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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 18.30-20.20 

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Janeric Seidegård (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Gustaf Brahme (C) 
Stig Svensson (S) 
Ann Haluzova (M) 
Anders Olsson (L) 
Mari Brandt (S) 
 

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

Övriga deltagare Gunnel Holmquist (M) 
Tommy Nilsson (M) 
Jens Thystrup (M) 
Nancy Ressaissi (S) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Helene Blom 
Jacob Thollonen 
Jennie Raneke 
Hans Boman 
Per Larsson 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
miljö- och bygglovschef 
bygglovhandläggare 
nämndsekreterare 
stadsarkitekt 
förvaltningsstrateg  

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2017-05-30 Paragrafer 57-67 

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 2017-05-23   

Paragrafer 57-67   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-05-31 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-06-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 57 Dnr MB2017-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om sitt deltagande vid Höje å vattenråds stämma.  
 
Lennart Nilsson Informerar om sitt deltagande vid Kävlingeåns vattenråds stämma.  
 
Förvaltningsstrategen informerar om budget 2018 för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Miljö- och bygglovschefen lämnar information om Lommabanan och att Trafikverket har 
begärt förlängd tid för att inkomma med uppgifter enligt nämndens föreläggande.  
 
Bygglovhandläggaren informerar om 
- aktuella domar och överklagade beslut 
- solceller  

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 58 Dnr MB17-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2017-05-09 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-16 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2017-04-10—2017-05-10 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 59 Dnr MB17-0004 
 
 

Ekonomisk rapport januari-april 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport januari-april 2017.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 54. 

 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-april 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 54/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 60 Dnr MB17-641 
 
 

BJÄRRED 11:7 m.fl. - Förslag till detaljplan 
Yttrande över samrådshandlingar 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2016-03-30 planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan över rubricerat område.  
Arbetet har nu nått samrådsskedet. Samrådstiden löper mellan 2017-03-31 och 2017-
05-05.   
 
Förutsättningar 

Planområdet är sedan tidigare planlagt och planarbetets syfte är att bevara och bekräfte 
befintlig bebyggelse inom området. 
 
Byggenhetens bedömning och förslag till yttrande 

På senare år har det införts nya bestämmelser i Plan- och bygglagen (9 kap 4a-c §§ PBL) 
angående bygglovsbefriade byggåtgärder, så kallade attefallsåtgärder. Under vissa 
förutsättningar och med hänsyn till kulturmiljö och bevarandevärden är dessa åtgärder 
inte tillåtna (9 kap 4 d § PBL). Det framgår inte tydligt av lagen hur sådana undantag från 
lovbefrielse ska utses och hanteras. 
 
Enligt 4 kap 15 § PBL får kommunen i en detaljplan bestämma omfattningen av kraven 
på 1) bygglov enligt det som anges i 9 kap 7 och 8 §§, 2) rivningslov enligt 9 kap 10 § 
första stycket 1 och andra stycket, och 3) marklov enligt 9 kap. 11 och 12 §§. 
 
Enligt 9 kap 8 § PBL krävs det bygglov utöver det som följer av 2–7 §§ i den utsträckning 
som framgår av 1) föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 7 §, 2) det som 
kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt 
för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3, 4 a–4 c §§ eller 5 § första stycket, 
b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att underhålla eller ändra 
ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, c) i 
områdesbestämmelser har bestämt för att i området byta en byggnads färg, 
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt 
påverkar byggnadens yttre utseende. 
 
Det innebär att kommunen har möjlighet att inom områden med värdefull miljö 
begränsa möjligheterna att utföra dessa lovbefriade åtgärder. I stället får man på vanligt 
sätt söka lov för de planerade åtgärderna.  
 
Byggenheten har under arbetet med denna detaljplan haft möjlighet att lämna 
synpunkter. Bl.a. har enheten konstaterat att det inom planområdet finns två fastigheter 
som ligger inom område som pekas ut i Lomma kommuns kulturmiljöprogram.  
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 60 (forts) Dnr MB17-641 
 
 
Byggnaderna är inte utpekade som särskilt värdefulla. För att tydliggöra och för att göra 
framtida bygglovs- och anmälansprövning enkel och förutsägbar för medborgare, 
byggherrar och byggnadsnämnd bör detta klargöras i den nya detaljplanen.  
 
