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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
Plats  Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 31 januari 2017, kl. 18.30-20.55 

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Beatrice Palmgren (M) 
Gunilla Tynell (L) 
Gustaf Brahme (C) 
Maria Lönegård (S) 
Stig Svensson (S) 
Ann Haluzova (M) 
Gunnel Holmquist (M) 
 

Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjänstgörande ersättare 
tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Hannes Pennsäter (M) 
Tommy Nilsson (M) 
Anders Olsson (L) 
Mari Brandt (S) 
Nancy Ressaissi (S) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Per Larsson 
Lovisa Liljenberg 
Tommy Samuelsson 
Helene Blom 
Hans Boman 
Jennie Raneke 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
förvaltningsstrateg 
bygglovssamordnare 
förvaltningschef 
miljö- och bygglovschef 
stadsarkitekt 
nämndsekreterare 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Miljö- och byggenheten 2017-02-07 Paragrafer 1-12 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Jerry Ahlström  
 Justerande   

  Lennart Nilsson   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-01-31   

Paragrafer 1-12   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-02-08 Datum när anslaget 
tas ned 

2017-03-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggenheten  

 
Underskrift 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 

  
MBN § 1 Dnr MB17-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen lämnar information om 
- Kommunens reningsverk har fått ett nytt tillstånd 
- Bjärreds centrum 
 
Miljö- och bygglovschefen informerar om dom i Mark- och Miljödomstolen samt 
aktuellt föreläggande.  
 
Bygglovssamordnaren informerar om aktuella domar. 
 
Stadsarkitekten lämnar information om vad som gäller angående möjligheten att 
bygga inglasade uterum i Lomma hamn. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (51) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
 

MBN § 2 Dnr MB17-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2017-01-17 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-01-23 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2016-12-03—2017-01-15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av skrivelser/meddelanden 
samt delegationsbeslut till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 

  
MBN § 3 Dnr MB17-0004 

 
 

Ekonomisk uppföljning januari-december 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport för januari-december 2016. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 2. 
 
Beslutsunderlag 
- Månadsrapport januari-december 2016 för miljö- och byggnadsnämnden  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 2/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden lägger månadsrapporten avseende januari-
december 2016 till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 

  
MBN § 4 Dnr MB17-0004 

 
 

Fastställande av nämndsbudget för miljö- och byggnadsnämnden 
2017 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem skall varje nämnd fastställa en 
nämndsbudget för det kommande året. Detta innebär en fördelning av budgeten på 
de verksamheter som ingår i respektive KF-verksamhet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti 2016 
om budgetförslag för 2017-2019. I den fortsatta handläggningen har kommunsty-
relsen föreslagit vissa ändringar och kompletteringar som därefter lagts in i kom-
munfullmäktiges beslut den 17 november 2016. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 3. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/stabsenheten 2016-12-21 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 3/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att antaga budgetförslaget med en netto-
kostnad på 8 716 tkr med reviderad fördelning mellan KF-verksamheterna enligt 
beskrivning nedan. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Forts 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 

  
MBN § 4 (forts) Dnr MB17-0004 
 
 
Föreslagen fördelning 

 
 Nettokostnad (tkr) Korrigering  
MBNs budgetförslag 30 aug 2016 8 915   
KF beslut 17 nov 2016 8 716 -199  
    
Per KF-verksamhet Tidigare beslutat Korrigering Justerat netto 
Bygglovsverksamhet 6 238 -159 6 079 
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2 677 -40 2 637 

Summa 8 915 -199 8 716 
    

  Intäkter Kostnader 
Miljö- och byggnadsnämnden 684 0 684 
    
Bygglov 3 044 -3 583 6 627 
    
Kart- och mät, GIS 2 351 -852 3 203 
    
SUMMA 6 079 -4 435 10 514 
    
Miljötillsyn 2 236 -443 2 679 
    
Livsmedelstillsyn 401 -566 967 
    
SUMMA 2 637 -1 009 3 646 
    
Totalsumma 8 716 -5 444 14 160 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 

  
MBN § 5 Dnr MB16-1338 

 
 

NN. Fråga om sanktionsavgift och olovlig utvändig ändring 
 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit till byggenhetens kännedom att komplementbyggnad på rubrice-
rad fastighet genomgått en utvändig ändring genom att garageport ersatts med 
fullhöjd glasade fönsterpartier. Byggenheten har konstaterat att åtgärden som be-
kräftats via inskickade fotografier daterade 2016-10-18 utförts utan att ansökan 
om bygglov dessförinnan inkommit och startbesked meddelats.   
 
Bygglovsansökan har i efterhand inkommit. 
 
Nuvarande fastighetsägare har i yttrande daterat 2016-11-08 informerat om att den 
utvändiga ändringen redan utförts när de flyttade in (separat ärende diarienummer: 
MB16-1232). Varpå tidigare ägare givets möjlighet att yttra sig. Yttrande har in-
kommit daterad 2016-11-18. I yttrandet bekräftas bland annat att åtgärden gjorts 
av dem och att de avser stå för kostnaderna. 

 
Förutsättningar  
NN är beläget inom detaljplanelagt område.  
 

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 tillämp-
ningsområde. Med hänsyn härtill har miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva 
frågor om bygglov, sanktionsavgifter och ev. förelägganden att åtgärda eller rätta 
det som utförts.  

 
Fråga om bygglov  
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs det bygglov för annan ändring 
av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden ges annan ku-
lör, förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller bygg-
nadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Enligt 10 kap 3 § får en 
bygglovspliktig åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbe-
sked.  
 
 
 
 
                                   Forts 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
  
MBN § 5 (forts) Dnr MB16-1338 

 
Fråga om sanktionsavgift  
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § PBL skall, om någon bryter mot en bestäm-
melse i 9 kap PBL och/eller mot 6 kap 1 § PBF, tillsynsmyndigheten (i detta fall 
miljö- och byggnadsnämnden) ta ut byggsanktionsavgifter enligt föreskrifterna i 9 
kap PBF.  
 
Enligt 11 kap 54 § PBL skall byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker in-
nan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap PBL har tagits upp till över-
läggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i detta fall inne-
bär att aktuell fasad återställs i ursprungligt skick. 
 
Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap 3 § PBL påbörja en sådan änd-
ring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycke 3 c eller 8 § 
första stycke 2a eller c eller 4  PBL och som avser en byggnads yttre utseende in-
nan byggnadsnämnden har gett ett statbesked  är för en komplementbyggnad  
0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
den area som ändringen avser. Det motsvarar i detta ärende 2891 :- kronor 
((0,0625*44300 = 2769) + (0,0005*44300*5,5)) 
 
Enligt 11 kap 57 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det bygg-
nadsverk som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.  
Det är byggnadsnämnd som bestämmer mot vem anspråket skall riktas. 
 
Enligt Kommunens uppgifter var NN och NN fastighetsägare när överträdelsen 
gjordes.  
 
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 ställ-
ning till om det är en ekonomisk fördel för honom/henne att rätta det felaktigt ut-
förda innan frågan tas upp till behandling av byggnadsnämnden. Denna uppfatt-
ning 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 
 
      
      
      
      
      Forts 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 

  
MBN § 5 (forts) Dnr MB16-1338 

 
olovligt byggande får en uttömmande information om innehållet i gällande be-
stämmelser innan frågan om uttagande av avgift tas upp vid sammanträde med 
byggnadsnämnden.  
NN och NN, har i skrivelse av den 10 november 2016 erhållit information om gäl-
lande regler och om att avgiften kunnat undgås om rättelse av det felaktigt utförda 
skett.  
 
Yttrande har den 18 november 2016 inkommit från NN. Av yttrandet har inte 
framkommit något som föranleder någon annan bedömning från byggenheten än 
vad som framgår nedan.  
 
Mot bakgrund av det här anförda bör sanktionsavgift påföras enligt följande:  
Dåvarande fastighetsägare påföres en sanktionsavgift om 2891 kr för att åtgärden 
vidtagits innan byggnadsnämnden har gett startbesked.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 4. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2017-01-09 från byggenheten 
-   Protokoll från arbetsutskottet, § 4/17 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-   Dåvarande fastighetsägare NN och NN påföres, med stöd av 11 kap 51 § PBL 
en byggsanktionsavgift om 2891 kr för att aktuell åtgärd vidtagits innan bygg-
nadsnämnden har gett startbesked. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Upplysningar 
 
Frågan om startbesked hanteras separat under ärende med diarienummer MB16-
1492 
 

Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfå-
endet av detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 
04 – 4. Referensnummer enligt nedan måste anges för att betalningen skall bokfö-
ras på rätt ärende.  
 
