja att söka nytt 
tidsbegränsat lov för byggnaderna. 
 
Något svar har inte inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har enligt lag tillsyn över byggnationen inom Lomma 
kommun. Den har därmed skyldighet att se till att bl.a. plan och bygglagen efterlevs. I 
ert fall har nämnden att förelägga er att ta bort den byggnation ni inte har lov för. 
Föreläggandet kan förenas med ett vite. 
 
Ni har nu möjlighet att: 
- antingen snarast avlägsna de byggnader ni saknar lov för, eller 
- omedelbart söka tidsbegränsat lov för byggnaderna. Det är sedan miljö- och 
byggnadsnämndens uppgift att utreda och ta ställning till ansökan.” 
 
De aktuella byggnaderna har inte avlägsnats dvs. står kvar och ny ansökan om 
tidsbegränsat lov inlämnades 2017-02-24. From 2016-03-31 har byggnader stått utan 
giltigt bygglov resp. startbesked. 
 
 
   Forts 
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Aktuell fastighet är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
2017-06-09 skickades ut skrivelse Granskningsyttrande/kommunicering och den 21 juni 
2017 inkom byggherren/fastighetsägaren och verksamhetsutövaren/hyresgäst med 
gemensamt yttrande. 
 
Förutsättningar 
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.  
 
Med hänsyn härtill har miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva frågor om bygglov, 
sanktionsavgifter och eventuella förelägganden att åtgärda eller rätta det som utförts.  
 
Fråga om bygglov  
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enl. 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen 
(1970:988),  
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och  
4.åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§.  
 
Om avvikande åtgärder tidigare godtagits enligt första stycket eller 9 kap. 31 § första 
stycke 1 b PBL, skall en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och 
de som tidigare har godtagits. 
 
Enligt 9 kap. 33 § får för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden 
har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.  
   
   
   Forts 
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Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast 
om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:224). 
 
Fråga om sanktionsavgifter 
Enligt 11 kap. 51 § och 16 kap. 12 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i 9 
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.  
 
Vid prövningen enligt första stycket 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. Lag (2013:307).  
 
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.  
 
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 innebär normalt att det som uppförts 
måste tas bort.  
 
Enligt 9 kap. 7 § 3e stycket PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 
§ PBL påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 innan 
miljö- och byggnadsnämnden har gett ett (bygglov med) startbesked   
3) för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för 
kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med tillägg av 0,02 prisbasbelopp per 
kvm av tillbyggnadens sanktionsarea  
vilket motsvarar 160 112 kronor. Prisbasbelopp väljs för 2016 då överträdelse skedde, 
44 300 kr som är mer förmånligt för byggherre då 2017 är det 44 800; sanktionsarea = 
142 kvm. 
 
   Forts 
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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.  
 
Bedömning  
Då ett nytt bygglov söktes redan 2017-02-24 (se diarienummer MB-2017-340, ärendet 
var komplett för beslut 2017-06-07 och följer som pkt 16 i kallelse till nämndens 
sammanträde), och nämnden har enl. fastighetsägaren varit positivt till beviljande från 
början, anses rättelse i form av rivning av berörda delar som mycket formel och onödig 
åtgärd. Särskilt med tanke på affärens popularitet hos Lommas invånare.  

 
Notera att sanktionsavgift motsvarande 160 112 kronor är oskäligt och oproportionellt 
hög resp. ”står inte i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts” (11 kap. 
53a § PBL). 
 
Mot bakgrund av det här anförda bör fastighetsägaren påföras byggsanktionsavgift 
enligt följande: Fastighetsägaren NN, påförs med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 7 § 
3e st PBF en till en byggsanktionsavgift om kr 160 112 för att den ovan nämnda åtgärden 
utförts utan att bygglov resp. startbesked dessförinnan meddelats.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Nämnden anser att sanktionsavgiften motsvarande 160 112 kr är oskäligt och 
oproportionellt hög resp. ”står inte i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts” (11 kap. 53a § PBL).  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 85.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-07-27 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 85/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Fastighetsägaren NN, påförs med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 7 § 3e st 
PBF en till en fjärde del sänkt byggsanktionsavgift om kronor 40 028 för att den 
ovan nämnda åtgärden utförts utan att bygglov/startbesked dessförinnan med-
delats.  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   
   Forts 
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Upplysningar 
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 enl. nedan måste anges för att betalningen skall bokföras på rätt 
ärende.  
 
Konto  3013 
Ansvar   531 
Verksamhet  2153 
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LOMMA 33:21, Strandvägen 98 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad under tiden till och 
med 2018-09-30  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad i form av tält under tiden 
till och med 2018-09-30.  
 
Förutsättningar 
Lomma 33:21 är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen vann laga kraft 
1984. När detta beslut tas arbetar Lomma kommuns planeringsavdelning med att på 
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Syftet med den 
nya planen är att möjliggöra utökad byggrätt på rubricerad fastighet, t.ex. möjlighet att 
uppföra butikslokaler i ett plan fastighetens västra gräns. 
 
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 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyller någon 
eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 30–32 a §§, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden 
har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.  
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. 
 
Enligt 9 kap 39 § PBL ska ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas 
innehålla  
1) en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft, 2) en upplysning 
om att förhands-beskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och 3) de villkor som 
behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för 
den kommande bygglovsprövningen. 
   Forts 
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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 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 
kraven. Ytterligare undantag från ovan nämnda krav finns, men dessa undantag är ej 
tillämpliga i detta ärende 
 
Enligt 8 kap 10 § PBL skall det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och 
lossning och om friyta i 8 kap 9 § första stycket fjärde punkten och andra stycket i skälig 
utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. 
 
Om byggnadsåtgärder som är anmälningspliktiga enligt PBF skall vidtas på en bebyggd 
tomt, skall, enligt 8 kap 11 § PBL, 8 kap 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig 
med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. 
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för 
Lomma tätort. 
   Forts 
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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. Inlämnad kontrollplan bifogas detta beslut. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap 5 § plan- och byggförordningen, 
PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder avseende 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. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd med ett startbesked godkänna att en 
bygglovs-pliktig åtgärd får påbörjas, om 1) åtgärden kan antas komma att uppfylla de 
krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, 
2) ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd som 
avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan försäkring eller ett 
sådant skydd, 3) ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap 4 § lagen om skyddsrum, och 4) en redovisning av 
alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan 
redovisning krävs enligt 23 § lagen om energideklaration för byggnader. 
 
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.  
 
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.   
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan har berörda grannar 
beretts möjlighet att yttra sig. Ägare och hyresgäster i tolv fastigheter har tillskrivits, 
varav sex har svarat. Erinran har inkommit från ägarna till NN: ”Vi anser att befintlig 
detaljplan och de regler som finns i densamma skall gälla”. 
 
 
   
   Forts 
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Byggenhetens bedömning 
Ett villkor för att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges är att föreslagen åtgärd 
uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 30–32 a §§. I detta 
fall strider åtgärden mot detaljplanen då tälten placeras på mark som inte får bebyggas. 
Åtgärden betraktas som icke varaktig då tälten planeras vara uppförda tills den 
planerade nya detaljplanen blir klar och byggnation kan ske. 
 
Tälten är avsedda att vara väderskydd åt en blomster- och grönsakshandel under tiden 
fram till den planerade nya detaljplanen vunnit laga kraft. Därefter har fastighetsägaren 
enligt uppgift för avsikt att uppföra nya lokaler för butiken i enlighet med detaljplanen. 
 
Villkoren i 9 kap 33 § PLB för att ett tidsbegränsat bygglov kan ges anses uppfyllda.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 86. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-06-01 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 86/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 20 och 33 §§ PBL beviljas sökta tidsbegränsade bygglov under 
tiden till och med 2018-09-30, för uppförande av tält 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 
Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas som startbesked att den i detta beslut lov-
givna åtgärden får påbörjas omedelbart.  
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som bifogats detta be-
slut.  
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att tälten 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 in-
lämnats efter det att åtgärderna slutförts. 
 

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

   Forts 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Tidsbegr. bygglov, tillsyn och kontroll 12418:- 
Grannehörande 7526:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar 344:- 
Summa 20288:- 
 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får 
uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen 
fastighet.  
 
Bygglovet innefattar rätt att riva de delar av den befintliga byggnaden som krävs för att 
den nya tälten skall kunna uppföras. För rivningen gäller varsamhetsbestämmelserna i 
10 kap 5 § PBL och regeln i 5 kap 17 § PBF samt boverkets verkställighetsföreskrifter. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på allmän 
plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoarkanter. 
Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 
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ÖNNERUP 4:27, Södra Västkustvägen 43 
Ansökan om förhandsbesked angående lokalisering av två enbostadshus  

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked angående lokalisering av två enbostadshus. 
Ansökan inkom ursprungligen 2013. Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslöt 2013-
04-23 att enligt 9 kap 28 § anstå med besked tills det för området pågående 
detaljplanearbetet blivit klart i form av en lagakraftvunnen detaljplan. Två år efter 
beslutet var detaljplanen inte klar och då hade miljö- och byggnadsnämnden att avgöra 
frågan. I ett beslut 2015-06-15 lämnade nämnden ett negativt förhandsbesked på 
förfrågan. Beslutet överklagades av sökanden och efter ytterligare överklaganden 
prövades beslutet av Länsstyrelse och Mark- och miljödomstol (MMD). MMD instämde i 
Länsstyrelsens beslut. Ärendet återförvisades till miljö- och byggnadsnämnden när 
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) inte gav prövningstillstånd för ärendet, se 
nedan. MBN ska därmed åter pröva ansökan. 
 
Förutsättningar 
Önnerup 4:27 är i huvudsak belägen inom område som saknar detaljplan. En mindre 
markremsa (<1m och avsmalnande norrut) längs Södra Västkustvägen ligger inom dp 
173, som anger användningen allmän platsmark, GATA.  
 
Lomma kommuns planeringsavdelning arbetar för närvarande på kommunstyrelsens 
uppdrag med att upprätta en ny detaljplan över området mellan Habo Ljung och Bjärred. 
När ursprungligt beslut togs var arbetet inte slutfört. Sedan dess har planförslaget 
antagits av kommunfullmäktige och efter överklagande upphävts av Länsstyrelsen. 
Denna ansökan ska således åter hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden, det framgår 
av Länsstyrelsens beslut och MMS:s dom. 
 
Det upphävda planförslaget föreskrev bostäder och minsta tomtstorlek 1500 m2, endast 
källarlösa hus, endast en huvudbyggnad, endast friliggande bostadshus. 
 
Översiktsplanen, antagen 2011-02-10, över Lomma kommun anger på sidan 43 att ny 
bostadsbebyggelse utanför tätorterna bör undvikas såvida det inte finns synnerliga skäl. 
Motivet till detta är att den påverkar det allmänna intresset jordbruksmark. 
Jordbruksmark bör inte användas för ny spridd bebyggelse. Den kan påverka 
möjligheterna att bedriva ett effektivt jordbruk och inverka negativt på landskapsbilden.  
 