Förslag till yttrande: 

Byggenheten föreslår att det av detaljplanen skall framgå ifall de fastigheter som 
utpekas i kulturmiljöprogrammet ska omfattas av 9 kap 4a-c §§ PBL, eller om de är 
undantagna enligt 4d § PBL. 

 
Miljöenhetens synpunkter 

Miljöenheten låter meddela att de inte har några synpunkter på planförslaget. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 55. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-05-02 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 55/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar Byggenhetens förslag till yttrande som sitt eget 

med tillägget att detaljplanens huvudsyfte är att bevara och bekräfta befintlig 
bebyggelse inom planområdet då planen behandlar mer saker än bevarande.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 61 Dnr MB16-285 
 
 

LOMMA 34:92-93, Strandvägen 149 
Bygglov för nybyggnad och utvändig ändring samt rivningslov för 
garagebyggnad 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad med garagebyggnad, tillbyggnad av huvudbyggnad, 
utvändig ändring av huvudbyggnad samt rivning av befintlig gårdsbyggnads två delar på 
rubricerade fastigheter.  
 
Huvudbyggnadens fasad avses att restaureras med tegel i gul kulör, likt ursprunglig 
utformning. Fyra fönster i fasad mot väst (mot strandvägen) bytas ut mot fönstertyp 
Velfac Classic med ramar i grågrön kulör, RAL 7022. Entrédörr bytas till en pardörr i trä 
av äldre stil i grågrönkulör, RAL 7022. Sockel är putsad i grå kulör.   
 
Tillbyggnaden uppförs i anslutning till den befintliga huvudbyggnaden med en area om 
31,2 kvm. Tillbyggnaden placeras i nordlig tomtgräns. Tillbyggnaden uppförs med 
fasader av stående träpanel i svart kulör. I fasad mot väst, mot gata, uppförs en dörr 
med en cirkelformad ruta i grågrön kulör, RAL 7022. I fasad mot syd uppförs dörrar och 
fönster i svart kulör RAL 9017. Taktäckningsmaterialet är av sedum. Tillbyggnadens 
byggnadshöjd är 2,7 m. 
 
Gårdsbyggnad som avses att rivas är idag placerad i nordlig tomtgräns med en area om 
ca 64 kvm. Gårdsbyggnaden är uppdelad i två delar. En del består av ett äldre murat 
uthus, den andra delen består av en yngre garagebyggnad. 
 
En ny garagebyggnad avses att uppföras i samma nordliga tomtgräns med en area om 
28,2 kvm med ett avstånd till östlig tomtgräns på 4,5 m. Garagebyggnaden uppförs med 
en fasad av träpanel i svart kulör, taktäckningsmaterialet är av sedum. På 
garagebyggnadens östra fasad placeras en garageport i svart kulör, RAL 9017. Garagets 
byggnadshöjd är 2,7 m. 
 
Förutsättningar 

Lomma 34:92 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 164, 
lagakraftvunnen 1984-09-06. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs det bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär 
att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade 
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i  
   
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  2017-05-23 
 

MBN § 61 (forts) Dnr MB16-285 
 
 
byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, förses med annan 
fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 
avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Enligt 9 kap 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 något annat 
i planen. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning  
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) 
överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har 
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 
eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 9 kap 34 § PBL ska 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, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL ska en byggnad  
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 61 (forts) Dnr MB16-285 
 
 
Enligt 8 kap 13 PBL § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
Första stycket ska 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 skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan. Kontrollplan har inte inkommit. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap 5 § plan- och byggförordningen, 
PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder avseende andra små 
byggnader. 
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt 
samråd. Sådant samråd är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart obehövligt. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Enligt 10 kap 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
Enligt 10 kap 34 § PBL skall byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder skall anses slutförda och i fråga om 
byggåtgärder att byggnadsverket får tas i bruk, om 
1) byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och 
2) nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap PBL. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om.  
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 61 (forts) Dnr MB16-285 
 
 
Huvudbyggnad på aktuell fastighet är särskilt utpekad i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram som kulturhistoriskt värdefull, s.k. gulmarkerad. 
Kulturmiljöprogrammet anför följande generella riktlinjer för det aktuella 
kulturhistoriska området: 
 
”Äldre, murade uthus är av betydelse för miljöns karaktär, och de bör bevaras och 

underhållas.” 
 