Konto                  3013 
Ansvar                   531 
Verksamhet         2153 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
  
MBN § 6 Dnr MB16-0487 

 
 

NN 
Olovligt byggande, fråga om bygglov, rättelseföreläggande samt 
sanktionsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
Den 20 mars 2016 inkom ansökan om bygg- och rivningslov på rubricerad fastig-
het. Bygglovet avser utvändig ändring i form av att den gula tegelfasaden på hu-
vud- och komplementbyggnad slammas i vit kulör, alla träfasader på huvud- och 
komplementbyggnad målas i svart kulör, byte av taktäckning på huvudbyggnad 
från grå till svart kulör samt uppförande av ett trädäck. Rivningslovet avser riv-
ning av befintligt uterum i trä. 
 
Vid besök på platsen den 13 juli 2016 framkom det att åtgärder avseende utvändig 
ändring av fasader, rivning av befintligt uterum, uppförande av trädäck med en 
area om 54 kvm och en höjd på 81 cm samt uppförande av plank med en högsta 
höjd på 2,5 meter från intilliggande mark och en löplängd på 3,5 meter utförts 
utan att lov eller startbesked dessförinnan meddelats. 
 
Fastighetsägare har i efterhand vidtagit åtgärder genom att ändra det uppföra 
planket. Plankets utformning har ändrats genom att varannan horisontell bräda ta-
gits bort. 
 
Förutsättningar 

Fastigheten NN är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan nr 100, la-
gakraftvunnen 1968-10-28.  
 
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 tillämp-
ningsområde. 
 
Med hänsyn härtill har miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva frågor om bygg-
lov, startbesked, sanktionsavgifter och ev. förelägganden att åtgärda eller rätta det 
som utförts.  
 
  
 
 
                                     Forts 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
  
MBN § 6 (forts) Dnr MB16-0487 
 
 
Fråga om bygg- och rivningslov 
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för  
1) nybyggnad  
2) tillbyggnad  
3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att bygg-
naden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre 
utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Enligt 6 kap 1 § plan- och byggförordningen, PBF, I fråga om andra anläggningar 
än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller vä-
sentligt ändra plank. 
 
Enligt 9 kap 10 § PBL krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en del av 
en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt nå-
got annat i planen. 
 
Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras 
utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har 
bestämt att det krävs rivningslov. 
 
En lovpliktig åtgärd får, enligt 10 kap 3 § PBL inte påbörjas innan byggnads-
nämnden har gett ett startbesked.  
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har 2003-12-16 beslutat om rikt-
linjer för plank och murar. I riktlinjerna anförs bl.a. att långa, täta murar och plank 
i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen – t.ex. gator, 
GC-leder och parker – bara ska få upp-föras då särskilda skäl föreligger. I riktlin-
jerna anförs vidare att murar och plank över 1,8 m normalt aldrig skall tillåtas. 
Vidare anför riktlinjerna att alla inhägnader som är högre än 1,2 m från mark/gata 
skall räknas till plank oavsett genomsiktlighet eller materialval. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas 
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.  
 
      Forts 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
  
MBN § 6 (forts) Dnr MB16-0487 
 
 
Fråga om föreläggande att ta bort det uppförda planket 
Enligt 11 kap 20 § första stycket, PBL får byggnadsnämnden om det på en fastig-
het 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, förelägga den 
som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid. 
 
Enligt 11 kap 37 § PBL, får ett föreläggande enligt 11 kap 20 § PBL förenas med 
vite. 
 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § PBL skall, om någon bryter mot en bestäm-
melse i 8-10 kap PBL, tillsynsmyndigheten (i detta fall miljö- och byggnads-
nämnden) ta ut byggsanktionsavgifter enligt föreskrifterna i 9 kap plan- och bygg-
förordningen, 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 ge-
nom 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 in-
träffa. 
 
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. Avgif-
ten får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt ovanstående stycke ska det särskilt beaktas om överträdel-
sen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.  
 
Enligt 11 kap 54 § PBL skall byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker in-
nan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap PBL har tagits upp till över-
läggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i detta fall inne-
bär att det som uppförts/utförts måste tas bort/återställas.  
 
  
                                        Forts 
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 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
  
MBN § 6 (forts) Dnr MB16-0487 
 
 
1) Byggsanktionsavgift enligt 9 kap 10 § PBF för att trots förbudet i 10 kap 3 § 
PBL påbörja en sådan ändring av byggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första 
stycket 3 c eller 8 § första stycket 2 a eller c eller 4 PBL och som avser en bygg-
nads yttre utseende innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för ett en- 
eller tvåbostadshus 0,125 prisbasbelopp vilket motsvarar 5538 kr (0,125 x 44 300 
kr). Därutöver skall en tilläggsavgift om 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av den area ändringen avser tas ut. Den avsedda ändringens area på enbostadshu-
set uppgår till 138 kvadratmeter, exklusive area för fönster samt dörrar, vilket in-
nebär att tilläggsavgiften motsvarar 3057 kr (0,0005 x 138 x 44 300 kr).  
 
2) Vidare, enligt 9 kap 10 § PBF, är sanktionsavgiften för en komplementbygg-
nad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbas-
belopp vilket motsvarar 2769 kr (0,0625 x 44 300 kr). Därutöver skall en tilläggs-
avgift om 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser 
tas ut. Den avsedda ändringens area på komplementbyggnaden uppgår till 42 
kvadratmeter, exklusive area för fönster samt dörrar, vilket innebär att tilläggsav-
giften motsvarar 930 kr (0,0005 x 42 x 44 300 kr). 
 
3) Byggsanktionsavgift enligt 9 kap 12 § PBF för att trots förbudet i 10 kap 3 § 
PBL påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som 
kräver lov enligt 9 kap 8 § första stycket 5 PBL eller 6 kap 1 § eller anmälan en-
ligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 
0,025 prisbasbelopp när det gäller ett plank, vilket motsvarar 1108 kr (0,025 x 
44 300 kr). Därutöver skall en tilläggsavgift om 0,01 prisbasbelopp per löpmeter 
tas ut. Åtgärdens löpmeter uppgår till 3,5 meter, vilket innebär att tilläggsavgiften 
motsvarar 1551 kr (0,01 x 3,5 x 44 300 kr). 
 
Den totala summan för aktuella byggsanktionsavgifter uppgår till 14 953 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 bygg-
nadsverk som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.  
Det är byggnadsnämnd som bestämmer mot vem anspråket skall riktas.  

Enligt Kommunens uppgifter var NN samt NN fastighetsägare när åtgärderna vid-
togs.  
 
Om den kommunala nämnd som handhar plan- och byggfrågor har för avsikt att 
påföra någon sanktionsavgift är det nödvändigt att den som avgiften/avgifterna  
 
                                         Forts 
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kommer att drabba får sådan information från nämnden att han/hon kan ta ställ-
ning till om det är en ekonomisk fördel för honom/henne att rätta det felaktigt ut-
förda innan frågan tas upp till behandling av byggnadsnämnden. Denna uppfatt-
ning 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 be-
stämmelser innan frågan om uttagande av avgift tas upp vid sammanträde med 
byggnadsnämnden.  
 
NN samt NN, har i skrivelse av den 14 juni 2016 samt den 3 november 2016 er-
hållit information om gällande regler och om att avgiften kunnat undgås om rät-
telse av det felaktigt utförda skett. 
 
Kommunikation 
Sökande har av granskningsyttrande, daterade 2016-07-14 samt 2016-11-03, in-
formerats om de rådande förutsättningarna. Sökande har i yttrande bemött bygg-
enhetens information och bedömningar. I yttrande anför sökande bl.a. handlägg-
ningstiden som anledning och skäl till att åtgärder vidtagits. Sökande anför även 
att denne handlat, i som yttrycks, ”god tro”.  
 
Bedömning  
Enligt reglerna i 9 kap PBL samt 6 kap PBF krävs det bygglov för aktuella åtgär-
der avseende utvändig ändring i form av slamning av tegelfasader, målning av trä-
fasader samt uppförande av plank.  
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdernas överensstämmelse 
avseende utvändig ändring i form av slamning av tegelfasader samt målning av 
träfasader med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärderna bedöms vara 
planenliga och samtliga krav i 9 kap 30 § PBL är uppfyllda. Mot bakgrund av det 
här anförda skall sökt bygglov för dessa åtgärder i efterhand beviljas.  
 