För området gäller Riksintresse för kustzonen. 
 
Området ligger utanför strandskyddat område.  
 
Fastigheten ligger inte inom område som är utpekat i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram.    Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 38 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 92 (forts) Dnr MB13-111 
 
 
Inom fastigheten finns inte några fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets e-tjänst 
Fornsök.  
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen. 

Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas, 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom 
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Enligt 9 kap 39 § PBL ska ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas, 
innehålla 
1) en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft, 2) en upplysning 
om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och 3) de villkor som 
behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för 
den kommande bygglovsprövningen. 
 
Som nämnts ovan står Länsstyrelsens beslut att upphäva Miljö- och byggnadsnämndens 
ursprungliga beslut fast. Länsstyrelsen menar att den då ej antagna detaljplanen kunde 
tillmätas en viss betydelse vid prövningen eftersom den är avsedd att konkretisera 
översiktsplanen för området, dvs att det enligt planförslaget faktiskt är lämpligt att 
bygga på platsen. Man menar att den föreslagna placeringen av byggnader inte på ett 
negativt sätt påverkar de värden som ÖP:n talar om - utblickar, luftighet och grönska - i 
jämförelse med den bebyggelse som finns på fastigheten idag. Att de föreslagna 
tomtstorlekarna om 1100 - 1200 m2 är mindre än den i planen föreslagna gränsen på 
1500 m2 gör inte marken olämplig för bostadsbebyggelse. Varken valda tomtstorlekar 
eller byggnader inverkar negativt på landskapsbild och utblickar samt områdets natur- 
och kulturvärden. Länsstyrelsen finner att skäl saknas för att lämna ett negativt 
förhandsbesked. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden planeras inom område som saknar detaljplan har berörda grannar 
beretts tillfälle att yttra sig. Inför ursprungligt beslut gavs berörda grannar möjlighet att 
yttra sig över förslaget. Efter dryga två år bedöms detta grannhörande som föråldrat och 
grannarna har nu hörts på nytt inför detta beslut.  
 
Ägarna till sex fastigheter har tillskrivits, varav sex har svarat. Ingen erinran har 
inkommit.  
   
   
   Forts 
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Huvudman till Södra Västkustvägen, Lomma kommun, mark och exploatering, har 
tillskrivits. Denne påpekar att befintlig fastighet till en liten del ligger inom detaljplan nr 
173 och att planen anger att den delen är allmän platsmark. 
 
I sitt yttrande anger Lomma kommuns tekniska avdelning att servis måste säkras med 
servitut och att fastigheten inte ligger inom kommunens verksamhet för dagvatten. Nya 
in- och utfarter får inte anordnas mot Södra Västkustvägen. Sopkärl ska placeras inom 2 
m från farbar väg, om avståndet blir större, max 40 m tillkommer extra avgift. 

 
Byggenhetens bedömning 
För denna fastighet finns det inte någon detaljplan. (Den lilla remsan mark som faller 
under dp 173 påverkar inte denna fråga) Förslaget strider inte tydligt mot Lomma 
kommuns översiktsplan, den anger visserligen att ny bebyggelse utanför detaljplanerat 
område inte ska tillåtas utan synnerliga skäl. I detta fall är marken sedan tidigare 
bebyggd med ekonomibyggnader och en byggnation enligt förslaget förutsätter att de 
rivs. Marken är redan ianspråktagen, någon jordbruksmark tas inte i anspråk och någon 
ny bebyggelse utanför det allmänna intresse som översiktsplanen värnar om är det inte 
fråga om. 
 
Vid en sammanvägning av allmänna intressen, i detta fall intresset av att jordbruksmark 
förblir jordbruksmark samt landskapsbild, och enskilda intressen, bedöms att i detta fall 
enskilda intressen kan tillgodoses utan att allmänna intressen äventyras. Föreslagen 
avstyckning ger två nya tomter à ca 1200 m2. Visserligen uppfylls inte kommunens vilja, 
som framgår av föreliggande detaljplaneförslag, att avstyckade tomter inte ska vara 
mindre än 1500 m2, men avvikelsen innebär inte en påtaglig förtätning jämfört med 
befintlig bebyggelse. 
 
Byggenheten bedömer att förslaget inte äventyrar de värden som riksintresset för 
kustzonen ska skydda. De kulturvärden som Lomma kommuns kulturmiljöprogram anger 
anses inte påverkas. Inom området finns inga kända fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök. 
 
Förslaget redovisar ingen ny infart, utan för kvarvarande plus nya fastigheter planeras 
att ha gemensam utfart. Infart till de tänkta tomterna sker via ett gemensamt skaft ut 
mot Södra Västkustvägen. Tillfart till den norra av tomterna måste ske över den södra 
tomten och får säkerställas genom servitut. Lomma kommun är huvudman för Södra 
Västkustvägen, men har inte någon erinran avseende utfarten. 
 
Frågan om tillkommande bebyggelses gestaltning behandlas inte i detta ärende, men 
stor omsorg måste iakttas, eftersom husen kommer att vara öppet belägna och synliga 
   
   Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 40 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 92 (forts) Dnr MB13-111 
 
 
från söder. I detta utsatta läge är anpassningen till stads- och landskapsbild viktig och 
det kommer att behandlas vid en framtida bygglovsprövning. 
  
Med det ovan sagda och med hänvisning till ovan nämnda lagrum gör Byggenheten 
bedömningen att ett positivt förhandsbesked bör kunna lämnas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 87. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-05-22, 

tillägg 2017-08-15 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 87/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med hänvisning till 9 kap 17 § PBL lämnas positivt förhandsbesked angående lo-
kalisering av två enbostadshus på Önnerup 4:27 och i enlighet med inlämnade 
och stämplade ritningar. Med hänvisning till 9 kap 39 § villkoras att ingen ny ut-
fart till Södra Västkustvägen får anordnas och att den tillkommande bebyggelsen 
anordnas med stor hänsyn omgivande bebyggelse och landskapsbild. Frågan om 
byggnadernas gestaltning behandlas i en eventuell framtida bygglovsprövning.  
 
Förhandsbeskedet är enligt 9 kap 18 § PBL bindande vid den kommande bygg-
lovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då för-
handsbeskedet vann laga kraft. 
 

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

Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    

 
Förhandsbesked (Avgift debiterad i samband med ursprungligt beslut) 
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LOMMA 21:39, Gamla Vägen 12 
Ansökan om förhandsbesked angående lokalisering av enbostadshus   

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked avser lokalisering av enbostadshus i 1 ½ - 2 plan. Ansökan 
innehåller tre olika placeringsförslag för den planerade byggnaden. 
 
Förutsättningar 
Lomma 21:39 är belägen inom område som saknar detaljplan.  
 
2016-03-30 gav Kommunstyrelsen planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta förslag 
till detaljplan över del av Lomma 21:34 i Lomma. Av uppdragsbeskrivningen framgår att 
även rubricerad fastighet ingår i planområdet. Kommunstyrelsens motiv är att man 
finner det viktigt att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och att befästa 
befintlig användning. Såvitt känt har arbetet inte kommit till ett planförslag som 
redovisar kommunens avsikter med området utöver uppdragsbeskrivningen. 
 

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

Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas, 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom 
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.  

 
Enligt 9 kap 39 § PBL ska ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas 
innehålla 
1) en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft, 2) en upplysning 
om att förhands-beskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och 3) de villkor som 
behövs för att förhands-beskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller 
för den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 9 kap 28 § PBL får byggnadsnämnden, om ett ärende om lov eller förhandsbesked 
avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om 
expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en 
detaljplan eller områdes-bestämmelser, besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked 
inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet 
har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att 
ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock 
ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 42 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 93 (forts) Dnr MB17-837 
 
 
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.  
 
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 2 kap 5 § PBL ska vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag, bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till 1) människors hälsa och säkerhet, 2) jord, berg- och vatten-
förhållandena, 3) möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4) 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5) 
risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
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. 
 
 
   Forts 
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Lomma kommuns översiktsplan, antagen 2011-02-10, anger på sidan 43 att ny 
bostadsbebyggelse utanför tätorterna bör undvikas. Landsbygden inom Lomma 
kommun domineras av jordbruksmark och detta allmänna intresse bör gå före enskilda 
intressen. Ny bebyggelse kan påverka möjligheterna att bedriva ett effektivt jordbruk 
och kan inverka negativt på landskapsbilden. 
På sidan 63 under rubriken Kommunens ställningstaganden anges att det öppna 
landskapets karaktär ska bevaras. Nya byggnader och andra anläggningar ska prövas 
restriktivt och medges endast om de kan anpassas till landskapets karaktär. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kustzonen. 
 
Fastigheten ligger inom område som är utpekad i Lomma kommuns kulturmiljöprogram, 
dock är byggnaden inte särskilt utpekad. Ur texten: ”Bebyggelsen i Lilla Lomma är låg 
och tät och grupperad utmed gatulinjen. Tomterna sträcker sig långsmala bakom husen, 
och det finns ofta äldre uthus. Många av bostadshusen är parhus. Det dominerande 
byggnadsmaterialet är det gula Lommateglet, men många av husen har under årens 
lopp blivit putsade, eternitklädda eller fått nytt fasadtegel. Det mest förekommande 
taktäckningsmaterialet är eternit i kvadratiska plattor, lagda diagonalt. Traditionellt sett 
har entréerna varit belägna mot gatan”. 
Vidare: ”Lilla Lomma är en miljö med kulturvärden att värna om. Ny bebyggelse i 
området ska därför anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller placering i förhållande till 
gatan, volym, proportioner, skala och takvinkel. Entréer bör ligga mot gatan. För all 
bebyggelse gäller enligt Plan- och bygglagen att ändringar ska utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas. Särskilt viktigt är detta på de sidor av husen som 
vetter mot vår gemensamma miljö, exempelvis gaturummet. I det här området bör man 
särskilt tänka på att tegelfasader inte bör målas, putsas, slammas eller på annat sätt 
täckas över. Tillbyggnader bör ske på baksidan så att byggnadernas volym i gatubilden 
inte rubbas. Takkupor och takfönster mot gatan bör undvikas. Entréer mot gatan bör 
bevaras, liksom murade skorstenar som heller inte bör plåtinklädas. Även uthusen är av 
betydelse för miljöns karaktär, och de bör bevaras och underhållas”. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden planeras inom område som saknar detaljplan har berörda grannar 
getts möjlighet att yttra sig. Ägarna till åtta fastigheter har tillskrivits, varav sex har 
svarat. Flera av dem har synpunkter på förslaget. 
 
Ägarna till NN anser att det inte finns någon anledning att stycka fastigheten eftersom 
ägarna inte bor där. Om en byggnad ska byggas ska den vara max 1,5 plan och vara 
utformad så att den passar in i miljön och ett enfamiljshus, inte ett som hyrs ut. 
 