Vidare återfinns exakt samma formulering som ovanstående i texten som beskriver 
fastigheterna i området som har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i 
kulturmiljöprogrammet. 
Malmö Kulturmiljö har under 2002 på uppdrag från Lomma kommun inventerat samtliga 
byggnader uppförda 1960 i kommunen. Aktuell fastighet benämns i denna bebyggelse-
inventering. I bebyggelseinventeringen anförs det bl.a. följande:  
 
”Byte av fasadmaterial mot gatan har förvanskat byggnaden. Volymen och 

proportionerna är dock bevarade, och byggnaden ingår som en viktig beståndsdel i den 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön utmed Strandvägen. Även uthuset har ett 
miljöskapande värde i denna miljö.” 
 
Det äldre murade uthuset som är aktuell i denna skrivelse är inte särskilt utpekad i 
kulturmiljöprogrammet som kulturhistoriskt värdefull, s.k. gulmarkerad. 
 
Aktuell fastighet Lomma 34:92 är belägen inom område där det enligt planbeskrivningen 
fodras särskild uppmärksamhet med hänsyn till miljön. 
 
Enligt inkommit förslag avses den nya garagebyggnaden att placeras fullständigt på 
korsprickig betecknad mark. Korprickig betecknad mark får enligt detaljplanen bebyggas 
endast med uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader. 
 
Remisser 

Räddningstjänsten erinrar följande: ”Brandskyddsdokumentation krävs.” 
 
Kommunicering 

Sökande har i granskningsyttrande av den 12 april 2017 informerats om riktlinjerna i 
kulturmiljöprogrammet, beskrivningen i bebyggelseinventeringen samt betydelsen av 
bevarandet av det äldre murade uthuset. Sökande har då beretts tillfälle att inkomma 
med ett skriftligt yttrande. Sökande har den 28 april 2017 inkommit med yttrande. I 
yttrandet anförs huvudsakligen sökandes syn på den bristande kvalitén i konstruktionen 
hos det murade uthuset. 
 
 
   Forts 
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MBN § 61 (forts) Dnr MB16-285 
 
 

Byggenhetens bedömning 

Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för utvändig ändring av huvudbyggnad, 
tillbyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnad med garage.  
 
Enligt reglerna i 9 kap 10 § PBL krävs det rivningslov för rivning av 
komplementbyggnader. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. De aktuella utvändiga ändringarna på 
huvudbyggnaden på fastigheten Lomma 34:92 har anpassats till bebyggelsen samt 
kulturmiljön i området och det är byggenhetens bedömning att aktuell restaurering av 
huvudbyggnadens fasader är förenliga med både detaljplanen samt Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram och uppfyller således de krav på varsamhet som ställs enligt 2 kap 6 
§ samt 8 kap 17 § PBL. 
 
Vidare är det byggenhetens bedömning att nybyggnad av garagebyggnad på fastigheten 
Lomma 34:93 överensstämmer med gällande detaljplan samt de krav som ställs enligt 9 
kap 30 § PBL för när bygglov ska beviljas. 
 
Prövning har även skett mot 9 kap 34 § PBL för när rivningslov ska beviljas avseende 
rivning av befintlig garagebyggnadsdel. Det finns inga bestämmelser i gällande detaljplan 
som hindrar detta. Garagebyggnaden omnämns heller inte i kulturmiljöprogrammet 
eller i bebyggelseinventeringen. 
 
Det är dock byggenhetens bedömning att rivning av det aktuella äldre murade uthuset 
inte är förenligt med 9 kap 34 § PBL för när rivningslov ska beviljas. I 
kulturmiljöprogrammet för det generella området samt för aktuell fastighet och även i 
bebyggelseinventeringen betonas vikten av bevarandet och underhållandet av de äldre 
murade uthusen. Det är således byggenhetens bedömning att det äldre murade uthuset 
bör bevaras på grund av byggnadens samt bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värde enligt 9 kap 34 § PBL. 
 
Avslutningsvis har prövning skett mot gällande regler avseende uppförandet av den 
aktuella tillbyggnaden. Tillbyggnaden har getts en sedvanlig utformning och det är 
byggenhetens bedömning att volymen i gatubild inte rubbas av tillbyggnaden. 
Tillbyggnadens arkitektoniska idé bedöms som god då den bryter av på ett naturligt sätt 
ifrån befintlig huvudbyggnads fasad. Den aktuella tillbyggnaden avses dock att uppföras 
till stor del på den plats där det äldre murade uthuset är placerat idag. Det är således 
byggenhetens bedömning att det inte är lämpligt att bevilja bygglov för tillbyggnaden 
med hänsyn till lämplig placering enligt 2 kap 6 § PBL då rivningslov för det äldre murade 
uthuset inte kan utfärdas. 
   