Vidare är det byggenhetens bedömning att den utvändiga ändringen avseende byte 
av taktäckning från gråa till svarta takpannor inte är lovpliktig eftersom byggna-
dens karaktär inte avsevärt påverkas.  
 
Det är byggenhetens bedömning att den rättelse av plank som vidtagits inte upp-
fyller de krav som ställs på ett lovbefriat staket enligt Lomma kommuns riktlinjer  
 
      
      
      
      Forts 
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för plank. Enligt Lomma kommuns riktlinjer för plank och murar ska alla inhäg-
nader som är högre än 1,2 m räknas till plank, oavsett genomsiktlighet eller 
materialval. Vidare är det redan uppförda planket högre än 1,8 meter. Plank med 
en höjd över 1,8 meter ska enligt riktlinjerna normalt aldrig tillåtas. Förutsättning 
för bygglov för plank med aktuell utformning föreligger således inte.  
Mot bakgrund av det ovan anförda bör fastighetsägarna föreläggas att rätta det 
som felaktigt utförts enligt följande: Fastighetsägaren NN samt NN föreläggs vid 
vite om 10 000 kr att ta bort planket som löper från befintlig huvudbyggnad på 
fastigheten NN. Arbetet skall vara utfört senast tre månader efter delfåendet av 
miljö- och byggnadsnämndens beslut. 
 
Byggenheten kan inte finna att bygglov eller startbesked beviljats för det ur-
sprungliga uterummet i trä. Uterummet behandlas således som ett olovligt bygge. 
Uterummet som demonterats utan rivningslov ses då som rättelse och ska inte be-
läggas med sanktionsavgift. 
 
Vidare har lovplikt och förutsättning för aktuellt uppfört trädäck undersökts och 
bedömts. Enligt gällande praxis har Lomma kommun tidigare bedömt att bygg-
nadsverk med en höjd över 0,5 meter ovan mark är lovpliktiga. Denna praxis skil-
jer sig dock mellan olika kommuner. Efter undersökning av senare rättsfall fram-
går det att övre instanser har en skiljaktig praxis beträffande lovplikt och höjd 
över närliggande mark när det gäller trädäck och altaner. Övre instanser anför att 
altaner är bygglovspliktiga om dess höjd är över ca 1,2 meter (medelvärde) samt 
om det visuella intrycket är det av en tillbyggnad.  
 
Fortsättningsvis anför mätreglerna i svensk standard SS 21054:2009 att bygg-
nadsverk (altan) vars lägsta punkt är belägen högre än 0,60 meter över anslutande 
marknivå ska inräknas i byggnadsarean om altanen även är underbyggd. Det 
skulle alltså innebära att aktuell altan, med en höjd på 0,81 meter, riskerar att räk-
nas med i byggnadsarean och därför vara planstridig. 
 
Frågan som kvarstår är då om aktuell altan är så kallat underbyggd. Termen un-
derbyggd är inte definierad någonstans. Det är dock byggenhetens bedömning att 
en altan är underbyggd om den är klädd på sidorna, med till exempel panel, sam-
tidigt som utrymmet under altanen väsentligen kan användas, till exempel för för-
varing. 
 
Med hänsyn till det ovanstående är det byggenhetens bedömning att aktuell altan 
inte är bygglovspliktig samt att det visuella intrycket inte är det av en tillbyggnad. 
 

Forts 
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Det är även byggenhetens bedömning att er altan inte kan anses vara underbyggd 
och ska därför inte räknas med i byggnadsarean. Sanktionsavgift samt rättelse-
föreläggande för aktuell altan är således inte aktuell. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda ska fastighetsägaren påföras sanktionsavgift 
enligt följande: Fastighetsägarna NN samt NN, påföres en byggnadsavgift om 14 
953 kronor för att åtgärder vidtagits utan att bygglov samt startbesked utfärdats.  
 
Byggenheten bedömer att byggsanktionsavgiften skall tas ut till fullo då den av-
giftsskyldige utfört aktuella åtgärder endast på grund av fördröjd handläggnings-
tid, en orsak som inte behandlas i 11 kap 53 § PBL. En sänkning av sanktionsav-
giften är inte aktuell då avgiften bedöms stå i rimlig proportion till överträdelsen 
som begåtts.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 5. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2017-01-10 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 5/17 
   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
Angående föreläggande om rättelse 
 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det byggnadsverk som uppförts i anslut-
ning till trädäcket, till följd av placering och utformning är att betrakta som en 
spaljé och inte ett plank. Spaljéer är normalt inte lovpliktiga. Något föreläggande 
eller några sanktionsavgifter i denna del är därför inte aktuella. 

  
Bygglov 
 

Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ PBL beviljas sökt bygglov i efterhand för de ut-
vändiga ändringar som redan genomförts. Bygglovet avser slamningen av fasad-
teglet i vit kulör samt målning av träpaneler i svart kulör på huvud- och komple-
mentbyggnad. 
 
Sanktionsavgift 

 
Handläggningen av bygglovsansökan har varit mycket utdragen och miljö- och 
byggnadsnämnden anser att det i detta enskilda fall därför finns anledning att 
sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, dvs 12 294/2 = 6147 kr.  
 
      
      
      Forts 
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Fastighetsägarna NN samt NN, påföres med stöd av 10 kap 4 och 5 §§ plan- 
och bygglagen samt 9 kap 18 § första stycket plan- och byggförordning en 
byggsanktionsavgift med sextusenetthundrafyrtiosju (6 147) kronor då åt-
gärder vidtagits innan byggnadsnämnden har gett startbesked. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
 

Bygglov     5210 :- 
 

Kostnad för lagstadgat kungörande   340 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
 

Summa     5550 :- 
 

Faktura översänds separat 
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LOMMA 33:26, Strandvägen 102 
Omprövning av ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av 
flerbostadshus samt rivningslov 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuellt ärende har tidigare prövats av miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-25. 
Nämnden beslöt då att avslå ansökan. Efter beslutet tagits har byggenheten ändrat 
sin uppfattning om bedömningen avseende placering av parkeringsplatser. Ären-
det omprövas därför igen i enlighet med 27 § förvaltningslagen, FL, där bedöm-
ningen avseende placering av parkeringsplatser reviderats. 
 
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus på rubricerad 
fastighet samt rivning av del av befintlig huvudbyggnad. I anslutning till befintlig 
huvudbyggnad ska två tillbyggnader uppföras. En tillbyggnad med tillhörande 
trapphus uppförs söder om befintlig byggnad med en area om 120 m2. Den andra 
tillbyggnaden uppförs norr om befintlig byggnad med en area om 89 m2. Byggna-
derna på fastigheten avses att inredas med tio hyreslägenheter. Befintlig byggnad i 
norra delen av fastigheten skall rivas. Ansökan avser även anläggning av fem par-
keringsplatser samt en handikapparkering. Ett plank utan specificerad höjd avses 
att uppföras i sydöstra tomtgräns mot gata med en löpmeter på ca 5 m. 
 
Byggnadshöjd på befintlig del, med fasad mot gata som beräkningsgrundande fa-
sad, får en byggnadshöjd på ca 9,05 m. Vid trapphuset i söder blir byggnadshöj-
den ca 10,4 m.  
 
Befintlig tegelfasad samt tillbyggnad i söder putsas och målas i beige kulör. Till-
byggnaden i norr uppförs i tegel i gul kulör. Fasaden på trapphuset samt taktäck-
ningsmaterialet på befintlig- och tillbyggnad i söder är av kvadratiska cembonit-
skivor i diagonal typ med svartgrå kulör. Taktäckningsmaterialet på trapphuset 
och den norra tillbyggnaden är av falsad plåt i grå kulör. Fasadparti på trapphuset 
mot gatan är i vit kulör.  

 
Förutsättningar 
Enligt 27 § förvaltningslagen, FL, finner en myndighet att ett beslut, som den har 
meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter 
eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske 
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldig-
heten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet 
tills vidare inte skall gälla (inhibition). Skyldigheten gäller inte, om myndigheten 
har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall 
finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.                             Forts 
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Lomma 33:26 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan nummer 164, 
lagakraftvunnen 1984-09-06.  
 