   
   Forts 
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Ägaren till NN anser att ansökan är bristfällig eftersom det inte går att förstå hur den 
tänkta byggnaden ska se ut, men att en tvåplansbyggnad inte passar in i miljön. De 
motsätter sig förslaget eftersom de saknar den information de önskar. 
Ägarna till NN motsätter sig en byggnad i två plan som ansökan anger. Man anser också 
att det förslaget där den framtida byggnaden är placerad med långsidan mot gatan är 
bäst. De har synpunkter på hur tomten sköts idag. Sammantaget är man starkt emot att 
tomten delas i två delar. 
 
Sökanden har tillskrivits och getts möjlighet att yttra sig över de inkomna erinringarna. 
Man menar i sitt svar att hur tomten sköts eller vem som bor i byggnaden inte är 
relevant för frågan. De deklarerar att deras avsikt är att bygga ett 1,5-planshus som är 
anpassat till omgivande miljö. Man har för avsikt att bygga ett nytt hus för eget boende 
och sedan sälja det befintliga efter renovering. 
 
Byggenhetens bedömning 
Översiktsplanen anger att ny bostadsbebyggelse inte bör tillåtas utanför tätorterna. I 
undantag har Miljö- och byggnadsnämnden get tillstånd till nya bostäder på så kallade 
lucktomter, dvs obebyggda ytor inne i eller mellan befintlig bebyggelse. I de flesta fall 
menas då med tätort detaljplanerat område. Lilla Lomma bildar en separat enklav i 
utkanten av Lomma tätort och den berörda fastigheten ligger inbäddad i bebyggelsen, 
men den saknar detaljplan. 
 
Skrivningen i översiktsplanen ska värna det allmänna intresset jordbruksmark. I detta fall 
är det inte fråga om jordbruksmark, utan tomtmark som varit ianspråktagen för boende 
i minst hundra år. Föreslagen etablering bedöms inte strida mot översiktsplanen och de 
allmänna intressena jordbruksmark och landskapsbild. 
 
Föreslagen etablering bedöms inte påverka riksintresset för kustzonen. 
 
Bebyggelsen i Lilla Lomma är tät och kompakt, ofta ligger husen vägg i vägg längs 
tomtgräns mot grannen. I synnerhet i den västra delen av berört kvarter där fastigheten 
ligger, är tomterna väldigt små, några har en area om endast 100, 150 eller 125 m2, 
medan andra har en area om 700 till 800 m2. En del av de minsta fastigheterna bildar 
tillsammans en tomt med huvudbyggnad på en fastighet och komplementbyggnad på 
angränsande. Berörd fastighet är ca 1200 m2 och efter delning blir fastigheterna ca 500 
respektive 700 m2. Föreslagen etablering bedöms inte medföra en för området otypisk 
förtätning. 
 
Kulturmiljöprogrammet ger anvisningar om hur tillkommande bebyggelse bör utformas 
för att inte förminska områdets kulturvärden. Det är i huvudsak frågor som bevakas i ett 
kommande bygglovsskede. Huvudbyggnaderna längs Gamla Vägen är placerade något  
   Forts 
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indragna och nästan utan undantag med långsidan och något vinklat mot vägen. Det 
redovisade alternativ 1 visar på en liknande lösning. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda bedömer Byggenheten att ett positivt villkorat 
förhandsbesked kan ges. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 88. 
                                       
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-06-28, 

reviderad 2017-08-15 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 88/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 17 § PBL lämnas positivt förhandsbesked angående lokali-
sering av ett enbostadshus på Lomma 21:39 i enlighet med inlämnade och 
stämplade ritningar. Med hänvisning till 9 kap 39 § villkoras att byggnaden end-
ast får uppföras i ett plan med inredd vind samt att den ska placeras med 4,5 - 6 
meter från gräns mot gatan och med långsida och entré mot gatan. Den till-
kommande bebyggelsen anordnas med stor hänsyn till omgivande bebyggelse 
och områdets karaktär. Frågan om byggnadens gestaltning behandlas i en even-
tuell framtida bygglovsprövning. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov söks inom två år från det datum då 
detta beslut vunnit laga kraft. 
 

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

 
Förhandsbesked 6272:- 
Grannehörande 3763:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar 344:- 
Summa 10379:- 

 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
Sökanden görs uppmärksam på att detta beslut inte innebär att den planerade åtgärden 
får påbörjas.  
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LOMMA 24:35, Ladugårdsvägen 
Ansökan om förhandsbesked angående nybyggnad av hall för 
idrottsändamål  

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad av en idrottshall. Hallens yttermått anges 
till 42x25 meter. 
 
Förutsättningar 
Lomma 24:35 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan nr 201 med ändring 
201A, laga kraft 1994-08-01 och 2006-10-27. 
 
Plankartan anger användningen J2K som innebär ”Småindustri och hantverk samt 
kontor. Förbud mot lagring och hantering av brand- och explosionsfarliga varor”. 
Ändringen från 2006 innebar att denna bestämmelse ändrades till: ”Småindustri och 
hantverk samt kontor. Brand- och explosionsfarliga varor ska förvaras inomhus, i 
container eller på annat säkert sätt så att risken för miljö och hälsa minimeras. Större 
volymer lättantändligt material ska lagras inomhus eller under skärmtak”. 
 

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.  
 

Enligt 2 kap 3 § PBL ska planläggning enligt denna lag med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja 1) en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 2) en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 3) en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 
4) en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 5) bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet.  
 

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. 

 
 
   Forts 
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Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas, 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom 
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
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. 
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för 
Lomma tätort. 
 
Kommunikation 
Eftersom Byggenhetens utredning i detta ärende mynnar i ett förslag till negativt 
förhandsbesked har berörda grannar inte hörts i detta ärende. 
 
Byggenhetens bedömning 
Den för fastigheterna inom denna detaljplan lämpliga användningen har utretts och 
prövats i en planprocess och kommunfullmäktige har antagit användningen J, som i 
småindustri etc. En idrottshall innebär en radikalt annan användning än småindustri. 
Efter ändringen som genomfördes 2006 tillåts småindustri med högre risk för 
omgivningspåverkan i och med att man tillät förvaring av brand- och explosionsfarliga 
varor på fastigheterna. 
 
En idrottshall innebär ökad trafik som på sin fritid vistas inom fastigheten och området. 
Byggenheten bedömer därför att en sådan hall ur allmän synpunkt inte är lämplig inom 
planområdet. Bygglov för en sådan byggnad bör inte tillåtas eftersom det strider mot 2 
kap 2-4 §§ PBL om att mark endast får tas i anspråk för bebyggelse som ur allmän 
synpunkt är lämplig, samt att den strider mot detaljplanens syfte. Positivt 
förhandsbesked kan därför inte lämnas. 
   Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 48 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 94 (forts) Dnr MB17-660 
 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 89. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-06-20 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 89/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med hänvisning till 2 kap 2-4 §§ PBL samt gällande detaljplan lämnas negativt 
förhandsbesked. Föreslagen byggnad för idrottsändamål kan inte tillåtas ef-
tersom den ur allmän synpunkt inte anses lämplig. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 6272:- 
Summa 6272:- 

 
Faktura översänds separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 49 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 95 Dnr MB16-1057 
 
 

LJUNGHUSET 1:14, Södra Västkustvägen 90 
Ansökan om förhandsbesked angående lokalisering av enbostadshus  

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser lokalisering av enbostadshus. Sökanden avser att dela tomten och 
bebygga den nya fastigheten med ett enbostadshus. 
 
Förutsättningar 
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.  
 
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 2 kap 5 § PBL ska vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till 1) människors hälsa och säkerhet, 2) jord, berg- och 
vattenförhållandena,  
3) möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4) möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5) risken för olyckor, översvämning och 
erosion. 
 
Ljunghuset är beläget inom område med styckningsplan från 1936. Normalt betraktas en 
styckningsplan ha samma dignitet och rättsverkan som en detaljplan. Planen innehåller 
inga bestämmelser för fastigheten förutom en zon mot havet och en mot Södra 
Kustvägen som inte får bebyggas. Textdokument saknas.  
 
Boverket skriver i sin beskrivning över olika typer av planer som förekommit historiskt:  
”Avstyckningsplaner infördes 1926 och upphörde 1947. Avstyckningsplanerna visade hur 
marken skulle indelas i fastigheter utanför stadsplanelagt område. Prövningen i 
avstyckningsplanen inskränktes till att ta hänsyn till behovet av mark för lämpliga 
trafikleder och parker samt till att vid behov se till att ledningar kunde anordnas. I 
avstyckningsplanen gjordes inte någon prövning av om marken från översiktlig 
plansynpunkt var lämplig att bebyggas eller inte. 
 
   Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 50 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 95 (forts) Dnr MB16-1057 
 
 
2004-06-15 antog MBN riktlinjer över Ljunghuset för hur lagbestämmelserna om 
utformning och anpassning i Plan- och bygglagen bör tolkas. I pkt 3 i dessa riktlinjer står: 
”Tomterna skall inte styckas av, stora tomter med väl uppvuxen grönska är områdets 
viktigaste särdrag”. 
Punkt 6 anger att högst 25% av fastigheten får bebyggas. 
 
Planeringskontoret arbetar med en ny detaljplan över Ljunghuset, men fastigheterna 
längs havet är undantagna från planen eftersom de ligger så låglänt och anses därmed 
som olämpliga för ny bebyggelse. 
 
I planförslagets samrådshandlingar (samråd sommaren 2016) dat 2016-04-20 står 
följande text: ”I den fördjupade översiktsplanen skrivs vidare att någon ytterligare 
bostadsbebyggelse utöver redan planlagd inte avses komma till stånd i området - med 
hänsyn till dels landskapet med dess utblickar, inte minst mot havet, dels till de 
nuvarande kvaliteterna i den nuvarande bebyggelsemiljön med luftighet och grönska”.  
 
Vidare: ”Delar av Haboljung ligger lägre än tre meter från havets medelvattenstånd. För 
nybyggnation i Lomma gäller, i enlighet med Lomma kommuns översiktsplan, tre meter 
som lägsta höjd från havets medelvattenstånd till golv. Fastigheterna på västra sidan av 
Södra Västkustvägen kommer ej att planläggas då de ligger lågt och även ligger utsatt 
med tanke på havsnivåhöjning och erosion”.  
 
I planförslagets handlingar finns inget som tyder på planer på att styckningsplanen ska 
upphävas, utan ska ligga kvar. Den gäller således för fastigheterna väster om Södra 
kustvägen. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kustzonen. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom 
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för Lomma 
tätort. Ur texten: ”Haboljung är ett område med kulturvärden att värna om. Tomterna 
bör omgärdas av häck eller staket. Äldre grindar bör bevaras. Vid eventuellt uppförande 
av nya byggnader i området ska en anpassning ske till befintlig bebyggelse vad gäller 
volym och placering på tomten”. 

   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 95 (forts) Dnr MB16-1057 
 
 
Fastigheten ligger inte inom strandskyddat område. 
 