   Forts 
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Sammanfattningsvis bör bygglov för utvändig ändring av huvudbyggnad och bygglov för 
nybyggnad av garagebyggnad beviljas. Rivningslov för befintlig del av garagebyggnad bör 
även beviljas. Rivningslov för det äldre murade uthuset samt bygglov för tillbyggnad bör 
inte beviljas. 
 
Skriftligt yttrande från sökande har inte föranlett någon annan bedömning än det ovan 
nämnda. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 56. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-05-02 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 56/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i byggenhetens bedömning avseende 
garagebyggnad samt fasadändring.  

 
Uthuset omnämns i kulturmiljöprogrammet samt i bebyggelseinventeringen för 
aktuell fastighet som betydelsefull för miljöns karaktär. Byggnaden är dock inte 
markerad som kulturhistoriskt värdefull. Nämnden anser, utifrån de redovis-
ningar av uthusets skick, att rivning i just detta fall samt tillbyggnad av huvud-
byggnad inte påverkar de kulturhistoriska aspekterna negativt i området. 
 
I aktuellt område är det vanligt förekommande att byggnader är placerade 
närmre gräns än 4,5 meter utan de är sammanbyggda. Den befintliga huvud-
byggnaden är dessutom redan placerad närmre gräns än 4,5 meter. Särskilda 
skäl för placering av tillbyggnad anses därför föreligga. 
  
Utifrån det ovan nämnda och med stöd av 9 kap 30 samt 34 § plan- och byggla-
gen, PBL, beslutar miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: 
Bygglov för utvändig ändring av huvudbyggnad, tillbyggnad av huvudbyggnad, 
nybyggnad av garagebyggnad samt rivningslov för komplementbyggnader bevil-
jas. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta skickas separat, se även nedan.  
 
Kontrollansvarig skall vara NN, certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL 
t.o.m. 2022-02-12. 
 
Ni kommer att kallas till tekniskt samråd. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   Forts 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
  
Bygglov och rivningslov  14 350 :- 
Kostnad för lagstadgat kungörande  340 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa  14 690 :- 
Faktura översänds separat 
 
 
Upplysningar 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd med ett startbesked godkänna att en 
bygglovpliktig åtgärd får påbörjas bland annat om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen samt om ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett 
färdigställandeskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en 
sådan försäkring eller ett sådant skydd. Den lovgivna åtgärden får inte påbörjas innan Ni 
erhållit startbesked enligt ovan. Sådant besked ges normalt efter det att tekniskt 
samråd avhållits. Ni kommer att bli kallad till sådant samråd.  
  
Enligt 10 kap 5 § PBL skall byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd 
som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för 
åtgärden enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 
Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras 
enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. Enligt 10 kap 9 
§ PBL skall det, för den kontroll som avses i 9 kap 5 § PBL, finnas en eller flera 
kontrollansvariga. 
  
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
  
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att starta. 
  
Bygglovsbeslutet befriar Er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Om det krävs 
andra tillstånd än bygglov är Ni därför skyldig att söka sådana. 
  
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrådet. 
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BJÄRRED 5:16, Bjeres Väg 14  
Ansökan om bygglov för plank 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser uppförande av plank på rubricerad fastighet. Den del av planket 
som vetter mot privat väg i väster har efter överenskommelse med sökande beviljats i 
tidigare delbeslut 1. Aktuellt plank väntas uppföras i fastighetens södra tomtgräns mot 
gata. Planket är 1,8 m högt samt har en löpmeter på 11 m längs med gatan samt 2,5 m 
upp i 45 graders vinkel mot privat väg. Planket har en uppdelad utformning med 1,5 m 
långa partier med stående brädor som växlas med 0,5 m långa partier spaljé. 
 
Sökande har även för avsikt att uppföra en icke bygglovspliktig spaljé i resterande del av 
tomtgräns. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 5:16 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 158, 
lagakraftvunnen 1983-06-09. 
 
Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs det bygglov för 
att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning  
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) 
överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har 
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 
eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
   
   Forts 
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Enligt 2 kap 9 § PBL skall plank placeras och utformas så att de inte innebär fara för män-
niskors hälsa och säkerhet eller eljest innebär betydande olägenheter. Enligt 8 kap 1 och 
3 §§ PBL samt 3 kap 3 § PBF skall plank dessutom ha en god form-, färg- och 
materialverkan. 
 