Enligt 9 kap 2 § 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 byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial  
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.                  

 
Enligt 6 kap 1 § krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller vä-
sentligt ändra murar och plank. 
 
Enligt 9 kap 10 § PBL krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en del av 
en byggnad inom ett område med detaljplan. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall 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 oriente-
ringsförmåga. 
 
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 fastig-
hetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta 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.  

                                           Forts 
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Enligt 9 kap 34 § PBL skall rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnad 
eller byggnadsdel som inte 
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 
    kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 

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, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 

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. 
 
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 gäl-
ler 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  
 
                                            Forts 
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är rimligt att uppfylla kraven. Ytterligare undantag från ovan nämnda krav finns, 
men dessa undantag är ej tillämpliga i detta ärende. 
 
Detaljplanen innehåller inga särskilda bestämmelser om byggnads avstånd till 
gräns mot granntomt på den aktuella tomten. I sådant fall skall, enligt övergångs-
bestämmelserna till PBL, 39 § byggnadsstadgan, BS, tillämpas. Enligt 39 § andra 
stycket byggnadsstadgan, BS, skall iakttagas att byggnad som ej sammanbygges 
(eller kan förväntas komma att sammanbyggas) med byggnad på granntomt ej får 
läggas på mindre avstånd från granntomten än som motsvarar hälften av den för 
byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter. Byggnads-
nämnden får medge undantag från bestämmelserna i andra stycket om särskilda 
skäl föreligger och om det kan ske utan men för granne samt utan fara för sundhet, 
brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området 
försvåras. Om den åtgärd som är i fråga kan inverka på förhållandena på angrän-
sande tomt, skall dess ägare höras i saken. 
 
Enligt 1 kap 4 § PBF med våning avses i denna förordning ett utrymme i en bygg-
nad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett 
tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. 
 
En vind ska anses vara en våning endast om 
1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och 
2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets över-
sida. 
 
En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närm-
ast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid bygg-
naden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har 2003-12-16 beslutat om rikt-
linjer för plank och murar. I riktlinjerna anges det bl.a. att långa, täta murar och 
plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen bara ska få 
uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas normalt inte som 
särskilda skäl. Mot bakgrund av dessa aspekter är det därför inte lämpligt att pla-
cera långa höga plank eller murar mot allmän plats. 
 
Fastigheten ingår även i ett område där det enligt planbeskrivningen fordras sär-
skild uppmärksamhet med hänsyn till miljön.  
 
Enligt Lomma kommuns parkeringsnorm, antagen 2013-11-20, anges det ett mi-
nimikrav på en gemensam parkeringsplats per lägenhet för flerbostadshus. 
      Forts 
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Enligt detaljplan: 

• Med punktprickig betecknad del av område får icke bebyggas. 
• Med korsprickig betecknad mark får bebyggas endast med uthus, garage 

och dylika mindre gårdsbyggnader. 
• Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 meter. 

 
Kommunikation 
Eftersom förslaget strider mot bl.a. detaljplanen i fråga om byggnadshöjd samt 
bebyggelse på punkt- och korsprickad mark har byggenheten kommunicerat sin 
bedömning av förslaget till sökande via granskningsbrev av den 11 juli 2016. 
 
Efter besök på plats med sökanden samt sökandes arkitekt, 2016-08-17, har ett 
skriftligt yttrande överlämnats med önskan att få ärendet prövat av nämnden i nu-
varande skick. 
 
Byggenhetens bedömning 
Eftersom byggnadsnämnden som första instans funnit att beslut meddelats med 
stöd av en omständighet som senare bedömts vara oriktig prövas ärendet igen. 
 
Aktuella åtgärder är bygglovspliktiga enligt 9 kap 2 § PBL samt 6 kap 1 § sjunde 
punkten PBF. 
 
Den tilltänkta tillbyggnaden anses anpassad till den befintliga huvudbyggnaden 
och till omgivningen på sådant sätt att kraven på utformning och anpassning i 2 
kap 6 §, samt 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL anses vara uppfyllda. 
 
Enligt detaljplanen fordras enligt planbeskrivningen särskild uppmärksamhet med 
hänsyn till miljön. Då viss omgivande bebyggelse redan är putsad samt att åtgär-
derna anses smälta in med bebyggelsen på grannfastighet i söder kan denna avvi-
kelse från detaljplanen godtas. 
 
Åtgärden strider mot 39 § byggnadsstadgan då trapphuset i söder samt tillbyggna-
den i norr placeras närmre än 4,5 m från tomtgräns. Den befintliga byggnad som 
avses att rivas står idag ungefär på samma plats som tillbyggnaden i norr väntas 
placeras på. Fråga om huruvida avsteg från 39 § BS kan tillåtas har inte utretts till 
fullo eftersom det i andra avseenden saknas förutsättning för att medge lov. 
 
 
 
      
      Forts 
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Åtgärden strider mot detaljplanen avseende högsta antal våningar. Enligt detalj-
planen skall våningsantalet vara högst två. Då frontespisen på befintlig huvud-
byggnad upptar 40,1 % av takfallet blir enligt 1 kap 4 § antalet våningar efter 
mätning och beräkningar med ritningar som underlag: tre. Detta kan dock ses som 
en avvikelse som kan godtas då frontespisen endast bidrar till en avvikelse på en 
begränsad del i det stora hela, att takfallet sedan fortsätter i vinkel samt att fronte-
spisen befinner sig på fasad mot innergård. 
 
Byggenheten anser vidare att åtgärden avseende placering av det långa täta plan-
ket i fastighetsgräns mot gata strider mot Lomma kommuns riktlinjer för plank 
och murar. Det avsedda planket uppfyller således inte de krav på lämplighet med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan som 
avses i 2 kap 6 § PBL. 
 
Avsedda åtgärder strider mot kraven om tillgänglighetsanpassning.  
Brister i tillgänglighetsanpassning förekommer, bl. a:  

• Redovisad lösning på tillgänglighetsanpassning i trapphuset saknas. 
• Redovisad möjlighet till avgränsning av rum för vila saknas i gårdshuset 

plan 1. 
• Nivåskillnad till entré till lägenhet på bottenplan är ca 600 mm. Redovisad 

lösning saknas. 
• Nivåskillnad mellan hall och sovrum i plan 1 är ca 400 mm och kan inte 

ses som en liten avvikelse. 
 
Åtgärden strider mot detaljplanens högsta tillåtna byggnadshöjd som är 6,5 meter. 
Befintlig byggnadshöjd på 6,8 meter är dock redan idag planstridig. Den ansökta 
åtgärden kommer att bidra till ytterligare planstridiga byggnadshöjder. Trapphuset 
tillhörande södra tillbyggnaden får en byggnadshöjd mot gata på 10,4 meter. 
Frontespisen på fasad mot innergård innebär att byggnadshöjden i denna del är 9,8 
meter. Vid takkupan på fasad mot gata (Strandvägen) är byggnadshöjden 9,05 me-
ter. Byggnadshöjden vid den södra fasaden är enligt ritning 6,834 meter. Byggen-
heten har i fråga om byggnadshöjd som praxis att bedöma en avvikelse på högst 
10 % som liten. För aktuellt ärende innebär det att maximal byggnadshöjd inte får 
överstiga 7,15 m. Eftersom byggnadshöjden överstiger 7,15 meter vid trapphuset 
samt vid takkupan på fasad mot gata kan den samlade helheten av avvikelserna 
inte ses som små. 
 
Tillbyggnad i norr utförs till en viss del, 20.4 m2, på korsprickad mark. Korsprick-
ad mark får enligt detaljplanen endast bebyggas med uthus, garage och dylikt. 
Trapphuset i den södra tillbyggnaden utförs helt, 8,4 m2, på punktprickad mark.  
 
      Forts 
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Punktprickig mark får enligt detaljplanen inte bebyggas. Bebyggelsen på kors- 
och punktprickad mark kan inte ses som en liten avvikelse. 
 
Antalet parkeringsplatser uppfyller inte de minimikrav som ställs enligt Lomma 
kommuns parkeringsnorm. Då ansökan avser inredande av tio lägenheter saknas 
fem gemensamma parkeringsplatser. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda anser byggenheten att åtgärderna som beskrivs 
ovan strider mot detaljplan på flera punkter och inte kan ses som en liten avvi-
kelse förenlig med detaljplanens syfte. Vidare kan inte kraven i 2 kap 6 § anses 
vara uppfyllda då bl.a. användningsmöjligheter för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga saknas.  
 