I princip hela den del av Ljunghuset 1:14 som den planerade byggnaden skall placeras på 
ligger under den kritiska nivån +3,0 m.ö.h, enligt kartutdrag erhållet från kommunens 
mätningsavdelning. 
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i naturmiljöprogrammet för 
Lomma kommun. 
 
Kommunikation 
Eftersom Byggenhetens utredning och bedömning utmynnar i ett negativt 
förhandsbesked har berörda grannar inte hörts i detta ärende. 
 
Sökanden har 2017-05-16 tillskrivits och upplysts om att det på grund av det låglänta 
läget inte är sannolikt att ett positivt förhandsbesked kan lämnas. Sökanden har 2017-
06-01 i ett mejl svarat att de är medvetna om svårigheterna, men att de önskar få 
ansökan prövad. 
 
Byggenhetens bedömning 
I frågor om förhandsbesked ska kommunen i första hand pröva lämpligheten av 
föreslagen åtgärd och om den kan tillåtas i en kommande bygglovsprövning. 
 
I vanliga fall görs lämplighetsprövningen för ny bebyggelse i form av en 
detaljplaneprocess. Denna fastighet ligger inom en styckningsplan av äldre datum - 1936 
- sedan dess har frågan om lämpligheten att bygga så nära havet och så låglänt 
omvärderats, men praxis är att olika typer äldre planer ska gälla som en detaljplan. I de 
lägen där yttre omständigheter, lagstiftning och värderingar ändras så att de inte är 
förenliga med planen skall den ändras och en ny göras. Detta arbete har påbörjats, men 
Ljunghuset 1:14 ligger utanför det föreslagna planområdet. Styckningsplanen gäller för 
detta ärende. I sådana planer har inte lämpligheten prövats. 
 
Av planförslagets beskrivning framgår att planeringsavdelningen/kommunstyrelsen 
anser att ytterligare bebyggelse väster om Södra Kustvägen med dagens synsätt inte är 
lämplig. Så länge styckningsplanen gäller och inte upphävs, tillåts dock ny bebyggelse, 
som regleras av planen och vidhängande riktlinjer, men byggnadsnämnden ska vid 
prövning av förhandsbesked ta ställning till om föreslagen åtgärd är lämplig.  
 
Med hänvisning till den utredning som gjorts i samband med arbetet med ny detaljplan 
och planens ställningstagande att ny bostadsbebyggelse väster om Södra Kustvägen 
bedömer Byggenheten att föreslagen bebyggelse inte är lämplig på grund av 
fastighetens låga läge i förhållande till havet och riskerna för framtida erosion av 
stranden.   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 95 (forts) Dnr MB16-1057 
 
 
Styckningsplanen ger liten information om hur befintlig och tillkommande bebyggelse 
ska placeras och utformas. Som stöd för tolkning av styckningsplan och lämplighets- och 
anpassningskraven i PBL har Miljö- och byggnadsnämnden antagit riktlinjer. I ett beslut 
förtydligar och konkretiserar nämnden styckningsplanen inför framtida lov- och 
förhandsbeskedsprövning. 
 
Ljunghuset 1:14 har idag en areal om 2000 m2. Med en byggrätt om 25% och om vi antar 
att fastigheten delas i två lika delar erhålls en byggrätt på ca 250 m2. Det bedöms inte 
föreligga någon svårighet att uppföra en fullgod bostad med komplementhus på en 
avdelad tomt. 
 
Som framgår ovan är det tillåtet att bygga på Ljunghuset 1:14, men det är enligt 
riktlinjerna inte tillåtet att förtäta bebyggelsen genom avstyckning av nya tomter.  
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kustzonen, men intresset bedöms inte påverkas 
av den föreslagna åtgärden. 
 
Det ovan anförda leder till att ett positivt förhandsbesked inte kan ges eftersom det 
enligt de antagna riktlinjerna inte är tillåtet att dela fastigheten och att det ur allmän 
synpunkt inte är lämpligt. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 90. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-06-16 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 90/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Negativt förhandsbesked lämnas, ny bebyggelse i form av enbostadshus kan inte 
tillåtas på den föreslagna platsen eftersom den styckningsplan med tillhörande 
riktlinjer inte tillåter avstyckning och en förtätning av bebyggelsen. Dessutom 
bedömer Miljö- och byggnadsnämnden att fastighetens låglänta läge och närhet 
till havet gör att ny bostadsbebyggelse på fastigheten ur allmän synpunkt inte är 
lämplig. 
 

Jäv 
Patrik Bystedt har med anledning av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
Förhandsbesked 6272:- 
Summa 6272:- 
Faktura översänds separat 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 53 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 96 Dnr MB17-498 
 
 

FJELIE 16:3, Fjelie Tångväg 
Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för mast och 
teknikbodar   

 
Ärendebeskrivning 
Den 17 december 2002 meddelade miljö – och byggnadsnämnden tillfälligt lov på 
rubricerad fastighet för uppförande av en 36 meter för mast för 3G antenner och tre 
stycken teknikbodar med planmåtten 3,5m * 2,5 m t.o.m. 2010-12-31. Lovet har 
därefter förlängts den 30 november 2010 till den 31 december 2015. Nu har sökande 
begärts ytterligare förlängning av bygglovet t. o m 17 december 2017.  
 
Förutsättningar 
Fjelie 16:3 är belägen utom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 6 kap 1 §femte punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra radio- eller telemaster eller torn. 
 
Enligt 9 Kap 33 § plan- och bygglagen, PBL, får ett tidsbegränsat bygglov ges för högst tio 
år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den 
sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett 
ändamål som avses i 9§.  
 
Det senaste meddelade bygglovet daterat 2010-10-04 hade i tillämpbara delar följande 
lydelse: 
Utanför samlad bebyggelse och utanför detaljplan. Enligt översiktsplanen ingår området 
i ett odlingslandskap och i ett reservat för ett planerat framtida yttre godsspår.  
Masten och bodarna är belägna ca 200 m norr om trafikplats Flädie invid väg E6. 
Stationen samlokaliserar operatörerna Telenor, TeliaSonera, 3, Tele 2, Svenska UMTS 
Nät AB och är viktig för områdets täckning och för sträckningen av väg E6 och riksväg 
16. 
 
Enligt 8 kap 14 § PBL får bygglov beviljas för tillfällig åtgärd. Ursprungligt lov 
meddelades 2002-12-17 varför bestämmelserna om tillfälliga lov så som de var 
utformade vid den tidpunkten skall gälla, d.v.s. ett lov får ges för högst 10 år och kan 
sedan förlängas med maximalt 5 år åt gången och totalt 20 år. En förlängning av det 
tillfälliga lovet kan således beviljas t.o.m. 2015-12-31. 
 
Remiss och hörande av berörda  
Räddningstjänsten: har inget att erinra 
 
Va-kontoret: har inget att erinra 
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 96 (forts) Dnr MB17-498 
 
 
Tekniska förvaltningen: har inget att erinra 
 
Försvarsmakten: har inget att erinra 
 
Trafikverket: har inget att erinra 
 
Länsstyrelsen: inget att erinra 
 
Luftfartsverket: har inget att erinra  
 
Fastighetsägaren har hörts utan erinran. Ansökan har kungjorts i dagspressen2017-06-
12 och varit utställd på Lomma Kommuns hemsida och på miljö- och byggförvaltningen 
t.o.m. 2017-06-26. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Byggenhetens bedömning  
Förutsättningarna har förändrat sedan ursprungligt lov givets vad gäller tidsperioden för 
tidsbegränsade lov. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsade lov får inte överstiga 15 
år.  
 
Några nya förutsättningar har inte uppkommit som föranleder ett ändrat 
ställningstagande angående placering och utformning av anläggningen. Berörda har 
hörts utan erinran. Mot bakgrund av det här anförda skall sökt tidsbegränsat lov 
medges.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 91. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-06-26 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 91/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 20 och 33 § PBL beviljas sökt förlängning av tidsbegränsat lov 
t.o.m. 2017-12-17 för mast och tre bodar i enlighet med ansökan och med utfö-
rande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut.  
 

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

   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  2017-08-29 
 

MBN § 96 (forts) Dnr MB17-498 
 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Förlängning av tidsbegränsat lov  
(timavgift för bygglovsgranskning 3 tim á 1000kr) 3000:- 
Hörande av berörda  10518:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar  344:- 
Summa 
 
Faktura översänds separat  13862:- 

 
Upplysningar 

Observera att tillfälligt bygglov högst kan beviljas för 15 år sammanlagt.  
 
Det ankommer på mastens ägare att tillse så att de som bor eller visats i närheten av 
masten inte utsätts för risker eller störningar i form av nedfallande föremål och/eller is.  
 
Om fråga om ändring kommer upp skall ny ritning lämnas in för godkännande innan 
påbörjandet. 
 
Bygglovet avser endast masten i den utformning den har enligt beskrivning och ritning. 
Om masten skall förses med fler antenner eller annan utrustning ger detta en påverkan 
på själva mastens utformning som kan vara bygglovpliktig. Innan ändring av masten 
utförs bör Ni därför ta kontakt med byggenhetens i fråga om åtgärdens ev. lovplikt. En 
lovpliktig åtgärd som utförs utan att lov dessförinnan meddelats kan innebära att ett 
föreläggande vid vite om återställande riktas till mastens ägare. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 97 Dnr MB17-889 
 
 

LOMMA 31:8, Poppelgatan 21 
Ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov för kampsportsverksamhet  

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade 2011-10-25 tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av industrilokal. Lokalen skulle enligt ansökan tillfälligt användas för 
idrottsverksamhet under ett år av Örestad Beakdusan Taekwondo & Budo. Den 28 
februari 2012 meddelade Miljö- och byggnadsnämnden ytterligare förlängning av det 
tidsbegränsade lovet t o m 2016-07-31 (5 år). I lovet ingick också utökning av 
verksamheten bland annat innehållande två hygienutrymmen. I den nu aktuella ansökan 
vill man förlänga det tidsbegränsade lovet t o m 2022-02-28.   
 
Förutsättningar 
Lomma 31:8 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att 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.   
 
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 9 § och 8 kap 1, 2 och 17 §§ 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 9 kap 31 c § efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för åtgärd som avviker från detaljplanen, om 
åtgärden är förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller 
vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
detaljplanen.  

 
Om en sökt åtgärd uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 
30 och 31 b §§ PBL får, enligt 9 kap 33 § PBL, ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas 
med högst fem år i taget.    
   Forts 
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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 
ändring av en byggnad i ett fall som detta 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.  
 
Syftet med bestämmelsen i 9 kap 33 § PBL är främst att medge utnyttjande av mark, 
som på längre sikt skall utnyttjas för annat ändamål än det som ansökan om 
tidsbegränsat lov avser.  
 
Enligt för området gällande detaljplan får den aktuella fastigheten användas endast för 
industriändamål. Industriverksamheten är inte begränsad till vissa sorters industrier, t ex 
icke störande industrier.  
 