Den 16 december 2003 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun om 
riktlinjer för uppförande av plank och murar. Riktlinjerna är framtagna hur varsamhets- 
och anpassningsreglerna i PBL bör hanteras avseende uppförande av plank och murar i 
bygglovsprocessen. I riktlinjerna anförs bl.a. att: 
 
”Alla inhägnader, utom häckar, som är högre än 1.20 m från mark/gata betraktas som 

plank ur bygglovssynpunkt oavsett genomsiktlighet eller materialval. Alla inhägnader 

som inte är genomsiktliga rakt framifrån räknas som plank, oavsett höjd...” 
 

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

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

normalt inte till särskilda skäl.” 

 
Vidare anför riktlinjerna att en sikttriangel ska konstrueras för att uppnå fullgod sikt vid 
tomtutfart till gata. 
 

I riktlinjerna för handläggning av staket, plank och murar framgår en långsiktig 
målsättning att bevara och bädda in bebyggelsen i grönska enligt rådande tradition i 
Lomma kommun. Med grönska varieras gatans utseende mellan årstiderna. Under 
sommaren ramas trädgårdar och gata in, vintertid syns husen. Vidare framgår det att 
det mot bakgrund av dessa aspekter därför inte är lämpligt att placera långa höga plank 
eller murar varken mot gata eller bakom växtlighet mot gata. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Huvudbyggnad på aktuell fastighet är dock inte särskilt utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull. I kulturmiljöprogrammet anförs det följande avseende aktuellt område: ”Plank 

eller murar är olämpliga.” 

 

Enligt detaljplan, gällande för område där aktuell fastighet ingår, är marken där planket 
avses att uppföras på markerad med prickad mark, prickad mark är enligt detaljplanen 
”Mark som inte får bebyggas”. 
 
Remisser 

Trafikenheten, Lomma kommun erinrar följande: ”Säkerställ sikttriangel i hörnan”. 
 
   Forts 
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Kommunikation  

Sökande har i granskningsyttrande av den 3 april 2017 informerats om Lomma kommuns 
riktlinjer avseende plank, problematiken med placeringen i tomtgräns mot gata samt 
vikten av fullgod sikt vid tomtutfart till gata. Sökande har då även beretts tillfälle att 
inkomma med skriftligt yttrande.  
 
Sökande har i e-post av den 2 maj 2017 informerats om kulturmiljöprogrammets 
intentioner avseende avgränsning av fastigheter i aktuellt område. Sökande har då 
beretts tillfälle att inkomma med skriftligt yttrande t.o.m. 2017-05-22. 
 
Sökande har i mail av den 9 maj 2017 inkommit med skriftligt yttrande. I yttrandet anför 
sökande huvudsakligen sina intentioner avseende ändring av utformning för att uppnå 
fullgod sikt, synpunkter avseende placering av plank på prickad mark samt att aktuell 
utformning överensstämmer med Lomma kommuns riktlinjer för plank. 
 
Byggenhetens bedömning 

Enligt reglerna i 6 kap plan- och byggförordningen krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Det är byggenhetens bedömning att den aktuella delen av planket strider mot Lomma 
kommuns riktlinjer för plank. Aktuell utformning av det 1,8 m höga planket är att 
jämställa med ett långt och tätt plank som placeras i tomtgräns mot ett allmänt rum, 
Bjeres väg. Riktlinjerna anför att Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot 

allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl 

föreligger. Insyn och buller räknas normalt inte till särskilda skäl. Byggenheten har inte 
funnit några särskilda skäl för aktuell placering som skulle föranleda annan bedömning.  
 
Vidare strider planket mot riktlinjerna avseende fullgod sikt. För att uppnå fullgod sikt 
vid aktuell tomtutfart till gata så anför riktlinjerna att en sikttriangel ska konstrueras. 
Enligt inkommit förslag uppnås inte denna fullgoda sikt. Sökande har dock i skrivelse av 
den 9 maj 2017 anfört intentioner på att säkerhetsställa fullgod sikt. Reviderade 
ritningar bör således inkomma. 
 