Ändringen av beskrivningen av förutsättningar avseende parkeringsplatser medför 
inte att byggenheten gör någon annan bedömning av de sammantagna avvikelser-
na från detaljplan. 
 
Kraven i 9 kap 30 och 31 b §§ PBL för att bygglov skall medges är således inte 
uppfyllda.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 6. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2017-01-09, tillägg 2017-01-24 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 6/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20, 30, och 31b§§ PBL förklaras att de samlade planavvikel-

ser som är i fråga inte är att betrakta som små och förenliga med detaljplanens 
syfte. Bygglov för uppförande av till byggnad av bostadshus samt uppförande 
av plank i tomtgräns i enlighet med ansökan beviljas ej. 

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

 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
 

Avslag (timersättning 5 timmar à 1000 kr) 5000:- 
 

Faktura översänds separat 
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BJÄRRED 38:25, Rosenvägen 4 
Anmälan om startbesked för komplementbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan avser bygglovsbefriad komplementbyggnad i form av en förrådsbygg-
nad på rubricerad fastighet. Förrådet avses att placeras på fastighetens sydvästra 
del, 2 m ifrån tomtgräns i syd och 6 m ifrån tomtgräns i väst. Förrådet har en area 
om 24,75 kvm (4,50 x 5,50 m) samt en byggnadshöjd på 3,0 m. Förrådet uppförs 
med putsade väggar av lättbetong, ljusgul kulör. Taktäckningsmaterialet är falsad 
plåt i grå kulör. Fönster och dörrar är i vit kulör. 

 
Förutsättningar 
Enligt 9 kap 2 § krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 9 kap 4 a § plan- och bygglagen, PBL, krävs det, trots 2 §, inte bygglov för 
att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en 
byggnad som 
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en 
komplementbyggnad, 
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av 
denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter, 
3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, och 
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

En åtgärd som avses i 4 a § får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de gran-
nar som berörs medger det.  

Enligt 6 kap 5 §, plan- och byggförordningen, PBF, krävs en anmälan för åtgärder 
som avses i 9 kap 4 a §, PBL. 

Enligt 9 kap 4 d §, PBL, får en sådan åtgärd som avses i 9 kap 4 a §, PBL, inte 
vidtagas utan bygglov på en byggnad eller inom bebyggelseområden som avses i 
8 kap 13 §, PBL. 

Enligt 8 kap 13 §, PBL, får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.  

Enligt samma lagrum 4 punkten skall det ovan anförda även tillämpas på bebyg-
gelseområden. 

 
 
                                       
                                         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. Enligt samma lagrum tredje stycket skall bebyggelseområ-
dets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 10 kap 3 §, PBL, får en åtgärd som kräver en anmälan inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden gett ett startbesked. 
 
Enligt 10 kap 5 § PBL skall byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och mark-
åtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav 
som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, skall 
byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämn-
den fastställer i startbeskedet. 
 
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 färdigställan-
deskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan för-
säkring 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 vi-
sats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen 
(2006:985) om energideklaration för byggnader. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av Kom-
munfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i kulturmil-
jöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. Huvudbygg-
nad på aktuell fastighet är inte särskilt utpekad i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram. 
 
Kommunikation och yttrande 
Sökande har av skriftligt granskningsyttrande den 27 juni 2016 informerats om de 
förutsättningar som gäller för anmälningspliktiga åtgärder i områden som eventu-
ellt kan bedömas att inräknas enligt ordalydelsen i 8 kap 13 § PBL.  
 
 
      Forts 
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Grannegodkännande 
Eftersom avsedd åtgärd placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter har fastighetsä-
gare av berörd fastighet i syd, Bjärred 38:24 skriftligen godkänt placeringen av 
aktuell carport.  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap 4 a §, PBL, krävs det inte bygglov för aktuell åtgärd.  

 
Enligt 6 kap 5 § PBF krävs en anmälan för aktuell åtgärd. 
 
Enligt 8 kap 13 § PBL skall utöver byggnader också tillämpas på bebyggelseom-
råden.  
 
Enligt 9 kap 4 d §, PBL, får en sådan åtgärd som avses i 9 kap 4 a §, PBL, inte 
vidtagas utan bygglov på en byggnad eller inom bebyggelseområden som avses i 
8 kap 13 § PBL. Enligt ordalydelsen i 9 kap 4 d § PBL är det inte en bedömning 
av huruvida den tänkta lovbefriade åtgärden är anpassad till kulturvärdena i be-
byggelseområdet eller ej som avgör dess tillåtelse. Enligt lagrummet är det en be-
dömning av om bebyggelseområdet anses vara ett sådant område som avses i 8 
kap 13 § PBL som skall göras. Aktuell fastighet, Bjärred 38:25, ingår i ett område 
som i kommunens kulturmiljöprogram beskrivits som en miljö med kulturvärden 
att värna om. Området benämns i kulturmiljöprogrammet som Villor norr och sö-
der om Öresundsvägen.  
 
Vidare anförs det i programmet att villorna är av varierande ålder och karaktär. De 
stora och ofta lummiga trädgårdarna ger området en sammanhållen karaktär, trots 
bebyggelsens varierande uttryck. För att bibehålla områdets karaktär av lummigt 
villaområde ska ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller volym 
och placering på tomten. 
  
Byggenheten anser att kulturmiljöprogrammets beskrivning av aktuellt område 
samt områdets karaktär utgör en betydande grund för att betrakta det som ett så-
dant bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL. Således anses det att aktuell 
åtgärd inte uppfyller de krav som ställs enligt 2 kap 6 § avseende bevarandet av 
kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. 
 
Mot bakgrund av det anförda är det byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd så-
ledes inte får vidtagas utan bygglov enligt 9 kap 4 d §. Byggenheten bedömer att 
åtgärden inte uppfyller kriterierna för en sådan bygglovsbefriad åtgärd som avses i 
9 kap 4 a §, PBL, och startbesked bör därför inte utfärdas. 
 
      Forts 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 7. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2017-01-09 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 7/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
Med stöd av 10 kap 23 § PBL samt med stöd av det ovan anförda beslutar  
miljö- och byggnadsnämnden att inte meddela startbesked för bygglovsbefriad 
komplementbyggnad i form av förrådsbyggnad på fastigheten Bjärred 38:25. 

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

 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
 

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

Faktura översänds separat 
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LJUNGHUSET 1:13, Öjings väg 12 
Ansökan om förhandsbesked angående lokalisering av tre enbo-
stadshus med komplementbyggnader 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked avser lokalisering av tre enbostadshus med komple-
mentbyggnader. Lokaliseringen förutsätter att Ljunghuset 1:13 delas i fem tomter, 
där de två befintliga byggnaderna hamnar på var sin tomt. Dessa är ett boningshus 
och en komplementbyggnad. 
 
Fastighetens area är 4436 m2, men det är till en del gatumark som inte berörs av 
den tilltänkta etableringen. De föreslagna tomterna blir respektive ca 595, 612, 
912, 575 och 528 m2, skalmätt på inskickad karta. 

 
Förutsättningar 
Ljunghuset 1:13 är belägen inom område med detaljplan i form av styckningsplan 
från 1936.  
Planen har inga bestämmelser alls, bara en zon närmast gatan som inte får be-
byggas.  
 
Närmast gräns mot granne i väster finns en fem meter bred zon med servitut, 
närmast gatan en fyra meter bred zon med servitut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2007-01-30 plan- och byggkontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för området. Ärendet hanteras numera av planeringskon-
toret och kommunstyrelsen och under tiden 16 maj - 17 juni 2016 hölls samråd. 
Nästa skede i processen är granskning.  
 