Enligt 10 kap 9 § PBL skall, för den kontroll som avses i 5 §, finnas en eller flera kontroll-
ansvariga.   
 
Byggenhetens bedömning  
Den tilltänkta åtgärden är bygglovspliktig enligt bestämmelsen i 9 kap 2 § PBL.  
 
Om någon vill utnyttja en fastighet för ett i detaljplanen ej avsett ändamål kan 
avvikelsen inte betraktas som en sådan mindre avvikelse från detaljplanen och förenlig 
med dess syfte som avses i 9 kap 31 b § PBL. Åtgärden är inte heller att hänföra till en 
sådan avvikelse angiven i 9 kap 31 c § PBL.  Hinder föreligger därför mot att meddela 
permanent bygglov för verksamheten. Fråga är då om ett tidsbegränsat bygglov kan 
meddelas i enlighet med ansökan.  
 
Området är ett renodlat industriområde med J som planbestämmelse, vilket innebär 
industriverksamhet utan begränsningar. Motions- och gymnastik av publik karaktär som 
i det här fallet bedöms uppenbart strida mot gällande detaljplan och är inte förenlig med 
befintlig eller eventuell tillkommande planenlig industriverksamhet. Den som har eller 
etablerar industriverksamhet inom området ska kunna försäkra sig om att kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet utan krav på anpassning föranledd av en icke planenlig 
publik verksamhets etablering på platsen.   Forts 
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Frågan är om förlängning av det tidigare medgivna tidsbegränsade bygglovet för tillfällig 
ändrad användning av byggnad kan beviljas. En förutsättning är att den ansökta 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Fråga om etablering av liknande 
verksamhet inom samma planområde och med samma planbeteckning har varit föremål 
för miljö- och byggnadsnämndens prövning i juni 2009. Nämnden beslutade vid detta 
tillfälle att medge tidsbegränsat bygglov för verksamheten. Beslutet överklagades till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgjorde ärendet genom beslut den 12 januari 2011. Som 
grund för beslutet anfördes i huvudsak följande: 
(beslutet är fattat utifrån ÄPBL) 
 
”Enligt 8 kap. 11 § PBL ska en ansökan om bygglov till åtgärder inom områden som 
omfattas av detaljplan bifallas bl.a. om åtgärden inte strider mot detaljplanen och 
uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§ PBL. Kan ett sådant lov inte lämnas enligt 
dessa bestämmelser, kan ett tidsbegränsat bygglov bli aktuellt enligt 8 kap. 14 § PBL. 
Som en praktisk-ekonomisk förutsättning for att lämna ett tidsbegränsat bygglov krävs 
att själva åtgärden är tillfällig. I praxis har framhävts att bestämmelsen i 8 kap. 14 § PBL 
inte är avsedd för att lämna bygglov till planstridiga åtgärder som är av mer eller mindre 
permanent natur. I RÅ 1994 ref 13 har regeringsrätten anfört att åtgärdens provisoriska 
karaktär måste framstå som reell med hänsyn till dess syfte och de tekniska och 
ekonomiska möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt.  
 
Enligt länsstyrelsens mening är det av vikt att den aktuella fastigheten med tiden fÅr en 
användning som är i enlighet med detaljplanens intentioner. Permanent placering av 
friskvårdsanläggningar inom områden där det förekommer bl.a. hårdkromverk och 
kemikalieindustri kan inte anses lämplig. De planenliga industriverksamheterna kan t.ex. 
bli belagda med restriktioner med hänsyn till skyddsavstånd till friskvårdsverksamheten. 
Ett tidsbegränsat bygglov för friskvårdsanläggning fram till 2014 får dock anses 
godtagbart mot bakgrund av de goda tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå 
till ett planenligt användningssätt i form av industri. Skäl får anses föreligga att tillåta 
ett tidsbegränsat bygglov enligt ansökan. Överklagandet ska därmed avslås.” 
 
Den i ansökan föreslagna tiden, 2022-02-28, skulle innebära att varsamhetens 
varaktighet på platsen skulle överskrida vad länsstyrelsen har anfört är godtagbart med 
cirka åtta år. Verksamheten strider mot detaljplanen och dess kvarvarande på platsen 
riskerar begränsa planenliga verksamheters utveckling och etablering. Sökande har haft 
god tid på sig att avveckla alternativt finna annan lokalisering för verksamheten. 
Byggenheten finner inget skäl att förlänga verksamheten ytterligare. Ansökan om 
förlängning skall därför avslås med hänsyn till dess planstridighet.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 92. 
   
   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-07-04 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 92/17 
  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Tidsbegränsat bygglov beviljas ej med stöd av 9 kap 33 § PBL. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 5 tim a 1000 kr) 5000 :- 
 
Faktura översänds separat 
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LOMMA 31:8, Poppelgatan 21 
Ansökan om tidsbegränsat lov för ändrad användning  

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade 2011-10-25 tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av industrilokal. En del av lokalen på entréplanet skulle enligt ansökan till-
fälligt användas för idrottsverksamhet under ett år av Örestad Beakdusan Taekwondo & 
Budo. Den 28 februari 2012 meddelade Miljö- och byggnadsnämnden ytterligare 
förlängning av det tidsbegränsade lovet t o m 2016-07-31 (5 år). I lovet ingick också 
utökning av verksamheten bland annat innehållande två hygienutrymmen. I den nu 
aktuella ansökan vill man utöka verksamheten på plan ett  t o m 2022-02-28.   
 
Förutsättningar 
Lomma 31:8 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att 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.   
 
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 9 § och 8 kap 1, 2 och 17 §§ 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 9 kap 31 c § efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för åtgärd som avviker från detaljplanen, om 
åtgärden är förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller 
vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
detaljplanen.  
 
Om en sökt åtgärd uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 
30 och 31 b §§ PBL får, enligt 9 kap 33 § PBL, ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas 
med högst fem år i taget.  
   Forts 
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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 
ändring av en byggnad i ett fall som detta 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.  
 
Syftet med bestämmelsen i 9 kap 33 § PBL är främst att medge utnyttjande av mark, 
som på längre sikt skall utnyttjas för annat ändamål än det som ansökan om 
tidsbegränsat lov avser.  
 
Enligt för området gällande detaljplan får den aktuella fastigheten användas endast för 
industriändamål. Industriverksamheten är inte begränsad till vissa sorters industrier, t ex 
icke störande industrier.  
 
Enligt 10 kap 9 § PBL skall, för den kontroll som avses i 5 §, finnas en eller flera kontroll-
ansvariga.   
 
Byggenhetens bedömning  
Den tilltänkta åtgärden är bygglovspliktig enligt bestämmelsen i 9 kap 2 § PBL.  
 
Om någon vill utnyttja en fastighet för ett i detaljplanen ej avsett ändamål kan 
avvikelsen inte betraktas som en sådan mindre avvikelse från detaljplanen och förenlig 
med dess syfte som avses i 9 kap 31 b § PBL. Åtgärden är inte heller att hänföra till en 
sådan avvikelse angiven i 9 kap 31 c § PBL.  Hinder föreligger därför mot att meddela 
permanent bygglov för verksamheten. Fråga är då om ett tidsbegränsat bygglov kan 
meddelas i enlighet med ansökan.  
 
Området är ett renodlat industriområde med J som planbestämmelse, vilket innebär 
industriverksamhet utan begränsningar. Motions- och gymnastik av publik karaktär som 
i det här fallet bedöms uppenbart strida mot gällande detaljplan och är inte förenlig med 
befintlig eller eventuell tillkommande planenlig industriverksamhet. Den som har eller 
etablerar industriverksamhet inom området ska kunna försäkra sig om att kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet utan krav på anpassning föranledd av en icke planenlig 
publik verksamhets etablering på platsen.   Forts 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 93. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-07-18 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 93/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Tidsbegränsat bygglov beviljas ej med stöd av 9 kap 33 § PBL. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 5 tim a 1000 kr) 5000 :- 
 
Faktura översänds separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 63 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 99 Dnr MB17-455 
 
 

VINSTORP 30:1, Pilgatan 11 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av skola samt ombyggnad av del av befintlig skola. 
Enligt ansökan utformas skolan i tre separata byggnader och kommer att inrymma 18 
klassrum avsedda för 600 barn i årskurs 4–9. I fastighetens sydöstra del nyttjas en del av 
befintlig skolbyggnad som byggs till mot norr med ca 520 kvm för bland annat 
hemkunskapsundervisning. I norr föreslås en ny skolbyggnad. I byggnaden kommer 
bland annat finnas läktare, musiksal och bildrum. På taket placeras solceller om 180 
kvm. En ny skolbyggnad i tre plan uppförs på fastighetens västra del. Denna byggnad är 
främst avsedd för undervisning men kommer även innehålla bibliotek och café.  
 
Fasadmaterial: 
Nybyggnad skola: fasader av ljusgrå tegel och fasadskivor i laminat med röd/brun kulör. 
Plåtdetaljer ovanför bland annat entréerna, stuprör och hängrännor blir av mörkgrå 
kulör (RAL 7043). Sockeln grå.  
Fönsterpartier och dörrkarmar får en ljusgrå kulör (RA 7038) 
Tak: bandtäckt plåt (RAL 7040) zinkgrå. Tak till hisstopp blir svart plåt. Tak på 
skolbyggnaden i norr blir till huvudsak täckt med sedum. Övriga delar består av solceller.  
Tillbyggnader: fasader, fönster och tak likt befintlig byggnad.  
 
Förutsättningar 
Vinstorp 30:1 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
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,
   Forts  
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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. 
 
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.  
 
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  
   Forts 
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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 
kraven. Ytterligare undantag från ovan nämnda krav finns, men dessa undantag är ej 
tillämpliga i detta ärende 
 
Enligt 8 kap 9 § PBL skall en obebyggd tomt som skall bebyggas ordnas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Tomten ska ordnas så att 1) naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 3) det finns 
en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som 
medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon, 4) det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 5) personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och 
på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i 
övrigt inte är orimligt, och 6) risken för olycksfall begränsas. Om tomten ska bebyggas 
med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det på tomten eller i närheten av 
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns 
tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, skall 
man i första hand ordna friyta. 
 
Enligt 8 kap 10 § PBL skall det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och 
lossning och om friyta i 8 kap 9 § första stycket fjärde punkten och andra stycket i skälig 
utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. 
 
Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad och flyttning 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.  
 
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet 
för Lomma tätort som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Rivningslov för majoriteten 
av befintlig skola beviljades av miljö-och byggnadsnämnden 2017-02-28 (MB16-1510).  
 
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 lovpliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den 
kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.  
 
 
   Forts 
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Enligt 10 kap 9 § PBL skall det, för den kontroll som avses i 10 kap 5 § PBL, finnas en eller 
flera kontrollansvariga som 1) har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs 
för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 2) har en 
självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd med ett startbesked godkänna att en 
bygglovspliktig åtgärd får påbörjas, om 1) åtgärden kan antas komma att uppfylla de 
krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, 
2) ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd som 
avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan försäkring eller ett 
sådant skydd, 3) ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det 
krävs ett sådant besked enligt 3 kap 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, och 4) en 
redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, om en 
sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för 
byggnader. 
 