Kommunens uppfattning om hur åtgärder inom aktuell fastighet skall utformas för att 
uppfylla kraven på god helhetsverkan och vara lämpliga utifrån stads- och 
landskapsbilden samt miljö- och kulturvärdena på platsen framgår även i 
kulturmiljöprogrammet. I programmet framgår att aktuell fastighet bör avgränsas med 
staket eller häck. Byggenheten bedömer att åtgärden med dess placering och sträckning 
motverkar och strider mot de intentioner som kommit till uttryck i ovan nämnda 
riktlinjer och program. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda är det byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd 
strider mot god helhetsanpassning enligt 2 kap 6 § PBL. Förutsättning för när lov ska ges 
enligt 9 kap 30 § PBL saknas därmed.    Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 18 (36) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 62 (forts) Dnr MB17-509 
 
 
Vidare uppförs aktuellt plank i sin helhet på s.k. punktprickad mark, mark som inte får 
bebyggas, och avviker därmed mot gällande planbestämmelser. Med hänsyn till 
placering på punktprickad mark tillsammans med det tidigare ovan nämnda är det  
byggenhetens bedömning att den planavvikelse som är i fråga inte är att betrakta som 
liten och förenligt med detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 b §, PBL. Åtgärden bedöms 
inte heller uppfylla kriterierna för när en planavvikelse kan godtas enligt 9 kap 31 c §, 
PBL. Ansökan om lov skall därför avslås. 
 
De synpunkter som framförs av yttrandet från sökande föranleder ingen annan 
bedömning än ovanstående. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 57. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-05-09 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 57/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-Med stöd av 2 kap 6 §, 9 kap 20 och 30-31 §§ PBL, samt med hänsyn till det ovan 
anförda beslutar miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Bygglov för plank 
beviljas ej. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för     
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 1 tim a 1000 kr) 1000 :- 
 
Faktura översänds separat 
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Angående olovligt uppförande av plank, föreläggande om att söka 
bygglov i efterhand samt sanktionsavgift, NN och NN 
 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till Byggenhetens kännedom om att uppförande av plank har vidtagits 
mellan fastigheterna NN och NN. Vid undersökning har Byggenheten ej kunnat finna att 
bygglov eller startbesked har meddelats för denna åtgärden. 
 
Den 2 februari 2017 besöktes ovanstående fastigheter av Byggenheten för att 
kontrollera huruvida ovanstående uppgifter stämde. Mellan fastigheterna var ett plank 
uppfört. Detta mättes från NN till 173,5 centimeter från marknivån. Tomten på NN är 
något lägre belägen i marknivå och där mättes planket till 179,5 centimeter. Löpmetern 
har uppmätts till 15,5 meter. 
 
Den 20 februari 2017 sändes granskningsyttrande ut där möjlighet att inkomma med 
skriftligt yttrande senast den 31 mars 2017 gavs. I granskningsyttrandet framgick att ifall 
rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträdde med Byggenheten ska inte någon byggsanktionsavgift tagas ut. 
 
Något skriftligt yttrande från fastighetsägare på NN har inte kommit Byggenheten 
tillhanda.  
 
Förutsättningar 

Fastigheterna NN och NN ligger inom ett detaljplanelagt område.  
 
Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det 
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank.  
 
En bygglovspliktig åtgärd får inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har givit 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
11 kap 5 § plan- och bygglagen förtäljer att Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att 
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 
detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
bestämmelserna i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats 
med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 
 
 
 
   
   Forts 
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Med hänvisning till ovanstående lag har Miljö- och byggnadsnämnden för avsikt att 
pröva frågor om bygglov, startbesked, sanktionsavgifter och eventuella föreläggande att 
åtgärda det plank som uppförts mellan fastigheterna NN och NN.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har den 16 december 2003 beslutat om 
riktlinjer för plank och murar. I riktlinjerna anförs bland annat att alla inhägnader som är 
högre än 1,2 meter från marknivån ska räknas till plank oavsett genomsiktlighet eller 
materialval. 
 
Enligt 11 kap 17 § ska Miljö- och byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens 
eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande) i sådana fall då en åtgärd som 
kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov. 
 
Sanktionsavgift 

Byggenheten har utrett frågor om sanktionsavgift för de åtgärder som bedömts 
lovpliktiga, det vill säga uppförande av plank. 
 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § plan- och bygglagen ska Miljö- och byggnadsnämnden 
ta ut byggsanktionsavgifter enligt 9 kap plan- och byggförordningen ifall någon bryter 
mot en bestämmelse i 8-10 kap i plan- och bygglagen. 
 