Föreliggande planförslag föreskriver att fastigheten används för bostadsändamål. I 
övrigt:  
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,0 meter, huvudbyggnad ska placeras minst 3,5 
m från fastighetsgräns. Huvudbyggnad och komplementbyggnad ska placeras 
minst 6,0 m från gata. Huvudbyggnad ska placeras minst 3,5 från tomtgräns. End-
ast friliggande hus. Komplementbyggnad ska uppföras i max ett plan och ska  
underordna sig huvudbyggnad vad gäller storlek, höjd, utformning och placering. 
Vid nybyggnation är högsta tillåtna byggnadshöjd 5,0 m för huvudbyggnad. 
Lägsta höjd för färdigt golv är 3,0 m. Inom kvartersmark krävs marklov för fäll-
ning av träd med ett omfång om 50 cm. 
Högsta tillåtna byggnadsarea: För fastigheter >2000 m2: 25%, för fastigheter 
<2000 m2: 450 m2 

      
      Forts 
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Minsta fastighetsstorlek 1000 m2. I fastighetens västra del finns på plankartan 
även ett s.k. u-område, dvs område marken ska vara tillgänglig för allmänna un-
derjordiska ledningar. 
 
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 28 § PBL får byggnadsnämnden, om ett ärende om lov eller för-
handsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan 
om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upp-
häva en detaljplan eller områdesbestämmelser, besluta att ärendet om lov eller 
förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har av-
gjorts 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. 

 
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, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 
 
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. 

 
Kommunikation 
Eftersom Byggenhetens bedömning leder till att Miljö- och byggnadsnämnden re-
kommenderas att anstå med beslut i denna fråga tills pågående detaljplanearbete 
har avslutats, har berörda grannar inte hörts i detta ärende. 
 
 
                                         Forts 
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Byggenhetens bedömning 
Som framgår ovan har Miljö- och byggnadsnämnden redan år 2007 ansett det 
nödvändigt att ersätta den gällande styckningsplanen med en modernare detalj-
plan. Det föreliggande planförslaget kan sägas vara uttryck för kommunens vilja 
och åsikt över hur ljunghusetområdet ska användas och bebyggas. Därför är det 
lämpligt att avvakta med att ta ställning till rubricerade förhandsförfrågan tills de-
taljplanearbetet är klart. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 8. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-11-24 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 8/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 28 § PBL besluta att ärendet om förhandsbesked inte skall 
avgöras förrän frågan om planarbetet över Ljunghuset har avslutats. Om kommu-
nen inta har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om för-
handsbesked kom in till byggnadsnämnden, skall dock ärendet om förhandsbe-
sked avgöras utan dröjsmål. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
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LOMMA 25:158 – Kv nr 17, Seglet – Pricktorget, Kanaltorget 
Ansökan om bygglov för flerfamiljshus 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser två byggnader med lägenheter, den södra (Hus 1) i tre 
plan med delvis inredd vind och underbyggd med underjordiskt garage, den norra 
(Hus 2) i två plan med uppstickande delar. I ansökan ingår miljöhus placerat på 
Pricktorget. Kvarterets gård är till en del upphöjd för att möjliggöra ge plats för 
garage under mark. 
 
Totalt planeras 56 lägenheter. 
 
Hus 1: Fasader utgörs av putsat tegel i röd, grå, vit och grönaktig samt svarta ku-
lörer, med inslag av obehandlat gråaktigt och svart tegel. Tak av svart papp. Föns-
ter, smide och plåtdetaljer: svart. 
 
Hus 2: Fasader av putsat tegel i röd, vit och gula kulörer. Delar av fasaden mot 
Kanaltorget utförs med synligt tagel i svart eller brunt. Uppstickande delar av 
byggnaden utförs med fasader av svart träpanel. Tak av svart papp, fönster, smide 
och plåtdetaljer svarta. 
 
Hus 3: (miljöhus): Fasader av svart träpanel, tak av svart papp. Obs detta hus pla-
ceras på Pricktorget, som är en separat fastighet, Lomma 25:5>24. 
 
Ansökan redovisar i särskild parkeringsutredning 42 P. 
 
Förslaget har ända från skisstadiet uppvisats för Byggenheten och Miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande och presidium. Diskussionerna har därvid lett till 
flera ändringar och justeringar fram till föreliggande förslag. 
 
Förutsättningar 
Lomma 25:158 är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen 07/03 vann 
laga kraft 2007-05-04, men har ändrats två gånger under 2016. Planhandlingarna 
är omfattande, både plankartans bestämmelser och det vidhängande kvalitetspro-
grammet, och för den redogörs inte här. Ändringarna gällde dels förtydligande av-
seende byggnation ovanpå i planen angivet våningsantal samt indelningar av 
byggnadernas fasader, dels ändringar av nyttjande av allmän platsmark och parke-
ringar. Den senare ändringen innebar möjlighet att bebygga Pricktorget med en 
förrådsbyggnad, t.ex. miljöhus. 
 
    Forts 
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Överst på plankartan under rubriken Bestämmelser står: ”Mindre byggnadsdel 
som kan vara till fördel för byggnads utseende och funktion må. Efter miljö- och 
byggnadsnämndens prövning, utskjuta framför den fasad respektive över det tak-
plan som bestämmelser och gränser på kartan anger”. 
 
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 väsentli-
gen 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 ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens 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 fastig-
hetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta 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.  
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 9 kap 30 § 
första stycket 1 b PBL, skall en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd 
som söks och de som tidigare har godtagits. 
 
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, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 
    Forts 
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Enligt 2 kap 8 § skall byggnadsverk som placeras under markytan i skälig omfatt-
ning utformas så att det inte försvårar användningen av marken ovanför. 
 
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 av-
gränsbara 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 tillgänglig-
het till, eller användbarhet av, lokaler dit allmänheten har tillträde dock alltid av-
hjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningar-
na 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 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,  
 
 
    Forts 
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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 bygg-
nadsverk 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 el-
ler 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. 
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet 
för Lomma tätort. 
 
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 färdigställan-
deskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan för-
säkring 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 energiförsörj-
ningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 
§ lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. 

 
Kommunikation 
Eftersom åtgärderna bedöms ske i enlighet med gällande detaljplan och dess syfte 
har berörda grannar inte hörts i detta ärende. 
 
Lomma kommuns tekniska avdelning har gett tillfälle att yttra sig över förslaget. I 
sitt yttrande lämnar man synpunkter på hur kvarteret ska anslutas till det kommu-
nala VA-nätet. Man är kritisk till att radhusens entréer ligger aningen över gatu-
nivå, samtidigt som det på trottoaren utanför entrédörrarna finns ett trappsteg. 
Man anser också att entrédörrar i fasadliv som öppnas utåt över trottoaren inte är 
en bra lösning, utan dörrarna bör placeras indragna så djupt i fasad att de i uppsla-
get läge helt befinner sig på kvartersmark. Man påpekar också att föreslagen pla-
cering av miljöhuset på Pricktorget innebär en förhöjd kostnad för sophantering, 
eftersom sopbilarna inte kan köra runt kvarteret, de stannar på Bojgränd. 
                                       Forts 
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Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över dessa synpunkter och i ett svar per e-
post förklarar man att en anpassning till befintligt VA-nät ska ske. Man menar att 
man följer detaljplanens föreskrifter avseende detaljplanen, så även placeringen av 
miljöhuset på Pricktorget. 
 
Byggenhetens bedömning 
De ovan citerade raderna i detaljplanebestämmelserna har vid flera tidigare lov-
prövningar inom Lomma hamn och centrum tolkats så att Miljö- och byggnads-
nämnden har möjlighet att tillåta avvikelser i form av uppstickande eller utstick-
ande byggnadsdelar utan att de räknas som avvikelser från detaljplanen i lagens 
mening.  
I detta fall rör det sig om två frontespiser på fasaden mot söder, något indragna 
från gatulivet, med tillhörande terrasser infällda i takfallet. De är genomgående 
och framträder även på gårdssidan. På gården har taket mellan frontespiserna för-
höjts något för att ge plats åt två lägenheter à 52 m2, som även har terrasser mot 
gården. 
 
Hanteringen av avfall har lösts så att ett större miljöhus placerats i en separat 
byggnad på Pricktorget och en mindre inne på gården. I den mindre byggnaden 
placeras det dagliga hushållsavfallet, medan övrigt i den större byggnaden på tor-
get. Förslaget är enligt den gällande detaljplanen. Av det inlämnade yttrandet från 
sakkunnige i tillgänglighetsfrågor framgår att han anser lösningen tillfredsstäl-
lande. 
 
Sakkunnige nämner också att terrasserna mot gården av tekniska skäl inte kan gö-
ras tillgängliga utan ramp eller lyftanordning. Ramper ses inte som realistiska ef-
tersom de tar upp så stor plats.  
I stället är det här fråga om att lägenheterna kommer att levereras med en lyftan-
ordning som de blivande hyresgästerna kan välja att få monterade direkt eller 
förvara för eventuellt framtida behov. Även denna lösning anses som tillfredsstäl-
lande. 