Enligt för området gällande detaljplan (139) är fastigheten avsedd för allmänt ändamål.                              
Byggnadshöjden får vara högst 11 meter. Detaljplanen anger ingen byggrätt för den 
aktuella fastigheten.  Del av fastighet som består av punktprickad mark får enligt 
detaljplanen inte bebyggas.  
 
Remisser och hörande av berörd 
VA-enheten: erinrar om att yttre VA ej redovisats i remisshandling och att 
transportvägar för riv och byggtrafik ska redovisas innan startbesked.   
 
Tekniska förvaltningen: ingen erinran gällande åtgärderna 
 
Räddningstjänsten: erinrar om att brandskyddsdokumentation krävs 
 
Miljöenheten: Har följande erinran - miljöenheten har tagit fram ett informationsblad 
som finns att hämta på kommunens hemsida, ”Miljöenhetens information om lokaler 
för undervisning”.       
I denna finns en sammanställning av regler och rekommendationer som gäller för skol- 
och förskolelokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  Bland annat finns 
rekommendationer gällande utomhusmiljö, utformning och inredning av lokaler, 
barnantal, buller och ventilation. De ovanstående synpunkterna från miljöenheten 
granskas vidare vid det tekniska samrådet. En anmälan ska lämnas in till miljö – och 
byggnadsnämnden enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En 
anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har 
gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 
   
   Forts 
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Eftersom nybyggnaden av skola på fastighetens västra del uppförs med en byggnadshöjd 
om 12 m strider åtgärden mot gällande detaljplan därför har ärendet kungjorts i 
tidningen. Inga erinran mot åtgärden har inkommit.  
 
Byggenhetens bedömning 
Av handlingarna i ärendet framgår att nybyggnaden på fastighetens västra del uppförts 
till en byggnadshöjd om 12 m. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 11m. Detta innebär en 
avvikelse med ca 9,17 % från detaljplanens bestämmelse om tillåten byggnadshöjd. 
Förslaget strider inte i annat avseende än byggnadshöjden mot detaljplanen. 
Byggenheten anser att planavvikelsen är att betrakta som liten och förenlig med 
detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 b § PBL. 
 
De tilltänkta byggnaderna har getts en utformning som inte påtagligt avviker från 
omgivande bebyggelse och de på tomten i dag belägna byggnaderna. Kraven på 
utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL anses uppfyllda. 
 
Enligt inkommen parkeringsutredning är Pilängskolan idag ca 7500 kvm BTA efter 
ombyggnaden och nybyggnaden kommer skolan vara ca 6000 kvm BTA. Vilket ger 
upphov till sammanlagt 48 parkeringsplatser enligt Lomma Kommuns parkeringsnorm 
antagen av kommunstyrelsen 2013-11-20. Idag finns det vid Pilgatan 45 
parkeringsplatser varav en handikapparkering. Enligt utredningen behåller man 
befintliga parkeringsplatser men utökar med ytterligare två handikapparkeringar. Vidare 
anför man i utredningen att möjligheten att samnyttja befintliga parkeringsplatser om 
107 stycken vid Pilängsbadet är goda. Enligt tekniska förvaltningen nyttjas 
parkeringsplatserna vid olika tidpunkter på dygnet. Detta samnyttjande bedöms uppfylla 
både skolans och allmänhetens behov, under morgon och eftermiddag kan man nyttja 
dessa parkeringar och badgäster kan under helger, kvällar och sommartid nyttja skolans 
parkeringsplatser.  
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31 §§ PBL för 
att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 94. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-07-17 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 94/17 
 

 
 
 
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 20, 30 och 31 b §§ PBL förklaras den planavvikelse som är i 
fråga är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte samt beviljas 
sökt bygglov för uppförande av skola 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. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas 
 
Kontrollansvarig skall vara: NN. 
 
Tillgänglighetskonsultens anmärkningar i skrivelse daterad 2017-06-05 inkom-
men 2017-06-09 ska åtgärdas redovisade i bygghandlingar inför startbesked/ 
tekniskt samråd.   
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 182641:- 
Kungörelse (hörande av bebörda) 5018:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                            314:- 
Summa 187973:- 
 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
 
Den/de lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant besked 
ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är 
möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att 
vattenavrinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom 
anläggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
   
   
   Forts 
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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. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrådet och 
vid de platsbesök som görs. 
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LOMMA 11:56, Bronsgatan  
Begäran om avsteg från BBR för dagsljus i ärenden  
Bygglov för 5 flerbostadshus/110 lgh-er, kv. Nian  

 
Ärendebeskrivning 
Byggherren (Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB) erhåll beslut om startbesked, 
dat. 2017-03-28.  
 
2017-05-17 inkom projektledare NN med första begäran om dispens i fråga om 
dagsljusinsläpp i ett par lägenheter som 2017-05-22, efter samråd med stadsarkitekten 
och bygglovssamordnare, avvisades då avvikelser bedömts som stora och 
byggnadsinspektörer dessutom inte har delegation från miljö- och byggnadsnämnden i 
Lomma kommun för att godta några avvikelser från Boverkets byggregler (BBR) vilka 
Boverket kallar minimikrav.   
 
2017-06-20 genomfördes på begäran från Skanskas NN ett möte där även 
dagsljusinsläpp togs upp. Skanska fick då anvisningar hur man kan, genom ljusare 
fasadfärgsättning förbättra förhållanden på de ”drabbade” fasader.  
 
2017-06-22 inlämnades ansökan om ändring i beviljat bygglov - ansökan med 4 bilagor, 
varav enbart 2 bifogas tjänsteskrivelsen eftersom de är relevanta i detta sammanhang. 
De övriga två bilagorna berör ändring av fönsteruppdelning och fördelning av antal 
cykelparkeringar och som godkändes på delegation av stadsarkitekten redan 2017-06-
26.   
 
”Begäran om avsteg från dagsljus”, daterad 2017-06-22, lämnad med ansökan om 
ändring, kompletterades 2017-06-30 med motivering för mindre avvikelse med 2 nya 
bilagor Dagsljus Nian i Lomma och Exempel på avsteg.   
 
2017-07-05 inkom NN, produktionsledare för Nian, med förtydligande/svar på 
byggnadsinspektörens fråga ang. färgsättning med hänvisning till ”mörka socklar”.
  
 
Förutsättningar 
BBR anger i del 1 Läsanvisningar till regler att krav som ställs är samhällets minimikrav 
på byggnader vad gäller bostadsutformning, tillgänglighet och användbarhet, 
bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, 
bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. Reglerna ska uppfyllas 
oberoende av om bygglov eller anmälan behövs.  
 
 
   Forts 
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Det är byggherren dvs. den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 
byggnads, rivnings- eller markarbeten, som ska se till att arbetena utförs enligt 
bestämmelserna i PBL, PBF, EKS och BBR. 
 
Enl. 1:2 Föreskrifterna, BBR (2011:6 tom ändringar 2015:3), 1: a meningen, gäller dessa 
föreskrifter vid uppförande av nya byggnader. 
 
Enl. 1:21 Minde avvikelser från föreskrifterna i denna författning får byggnadsnämnden i 
enskilda fall medge. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl att byggnadsprojektet 
ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och att det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt. 
 
Enl. Allmän råd som följer direkt avsnitt 1:21 BBR kan byggnadsnämnden i fråga om 
tekniska egenskapskraven i beslut om startbesked klargöra om mindre avvikelse kan 
godtas (BFS 2014:3).   
 
Bedömning  
Alla tekniska samråd byggnadsinspektören (BI) håller inleds med påpekande ”Boverkets 
byggregler, BBR – se nedan under pkt XY, gäller i sin helhet om inte annat anges” och 
följaktligen även det tekniska samrådet med Skanska som genomfördes 2017-03-23 i 
närvaro av NN, byggherre/BH, och NN, projekt/entreprenad-chef, samt NN, platschef. 
Protokollet sändes ut som vanligt samma dag via e-post till synpunkter.  
 
Den enda synpunkt som lämnades av BH 2017-03-27 och som handlade om skrivfel 
(datum för genomförande av tekniskt samråd var 2017-02-23 vilket naturligtvis skulle 
vara 2017-03-23 och inget annat) godtogs: protokollet justerats och skickades i original 
till BH, övriga parter fick sina exemplar enbart digitalt. 
 
Då byggherren inte presenterat/nämnt på det tekniska samrådet några problem med 
dagsljus hade BI ingen anledning att ta upp denna fråga.  
 
Även om stadsarkitekten och byggnadsinspektören framförde på möte med byggherren 
som genomfördes på BH s begäran - se Minnesanteckningar, sid 2 av 2, att  
” Lomma kommun inte kan godta sådana avvikelser då det finns sakkunnig i ämnet och 
att det är den sakkunniges bedömning som är avgörande i frågan. Godkänner han/hon 
redovisade avvikelser skall detta utlåtande inlämnas omgående till miljö- och 
byggnadsnämnden” lämnades 2017-06-22 en ny Begäran om avsteg för dagsljus 
undertecknad av sakkunnig (NN, WSP Environmental Sverige). Sakkunniges utlåtande 
innehåller inte godkännande, enbart åsikt: Som miljösamordnare ser jag inget hinder 
från att bevilja avsteg från BBR för de aktuella rummen.  
   
   Forts 
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Motivering till mindre avvikelse enl. 1:21 BBR känns lite tung med tanke på argument 
som framhäver ”Lomma kommuns höga ambitionsnivå” och byggnadsinspektören kan 
inte hitta de särskilda skäl till avvikelser som man kan ta i övervägande av frågan. 
 
Att vilja uppnå sina interna intentioner och kunna få Miljöcertifiering i o med man får 
godkänd avvikelse från minimikrav BBR ställer från resp. nämnd känns inte heller rätt 
väg att gå.   
 
Att lämna ett exempel på hur andra nämnder hanterat/godkänt avvikelser anses helt 
irrelevant då det handlar om andra omständigheter i annan ort – dessutom stor stad. 
 
Då det funnits flera möjligheter till att undvika det uppstådda redan i projekteringsskede 
– som att t.ex. placera huskroppar annorlunda, utnyttja bottenplan som parkeringsytor, 
använda ljusare färger även på hussocklar, anses godkännande av avvikelser från BBR 
inte precis rätt.   
 
Nämnden föreslås att avslå begäran om dispens med motivering att Boverkets 
byggregler ställer samhällets minimikrav på byggnader och nämnden inte funnit 
särskilda skäl tillräckligt motiverade för godkännande av avsteg från dessa regler. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 95. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-07-25 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 95/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Nämnden beslutar att avslå begäran om dispens med motivering att Boverkets 
byggregler ställer minimikrav och nämnden inte funnit särskilda skäl tillräckligt 
motiverade för godkännande av avsteg från dessa regler. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Avgift för granskning och avslag inkl. administration  
debiteras enl. av kommunfullmäktiges antagna taxa 2000 kronor 
 
Upplysningar 
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 enl. nedan måste anges för att betalningen skall bokföras på rätt 
ärende.  
Konto  3013 
Ansvar   531 
Verksamhet  2153 
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VINSTORP 27:38, Ringvägen 29 
Ansökan om bygglov för nybyggnad  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad på rubricerad fastighet. 
Komplementbyggnaden uppförs avses att uppföras i fastighetens nordvästliga del med 
en area om 10 kvm (2,64 x 3,78 m). Byggnaden väntas att uppföras 0,85 m från 
tomtgräns i väst samt 0,65 m från tomtgräns i norr. Byggnadshöjd är 3,0 m. Byggnaden 
avses uppföras med fasader av liggande träpanel, ljusgrå kulör. Taktäckningsmaterialet 
är betongpannor, mörkgrå kulör. 
 
Förutsättningar 
Vinstorp 27:38 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 65, 
lagakraftvunnen 1959-12-18. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad.  
Lag (2014:900). 
 
Enligt 9 kap 4 § PBL för en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående 
uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov för att bl.a. i 
omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad (s.k. 
friggebod) som 
a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd 
av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre 
bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, 
b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och 
c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 
 
En åtgärd som avses i ovanstående stycke får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om 
de grannar som berörs medger det. 
 
Föregående stycke gäller inte 
1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, 
eller 
2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som avses i 4 a §.  
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning  
 
 
   Forts 
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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.  
 
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 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. Någon kontrollplan är inte inkommen. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap 5 § plan- och byggförordningen, 
PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder avseende andra små 
byggnader. 
   Forts 
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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 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. 
 
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: 
Aktuell fastighet är betecknad: ”BF I” 
 
Aktuell fastighet gränsar till allmän platsmark i väst. 
 
”Med punkter betecknad mark får icke bebyggas.” 
 
”Byggnad inom med F betecknat område får uppföras på ett avstånd av tre meter från 
tomtgräns. Om ett ändamålsenligt bebyggande av kvarteret därigenom främjas må dock 
byggnad med allenas en våning uppföras närmare sådan gräns eller i gränsen, ändock 
att brandmur icke bygges.” 
 
”Av tomt inom med F betecknat område får högst en fjärdedel bebyggas.” 
 
Kommunikation, grannehörande och remisser 
Sökande har i skrivelse av den 18 maj 2017 informerats avseende aktuella planavvikelser 
samt sannolikheten att få aktuell ansökan beviljad. Sökande har då beretts tillfälle att 
skriftligen yttra sig. Ett skriftligt yttrande från sökande har inkommit den 29 juni 2017. I 
yttrandet anförs i huvudsak att sökande har för avsikt att uppföra en s.k. friggebod samt 
sin förvåning över byggenhetens synpunkter över de planavvikelser som är i fråga. Dessa 
planavvikelser borde, enligt sökande, inte beaktas vid uppförandet av aktuell åtgärd. 
 
   Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 76 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 101 (forts) Dnr MB17-784 
 
 
Berörda sakägare i norr har skriftligen godkänt placeringen av komplementbyggnaden. 
  
Räddningstjänsten har ingen erinran. 
 
Byggenhetens bedömning 
Om förutsättningarna och kraven enligt 9 kap 4 §, 3 stycket, PBL, är uppfyllda behövs 
varken bygglov eller anmälan för att uppföra en s.k. friggebod. Sökande har dock på eget 
initiativ ansökt om bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Vidare kan, enligt rättspraxis, en kommun i egenskap av markägare inte representera 
alla intressenter och godkänna en placering av friggebodar närmare än 4,5 meter från 
fastighetsgräns till detaljplanerad allmän platsmark. Eftersom aktuell 
komplementbyggnad enligt ansökan placeras 0,85 m ifrån allmän platsmark är aktuell 
åtgärd förenad med lovplikt och en komplett granskning mot detaljplan ska göras. (Prop. 
2013/14:127). 
 
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd avseende nybyggnad.  
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärden är strider mot gällande detaljplan 
avseende tre punkter: 
 
1.Placering – Aktuell komplementbyggnad placeras till sin helhet på punktprickad mark. 
Punktprickad mark får enligt detaljplan inte bebyggas. 
 
2. Avstånd till gräns – Aktuell komplementbyggnad placeras 0,85 m ifrån tomtgräns i 
väst samt 0,65 m ifrån tomtgräns i norr. Enligt gällande detaljplan får byggnad inte 
uppföras närmre tomtgräns än 3 meter om åtgärden inte uppfyller ett ändamålsenligt 
bebyggande av kvarteret. Det är byggenhetens bedömning att uppförande 
komplementbyggnad enligt aktuell ansökan inte uppfyller ett ändamålsenligt 
bebyggande av kvarteret och på så sätt inte får placeras närmre tomtgräns än 3 meter. 
 
3. Byggrätt – Enligt detaljplan får aktuell fastighet bebyggas med högst en fjärdedel (1/4) 
vilket, för aktuell fastighet som är 754 kvm, innebär att fastigheten får bebyggas med 
188,5 kvm. Enligt inkommit förslag är byggnadsarean på fastigheten 214 kvm. Detta 
innebär att byggrätten överskrids med nästan 14 %. 
 
De sammantagna planavvikelser som är i fråga bedöms som icke planenliga och icke 
förenliga med detaljplanens syfte. Med hänsyn till det ovan nämnda är det 
byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd strider mot detaljplan på ett sådant sätt att 
kraven enligt 9 kap 30 och 31 b §§ PBL för när bygglov ska- respektive får ges inte är 
uppfyllda. 

   Forts 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 77 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 101 (forts) Dnr MB17-784 
 
 
Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad med aktuell utformning inte ska beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 96. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-04 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 96/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda be-
slutar miljö- och byggnadsnämnden att inte meddela bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Vinstorp 27:38. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 

 
Avslag (timersättning 4 timmar à 1000 kr)  4000:- 
 
Faktura översänds separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 78 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 102 Dnr MB17-908 
 
 

KARSTORP 24:86, Hornsgatan 9 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av huvudbyggnad på rubricerad fastighet. 
Tillbyggnaden uppförs i fastighetens sydöstra del med en area om 23,86 kvm (6,28 x 
3,80 m) samt med en byggnadshöjd om 2,6 m. Tillbyggnadens fasader avses att uppföras 
med liggande träpanel. Taktäckningsmaterialet är av papp i svart kulör. Dörr- och 
fönsterramar är i mörkgrå kulör.  
 
Förutsättningar 
Lomma 1000:1000 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 157, 
lagakraftvunnen 1984-02-09. 
 
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. Lag (2014:900). 
 
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 
   
   Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 79 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 102 (forts) Dnr MB17-908 
 
 
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 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 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. Någon kontrollplan är inte inkommen. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap 5 § plan- och byggförordningen, 
PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder avseende 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. 
 
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. 
 
Enligt 10 kap 34 § PBL skall byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
   
   Forts 
    



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 80 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 102 (forts) Dnr MB17-908 
 
 
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, Stadsäga 1202 m.fl. vid Strandvägen, 2 §: 
 
”Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.” 
 
Kommunikation, grannehörande och remisser 
Sökande har i granskningsyttrande av den 14 juni 2017 informerats avseende de 
rådande förutsättningarna. Sökande har då fått tillfälle att skriftligt yttra sig. Ett skriftligt 
yttrande har från sökande inkommit till byggenheten den 11 juli 2017. I yttrandet anförs 
i huvudsak att sökande inte anser att aktuell planavvikelse påverkar grannar eller 
närmiljö. Sökande menar även att syftet med den punktprickade marken inte är 
tillräckligt specificerad i detaljplan, varpå bygglov borde beviljas. 
  
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig på grund av den anledning att det 
är byggenhetens inställning att aktuell avvikelse som är i fråga inte är att betrakta som 
liten. 
 
Räddningstjänsten erinrar: ”Beakta BBR 5:611” 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan.  
 
Åtgärden strider mot detaljplan avseende placering. Enligt aktuell ansökan är den 
nytillkomna tillbyggnaden till 17 % placerad på punktprickad mark som enligt gällande 
detaljplan inte får bebyggas. Det är byggenhetens bedömning att aktuell planavvikelse 
inte är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Förutsättningar för 
när bygglov skall- respektive får medges enligt 9 kap 30 och 31 b §§ saknas därmed. 
Vidare är det byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd på så sätt strider mot 2 kap 6 § 
PBL avseende god helhetsanpassning.   
 
Skriftligt yttrande från sökande föranleder emellertid ingen annan bedömning än det 
ovan nämnda. 
Mot bakgrund av det här anförda ska sökt bygglov inte beviljas.  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 81 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 102 (forts) Dnr MB17-908 
 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 97. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-04 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 97/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Med stöd av 2 kap 6 §, 9 kap 20, 30 och 31 b §§ PBL samt med hänsyn till det 
ovan anförda beslutar miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för 
tillbyggnad med aktuell utformning av enbostadshus på fastigheten Karstorp 
24:86. 
 

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

 
Avslag (timersättning 4 timmar à 1000 kr)  4000:- 
 
Faktura översänds separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 82 (86) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 103 Dnr MB17-1008 
 
 

LOMMA 25:173, Segelmakaregränd 1 
Ansökan om startbesked för lovbefriad tillbyggnad av enbostadshus   

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser en tillbyggnad (uterum) om 15 kvadratmeter av ett sammanbyggt 
enbostadshus. Tillbyggnaden föreslås placeras väster om befintlig byggnadskropp ut mot 
Brohusvägen. 
 
Förutsättningar 
Lomma 25:173 är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen för rubricerad 
fastighet (nr 08/03, laga kraftvunnen 2008-07-10) innehåller bland annat en utökad 
lovplikt för åtgärder enligt de s.k. friggebodsbestämmelserna i 8 kap 4 § äldre plan- och 
bygglagen (1987:10, ÄPBL).  
 
Lomma 25:173 är belägen i området ”Bruksbebyggelse, Brohus” som är utpekat i 
Kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram för Lomma tätort, antaget 2005-
11-24 som en miljö med kulturvärden att värna om. Lomma 25:173 är inte särskilt 
utpekat.  
 
På 1860-talet bebyggdes Brohusområdet med lantbruksbebyggelse. I samband med 
anläggandet av Kockums tegelbruk under senare delen av 1800-talet kompletterades 
denna bebyggelse med en rad arbetare- och tjänstebostäder. Flertalet av dessa är idag 
rivna. Trots detta finns karaktären av bruksområde kvar. Längs Brohusvägen finns tre 
bebyggelseenheter från tre olika epoker bevarade. Mangårdsbyggnaden Lilla Brohus 
med sina stall- och uthuslängor som uppfördes av Barsebäcks gods på 1860-talet, 
arbetarebostadslängorna norra bostäderna uppföra av Kockums tegelbruk under 1800-
talets sista årtionden samt den av Skandinaviska eternitbolaget uppförda villa från 1950-
talet. Bebyggelsen ligger i ett parkliknande landskap som med åren blivit tämligen 
förvildat. Av den allé som tidigare kantat Brohusvägen återstår endast enstaka träd. 
 