 
Enligt nyligt avtal mellan Lomma kommun och exploatören är numera parke-
ringsplatserna på mark inom Lomma hamn inte reserverade för respektive kvarter, 
utan gästparkeringar kan sökas inom hela området. Föreliggande förslag redovisar 
ett underskott på 4 P. Sökanden visar i en särskild utredning att man vid uppfö-
randet av Kvarter nr 12 och 20 löst gästparkeringarna inom kvarteret i stället för 
att ta platser inom parkeringsutrymmena i anspråk, totalt 25 P av dessa har inte 
utnyttjats. Det kan därför vara rimligt att godta ett underskott på 4 P för detta 
kvarter. 
                                       Forts 
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De tilltänkta byggnaderna avviker inte påtagligt från omgivande bebyggelse. Kra-
ven på utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL är 
uppfyllda.   
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall bedöms vara tillgodo-
sedda. 
 
De krav som ställs i 8 kap 1 § PBL och i 3 kap 1 § PBF om att byggnad skall vara 
lämplig för sitt ändamål uppfylls. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31 §§ 
PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför be-
viljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 9. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-12-21, tillägg 2017-01-18 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 9/17 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-  Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ PBL beviljas sökt bygglov för uppförande av 
flerbostadshus i enlighet med ansökan och med utförande som framgår av stämp-
lade 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. 
 
Beslut om kontrollansvarig 
Kontrollansvarig skall vara: NN 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
 
 
   
   Forts 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 321776:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                 309:- 
Summa 322085:- 

 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Sådant be-
sked 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 vattenav-
rinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom an-
läggande 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. 
 
Tänk på att om det skall uppföras byggbodar i samband med byggnationsarbetet 
så kan även dessa var bygglovs- eller anmälningspliktiga och kräva startbesked. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden erinrar om att pågående klimatförändring kan med-
föra risker för översvämningar. Hänsyn till dessa risker bör tas vid projekteringen. 
Om möjligt bör tekniska lösningar väljas som minskar riskerna. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrå-
det och vid de platsbesök som görs. 
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på all-
män plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoar-
kanter. Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 
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Karstorp 24:63, Tvärgatan 16 
Ansökan om bygglov för tillbyggnader av enbostadshus 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad mot norr med ny entré och mot söder då tre 
mindre takkupor slås samman till en större. Entrén fasader av vit puts och tak av 
plåt, lika befintligt. 

 
Förutsättningar 
Karstorp 24:63 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 väsentli-
gen 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 ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens 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 fastig-
hetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta 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.  
 
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 9 kap 30 § 
första stycket 1 b PBL, skall en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd 
som söks och de som tidigare har godtagits. 
 
      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, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 
 
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 gäl-
ler 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 en-
kelt 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 
 
      
      Forts 
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Enligt 8 kap 7 § PBL får, vid ändring eller flyttning av en byggnad, kraven i 8 kap 
1 (och 4 §) anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens om-
fattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar 
och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapi-
tel. Avsteg från kraven i 8 kap 1 § tredje punkten och 4 § åttonde punkten får dock 
göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte 
och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Det som nu 
sagts skall tillämpas också på andra anläggningar än byggnader. Angivna undan-
tag gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap 2 § fjärde punkten PBL. 
 
Enligt 8 kap 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Det som sagt 
skall tillämpas också på  
1) anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap 7 §, 2) tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestäm-
melser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3) allmänna platser och 4) be-
byggelseområden. 
 
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 byggna-
dens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
tas till vara. Det som här sagts skall, enligt 8 kap 18 § PBL, tillämpas också på 
ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt plan- och bygg-
förordningen.   
 
Fastigheten ligger inom område som är upptaget i Lomma kommuns kulturmiljö-
program, byggnaden är gulmarkerad. Ur texten: ”Strandvägen är en miljö med 
kulturvärden att värna om. Småskaligheten och tätheten i bebyggelsen är viktiga 
karaktärsdrag. Därför bör man vid ny-produktion i området tänka på att anpassa 
ny bebyggelse till den befintliga vad avser placering i förhållande till gatan,  
volym, proportioner, skala och takvinkel. Även på nya hus bör entréerna 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 ga-
turummet. I det här området bör man särskilt tänka på att inte måla, putsa, slamma 
eller på annat sätt täcka över tegelfasader. Tillbyggnader bör ske på baksidan så 
att byggnadernas volym i gatubilden inte rubbas och takkupor och takfönster mot 
gatan bör undvikas. Entréerna mot gatan bör bevaras. Äldre, murade uthus är av 
betydelse för miljöns karaktär, och de bör bevaras och underhållas. Detsamma  
      
      Forts 
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gäller murade skorstenar som heller inte bör plåtinklädas”. Vidare: ”De enskilda 
husen har i många fall genomgått stora förändringar, men bebyggelsemiljöns hel-
hetskaraktär är ändå att betrakta som välbevarad. Därför är det viktigt att ändring-
ar av dessa byggnader utförs med särskild varsamhet. Den ursprungliga utform-
ningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande, 
exempelvis bör tegelfasader inte målas, putsas, slammas eller på annat sätt täckas 
över. Eventuella tillbyggnader ska göras i vinkel på byggnadernas baksidor, och 
de ska göras med respekt för byggnadens karaktär och skala. Entréer mot gatan 
ska bevaras. Inga takkupor eller takfönster bör uppföras i takfall mot gatan, och 
takkupor på baksidan bör vara begränsade i antal och storlek, samt anpassade till 
byggnadens formspråk”. 
 
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 färdigställan-
deskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan för-
säkring 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 energiförsörj-
ningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 
§ lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. 
 
Kommunikation 
Berörda grannar har inte hörts i detta ärende. 
 
Byggenhetens bedömning 
Fastigheten har ovanligt få utbyggnadsmöjligheter.  Planförfattaren har vid upprät-
tandet ansett att bostadshusen i detta kvarter inte ska ha några  
utbyggnadsmöjligheter alls och placerade bestämmelsegränsen i huslivet för samt-
liga bostadshus. 
 
Samma sak för kvarteret närmast i norr. Byggnaderna är visserligen gulmarkerade 
i Lomma kommuns kulturmiljöprogram men de tycks inte vara särskilt bevarans-
värda i jämförelse med övriga bostadshus i närheten av Strandvägen, där många är 
gulmarkerade. 
 
Den föreslagna tillbyggnaden placeras helt på mark som inte får bebyggas, s.k. 
punktprickad mark. En sådan byggnation kan normalt inte tillåtas, endast mindre 
intrång kan betraktas som en liten avvikelse från detaljplanen, kanske någon me-
ter.  
                                        Forts 
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Det finns gott om exempel på liknande anspråkslösa tillbyggnader inom dessa de-
lar av Lomma tätort, Byggenheten anser därför att förslaget inte innebär en för-
vanskning av byggnaden, den är utformad på ett lågmält och anpassat sätt, i den 
mening som 8 kap 13 § PBL avser. 
 
Då planen upprättades var kvarteret indelat i tre fastigheter. Idag är det ytterligare 
uppdelat, till fem fastigheter. Kvarteret tycks ha delats år 1982, fyra av dessa har 
genom servitut tillträde över rubricerad fastighet, tvärs över gårdsplanen, till sina 
entréer eller gårdshus. Servitutet ger möjlighet till tillträde ända fram till fasad på 
östra och södra sidan. 
 
Sökanden har vid besök på Byggenheten argumenterat för sina önskemål och 
uppgett sig vara mycket besvärad av servitutet eftersom det medför att familjen 
inte har någon skyddad vrå på tomten. De har inte fått gehör hos rättighetsinneha-
varna för sina önskemål att upphäva servitutet. Den nya entrén mot norr skulle ge 
dem en delvis skyddad ingång till bostaden, samt en välbehövd toalett i bottenvå-
ningen. 
 