Brohus är en miljö med kulturvärden att värna om. Därför bör man vid eventuell 
nyproduktion i området ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen när det gäller volym 
och placering. Eventuell ny bebyggelse i Brohus bör placeras norr om Lilla Brohus stall- 
och uthuslängor och uppföras friliggande. För all bebyggelse gäller enligt Plan- och 
bygglagen (3 kap § 10 [ÄPBL]) att ändringar ska utföras varsamt så att byggnadens 
karaktärsdrag beaktas. Särskilt viktigt är detta på de sidor av husen som vetter mot vår 
gemensamma miljö, exempelvis gaturummet. Tomterna i Brohus bör avgränsas med 
häckar eller staket. Plank eller murar är direkt olämpliga. Den allé som löper längs med 
Brohusvägen ska bevaras alternativt återplanteras. 
Enligt 9 kap 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900, PBL) krävs bygglov för 
tillbyggnad.  
      Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 83 (86) 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 103 (forts) Dnr MB17-1008 
 
 
Enligt 9 kap 4 b § PBL undantas för en- eller tvåbostadshus tillbyggnader som inte har en 
större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets 
taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter från krav på bygglov. 
Det preciseras även i samma paragraf att tillbyggnad får vidtas närmare gränsen än 4,5 
meter, om de grannar som berörs medger det.    
 
Enligt 9 kap 4d § första stycket PBL får en åtgärd enligt 4b § inte vidtas utan bygglov på 
byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap 13§ PBL eller om 
kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov.  
 
Enligt 9 kap 8 § första stycket 2a PBL krävs utöver det som följer av 2–7 §§ bygglov i den 
utsträckning som framgår av det som kommunen för ett område som utgör en värdefull 
miljö i en detaljplan har bestämt för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3, 
4§ - 4c §§ eller 5 § första stycket. 
 
Enligt 8 kap 13 § PBL får en byggnad eller bebyggelseområde som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
 
Enligt 10 kap 23 § första stycket 1 PBL ska Byggnadsnämnden med ett startbesked 
godkänna att en åtgärd som kräver anmälan får påbörjas, om åtgärden kan antas 
komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. Vid anmälan som avser åtgärd enligt 9 kap. 4 a-c §§ PBL 
ska byggnadsnämndens bedömning enligt första stycket endast omfatta det som anges i 
första stycket 1.  
 
Enligt punkt 3 övergångsbestämmelserna vid införandet av lovbefrielse enligt 4a-4c §§ 
(Lag 2014:477) ska, om kommun före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första 
stycket 2a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 kap 4 § första 
stycket 3, bygglov krävas även för sådana åtgärder som avses i 4 a-4c §§, till dess att 
kommunen bestämmer annat. 
 
Enligt 8 kap 4 § första stycket 3 ÄPBL krävs för en- och tvåbostadshus och till dem 
hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) 
trots bestämmelserna i 1 och 2 §§ inte bygglov för att i omedelbar närhet av 
bostadshuset uppföra komplementbyggnader som tillsammans med andra 
komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på 
bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, har en taknockshöjd som 
inte överstiger 3,0 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Av tredje 
stycket framkommer att första stycket 3 inte gäller om kommunen enligt 6 § första 
stycket § ÄPBL har bestämt att åtgärderna kräver bygglov. 
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-08-29 
 

MBN § 103 (forts) Dnr MB17-1008 
 
 
Enligt 8 kap 6 § ÄPBL får kommunen i detaljplanen för ett område som utgör en 
värdefull miljö bestämma att bygglov krävs för att i området vidta en åtgärd som avses i 
4 § första stycket 3. 
 
Kommunikation 
Sökande har 2017-07-13 givits möjlighet att yttra sig. 2017-08-04 inkom yttrande ifrån 
sökande.  
   ”Vi har läst och förstått att enligt 9 kap 4 b § PBL undantas tillbyggnader som inte har 
större bruttoarea än 15 kvm från kravet på bygglov. Därför ansökte vi om ett 
startbesked enligt ovannämnda bestämmelse i PBL. 
   Vår fastighet 25:173 nära bruksbebyggelsen, kallat Brohusområdet, som omnämns i 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram som en miljö med värdefulla och bevarandevärda 
byggnader. Här tolkar bygglovskontoret att enligt 8 kap 13 § PBL har våra nytillkomna 
byggnader blivit särskilt värdefulla utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt för närheten till Brohus. Bebyggelseområdet Lomma 25:173 har en 
lång väg fram till att bli ett objekt för Lomma kommuns kulturmiljöprogram och därmed 
kunna ingå under en historisk del av värdefulla byggnader som inte får förvanskas.  
   Detaljplan nr 08-03 innehåller en utökad lovplikt för åtgärder enligt 
Friggebodsbestämmelsen och gick i laga kraft 2008. Att därefter försöka utöka lovplikten 
till att även omfatta Attefallsbestämmelsen måste vara ett feltänk, eller ett dåligt försök 
genom att häda 8 kap 6 § första stycket punkt 1 a ÄPBL. Även står det i detaljplanen att 
Bebyggelsens utformning, att den nya bebyggelsen inte skall uppfattas som en 
anspelning på den äldre miljön. Småskalighet, hög detaljeringsnivå och andra avgörande 
egenskaper delar den dock med den äldre bebyggelsen. Husen skall vara varierade, både 
från kvarter till kvarter och inom kvarteren.  
   Vi hävdar att ovannämnda ansökan om ett startbesked enligt lovbefriad tillbyggnad 
beviljas, då övriga kriterier är uppfyllda såsom avståndet till grannfastigheter etc.” 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för tillbyggnader. Undantag ifrån bygglovplikten finns 
för ett antal åtgärder avseende en- och tvåbostadshus. Lovbefrielsen är dock begränsad, 
dels för vilka slags åtgärder som är lovbefriade dels för vilka områden och byggnader 
den gäller. Lovbefrielsen för bland annat tillbyggnader om 15 kvadratmeter gäller enligt 
9 kap 4d § PBL inte om det i detaljplan finns en utökad lovplikt för åtgärden i fråga eller 
om åtgärden föreslås i ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap 13§ PBL. 
 
Detaljplanen för rubricerad fastighet är antagen enligt den äldre plan- och bygglagen, 
ÄPBL, innan lovbefrielse enligt 4a-4c §§ tillkom. I detaljplanen har lovplikten utökats för 
åtgärder i 8 kap första stycket 3 ÄPBL med stöd av 8 kap 6 § ÄPBL. Av punkt 3 i 
övergångsbestämmelsen till införandet av utökad lovbefrielse enligt 4a-c §§ (lag 
2014:477) framkommer av att den i en detaljplan utökade lovplikten för ”friggebodar”  
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enligt 4 § även omfattar ”Attefallsbestämmelserna” enligt 4a-c §§ för detaljplaner 
antagna enligt den nya plan- och bygglagen. Med hänsyn till att utökningen av lovplikt i 
detaljplaner antagna enligt ÄPBL har skett enligt 8 kap 6 § ÄPBL och inte enligt 9 kap 8 § 
första stycket 2a PBL som övergångsbestämmelsen hänvisar till är det byggenhetens 
bedömning att detaljplan nr 08/03 inte har någon bestämmelse om utökad lovplikt för 
den åtgärd som detta ärende avser. 
 
I motsats till vad sökande anför, är det inte byggenhetens uppfattning att byggnaden i 
fråga utgör en sådan byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL. Vi ser dock att det med hänsyn 
till den föreslagna tillbyggnadens placering ut mot gata är relevant att betrakta det 
bebyggelseområde som fastigheten befinner sig i. Lomma 25:173 är del av en mindre 
grupphusbebyggelse bestående av i huvudsak parhus (14 bostäder) längs en 
återvändsgata. Grupphusbebyggelsen ligger insprängd mellan den gamla gården Lilla 
Brohus (Lomma 25:160) och villan (Lomma 25:3) ritad av Tage Møller på uppdrag av 
Skandinaviska Eternitbolaget, båda upptagna i kulturmiljöprogrammet och skyddade i 
detaljplan. Drygt 50 meter norrut på andra sidan Brohusvägen ligger två renoverade 
arbetarlängor ”Norra bostäderna”, även dessa upptagna i Kommunens 
kulturmiljöprogram och skyddade i detaljplan. Byggenheten anser att det finns ett flertal 
tecken på att bebyggelseområdet i fråga utgör ett sådant bebyggelseområde som avses i 
8 kap 13 § PBL.  
 
Enligt 8 kap 6 § första stycket punkt 1a ÄPBL var det endast möjligt för kommunen att 
utöka lovplikten i en detaljplan till att omfatta även åtgärder som avses i 4 § första 
stycket 3 ÄPBL, s.k. ”friggebodar”, i områden som utgör en värdefull miljö. Definitionen 
av ett bebyggelseområde som ”särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt” omfattar även begreppet ”värdefull miljö”. I 
detaljplanen har även särskild hänsyn tagits till att bevara de byggnader och miljöer som 
kännetecknar bebyggelseområdet och planbestämmelser har införts för att skydda den 
värdefulla bebyggelse som beskrivs i kulturmiljöprogrammet.  
 
Byggenheten anser att kulturmiljöprogrammets detaljerade beskrivning av aktuellt 
område, att lovplikten utökats till att omfatta friggebodar samt att områdets 
kulturhistoriska värde och karaktär bevarats i och med detaljplanens 
skyddsbestämmelser och den varsamhet och anpassning som gjorts i samband med 
uppförandet av bl.a. grupphusbebyggelsen i fråga, utgör en betydande grund för att 
betrakta det som ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL.  
 
Mot bakgrund av det ovan anförda är det byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd 
enligt 9 kap 4 d § PBL inte får vidtagas utan bygglov. Byggenheten bedömer att åtgärden 
inte uppfyller kriterierna för en sådan bygglovsbefriad åtgärd som avses i 9 kap 4 b §, 
PBL och startbesked bör därför inte utfärdas. 
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Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Aktuellt område är bebyggt till stor del med ny bebyggelse. Den fastighet som åtgärden 
avser är även den bebyggd med ny bebyggelse. De i kommunens kulturmiljöprogram 
utmärkta kulturhistoriskt värdefulla och bevarandevärda byggnaderna ligger utspridda i 
området. Lokaliseringen av dessa byggnader anses inte bidra till att området i stort ska 
anses utgöra ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt avseende kulturhistoria.  
Miljö- och byggnadsnämnden anser utifrån det ovan anförda att varken området eller 
den byggnad som berörs innehar sådana värdens som avses i 8 kap 13 § plan- och 
bygglagen. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-08-15, § 98. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-07 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 98/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till byggenheten för fort-
satt handläggning.  
 

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

 