Idag finns tre mindre takkupor på bostadens gårdssida. Förslaget innebär att de 
slås samman till en större utan att den totala bredden ändras. Detta strider mot kul-
turmiljöprogrammets anvisning om att de ska vara små och anpassade till bygg-
nadens utformning. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31 §§ 
PBL för att bygglov skall medges inte är uppfyllda. Ansökan om lov bör därför 
inte beviljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 10. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-12-16 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 10/17 

       
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-  Med stöd av 9 kap 20, 30, och 31 b §§ PBL förklaras att den planavvikelse som 
föreslagen entré innebär inte är att betrakta som liten och förenlig med detaljpla-
nens syfte, och förklaras att föreslagen ändring av takkupor strider mot Lommas 
kulturmiljöprogram, samt avslå sökt bygglov för tillbyggnader av bostadshus i en-
lighet med ansökan. 

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

   Forts 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 

Avslag, timersättning (3 tim à 1000:-) 3000:- 
 
Summa 3000:- 
 

Faktura översänds separat 
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LOMMA 25:18 (Lomma 33:11), Tullhustorget 
Ansökan om tidsbegränsat lov för väderskydd över uteservering 
under tiden till och med 2021-12-31 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tidsbegränsat lov för väderskydd över uteservering. 
 
På platsen finns sedan länge en uteservering i form av en terrass utan tak. För att 
verksamheten även ska kunna föregå under otjänlig väderlek söks ett tidsbegrän-
sat lov för ett väderskydd bestående av en permanent grå stålställning, befintliga 
räcken av glas samt neddragbara transparenta gardiner. Taket består av en indrag-
bar vit eller beige väv som kan dras in under befintligt utkragande tak. Byggnads-
arean är ca 110 m2. 
 
Förslaget innebär en tillbyggnad av Lomma 25:18, men den placeras på en annan 
fastighet Lomma 33:11, den förra är till fullo bebyggd. 

 
Förutsättningar 
Lomma 25:18 och berörd del av Lomma 33:11 är belägen inom detaljplanelagt 
område.  
 
För berört markområde gäller användningen Gångfartsgata, dvs det är allmän 
platsmark. För utformning och användning gäller ett kvalitetsprogram, som ingår i 
planhandlingarna. ”Miljö- och byggnadsnämnden får medge att delar av allmän 
plats får utnyttjas för enskilt ändamål, t.ex. utvändig trappa, knutet till angrän-
sande fastighet, underbyggas för gemensamhetsanläggning (parkering) eller, på 
angivna platser (pav) för enskilda mindre byggnader”. 
 
I kvalitetsprogrammet står: ”Komplementbyggnader som kommunen har rätt att 
medge på allmän plats, skall utformas som enkla och lätta träbyggnader i en vå-
ning med karaktär och form enligt följande regler: 1) hoddor på kajen: små bodar , 
2,5x4 m, som kan kopplas till större grupper; rödfärgad panel med vita snickerier, 
2) hus för rekreation på stranden: utsträckning, planform och takform anpassade 
till strandmiljön och respektive plats samt prövade i tillståndsprövningen i varje 
enskilt fall; enkla träsfasader med laserad eller obehandlad panel, grå eller grå-
nande trävit, snickerier lika panel, papptak”. Dessa anvisningar gäller inte gene-
rellt på allmän plats, utan endast inom särskilt markerade områden, ”pav”. 
 
 
 
      Forts 
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Enligt 2 kap 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller för-
handsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaf-
fenhet, 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 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 väsentli-
gen 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 ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
    
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.  
 
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 9 kap 30 § 
första stycket 1 b PBL, skall en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd 
som söks och de som tidigare har godtagits. 
 
Enligt 9 kap 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyl--
ler någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 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 begä-
ran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga fem-
ton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. 
 
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, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas.     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 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 gäl-
ler 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.  
 
Enligt 8 kap 7 § PBL får, vid ändring eller flyttning av en byggnad, kraven i 8 kap 
1 (och 4 §) anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens om-
fattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar 
och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapi-
tel. Avsteg från kraven i 8 kap 1 § tredje punkten och  
4 § åttonde punkten får dock göras endast om det med hänsyn till ändringens om-
fattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att 
uppfylla kraven. Det som nu sagts skall tillämpas också på andra anläggningar än 
byggnader. Angivna undantag gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 2 § fjärde punkten PBL. 
 
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 egen-
skaper. 
 
Enligt 8 kap 12 § första stycket PBL skall det som gäller i fråga om tomter enligt 
8 kap 9–11 §§ PBL i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och 
på områden för andra anlägg-ningar än byggnader. Enligt 8 kap 12 § andra stycket 
skall dock, trots reglerna i första stycket, allmänna platser ordnas så att personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda platsen eller området i  
      
      
      Forts 
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den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av PBL. Ett hin-
der mot tillgänglighet eller användbarhet ska alltid avhjälpas, om hindret med 
hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 
 
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 byggna-
dens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
tas till vara. Det som här sagts skall, enligt 8 kap 18 § PBL, tillämpas också på 
ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt plan- och bygg-
förordningen.   
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet 
för Lomma tätort. 
 
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 färdigställan-
deskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan för-
säkring 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 vi-
sats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen 
(2006:985) om energideklaration för byggnader. 

 
Kommunikation 
Berörda grannar har inte hörts i detta ärende. 
 
Byggenhetens bedömning 
Ett villkor för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna lämna ett tidsbegränsat 
bygglov är att åtgärden är av tillfällig art och att den inte uppfyller alla bestäm-
melserna i 9 kap 30-32 §§ PBL. Byggenheten bedömer att det inte är detaljplanens 
syfte att det ska vara möjligt att placera en byggnad inom markområde för gång-
fartsgata. De exempel på avvikelser som är godtagbara rör enskilda och mindre 
åtgärder, inte byggnader för verksamheter av denna omfattning. Alltså finns förut-
sättningar för att bevilja ett tidsbegränsat lov för den sökta åtgärden.  
 
 
 
 
                                            Forts 
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MBN § 12 (forts) Dnr MB16-1063 
 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL (se ovan) ska miljö- och byggnadsnämnden pröva lämplig-
heten av en föreslagen byggnation. Det är Byggenhetens bedömning att det här är 
fråga om en byggnad, även om det är möjligt att demontera eller dra in delar av 
dess fasader och tak. Planen visar tydligt var det är lämpligt att uppföra byggnader 
och var det är inte är lämpligt. Lämplig mark är i huvudsak kvartersmark, men på 
planen finns det särskilt markerade områden där det är lämpligt att uppföra bygg-
nader i form av paviljonger för publika ändamål, t.ex. en restaurang. Det antyder 
att det inte är lämpligt på övrig mark.  
 
Föreslagna tillbyggnad sker helt på allmän platsmark som är betecknad med 
Gångfartsgata på plankartan. Hur gatan ska utformas och användas regleras i det 
till detaljplanen bifogade kvalitetsprogrammet. I planbestämmelser och kvalitets-
program står visserligen att lokalgatan får utnyttjas för enskilt ändamål såsom 
trappa, men här torde planförfattarna inte ha avsett en byggnad.  
 
Boende kring Tullhustorget sätter stort värde på utblickarna mot hav och Höje ås 
utlopp. Omfattningen av detta värde regleras i en lagakraftvunnen detaljplan. Bo-
ende och verksamhetsutövare har tillsammans med kommunen att rätta sig efter 
planens föreskrifter.  
Det är inte lämpligt att frångå detaljplanen och begränsa värdet genom begräns-
ningar i utblick mot hav och å. 
 
Det är Byggenhetens bedömning att förutsättningarna för att ge ett tidsbegränsat 
lov för föreslagen tillbyggnad inte finns, det inte är lämpligt. Därför bör ansökan 
avslås. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-01-17, § 11. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-12-20, rättelse 2017-01-31 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 11/17 
    
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-  Med stöd av 9 kap 20 och 33 §§ PBL avslås sökta tidsbegränsade bygglov för 
tillbyggnad av restaurangbyggnaden på Lomma 25:18 med väderskydd över ute-
servering på del av Lomma 33:11. Föreslagen tillbyggnad bedöms inte uppfylla 
kraven på lämplighet i 2 kap 6 § samt 8 kap 1 § PBL eftersom den strider mot gäl-
lande detaljplan och dess syfte och att den i alltför hög grad inskränker på de 
kringboendes utblickar mot havet och Höje ås utlopp. 
 
 
      Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 51 (51) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-01-31 
  
MBN § 12 (forts) Dnr MB16-1063 
 
 
Reservation 
Beatrice Palmgren (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––   

    

Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 

Avslag (timavgift för bygglovgranskning 4 tim à 1000 kr) 4000:- 
Summa  4000:- 
 

Faktura översänds separat 
 
 