Ifall rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande enligt 11 kap plan- och 
bygglagen tagits upp till överläggning vid ett sammanträdde med Byggenheten ska inte 
någon byggsanktionsavgift tagas ut enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen.  
 
Byggsanktionsavgift enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen för att trots förbudet i 
10 kap 3 § plan- och bygglagen påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning 
än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap 8 § första stycket 5 eller 6 kap § 1 plan- och 
bygglagen eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan Miljö- och byggnadsnämnden 
gett ett startbesked är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per 
löpmeter när det gäller en mur eller ett plank. Den aktuella åtgärdens löpmeter uppmäts 
till 15,5 meter. I detta fall blir kostnaden totalt 7974 kronor. 
 
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk 
som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.  
 
 
   
   Forts 
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Planket står till synes i fastighetsgräns fastigheterna NN och NN varför Byggenheten 
bedömer att båda fastighetsägarna, vilket enligt kommunens uppgifter är NN och NN på 
NN samt NN och NN till NN, anses ha fått en fördel av överträdelsen.  
 
Bedömning  

Planket är bygglovspliktigt enligt 6 kap § 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen. 
Byggenheten gör bedömningen att bygglov för åtgärden kan beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 58. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-04-12 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 58/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Söka bygglov i efterhand 

Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ plan- och bygglagen samt 6 kap 1 § plan- och 
byggförordningen föreläggs fastighetsägarna att söka bygglov i efterhand.  
 
- Sanktionsavgift 

Fastighetsägarna NN och 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 
3987 kronor på grund av det olovligt uppförda planket.  

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

 

Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Referensnummer enligt nedan måste anges för att betalningen skall bokföras på rätt 
ärende.  
 
Konto  3013 
Ansvar  531 
Verksamhet  2153 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 22 (36) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 64 Dnr MB16-593 
 
 

Angående olovligt uppförande av plank, föreläggande om att söka 
bygglov i efterhand samt sanktionsavgift, NN och NN  
 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till Byggenhetens kännedom om att uppförande av plank har vidtagits 
mellan fastigheterna NN och NN. Vid undersökning har Byggenheten ej kunnat finna att 
bygglov eller startbesked har meddelats för denna åtgärden. 
 
Den 2 februari 2017 besöktes ovanstående fastigheter av Byggenheten för att 
kontrollera huruvida ovanstående uppgifter stämde. Mellan fastigheterna var ett plank 
uppfört. Detta mättes från NN till 173,5 centimeter från marknivån. Tomten på NN är 
något lägre belägen i marknivå och där mättes planket till 179,5 centimeter. Löpmetern 
har uppmätts till 15,5 meter. 
 
Den 20 februari 2017 sändes granskningsyttrande ut där möjlighet att inkomma med 
skriftligt yttrande senast den 31 mars 2017 gavs. I granskningsyttrandet framgick att ifall 
rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträdde med Byggenheten ska inte någon byggsanktionsavgift tagas ut. 
 
Yttrande inkom från fastighetsägare på fastigheten NN till byggenheten den 30 mars 
2017. I yttrandet framför fastighetsägaren att det gamla planket på en del sektioner 
trillat sönder samt att stora delar av det var ruttet. Man beslutade att riva och uppföra 
ett nytt. De har använt sig av samma plintar som det gamla. Det som är förändrat i 
konstruktionen är att det tidigare var ett stående plank upp till cirka 1400-1600 mm med 
en tvärslå på över 2000 mm. Idag är det ett liggande plank på upp till 1795 mm. 
Fastighetsägaren har tolkat det som en mindre förändring utifrån ett bygglov som finns 
på fastigheten, tidigare benämnd NN. Fastighetsägaren har försökt återskapa en bild 
ungefärligt hur det såg ut då ritningar saknas.  
 
Förutsättningar 

Fastigheterna NN och NN ligger inom ett detaljplanelagt område.  
 
Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det 
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank.  
 
En bygglovspliktig åtgärd får inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har givit 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
11 kap 5 § plan- och bygglagen förtäljer att Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att 
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt  
   
   
   Forts 
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detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
bestämmelserna i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats 
med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 
 
Med hänvisning till ovanstående lag har Miljö- och byggnadsnämnden för avsikt att 
pröva frågor om bygglov, startbesked, sanktionsavgifter och eventuella föreläggande att 
åtgärda det plank som uppförts mellan fastigheterna NN och NN.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har den 16 december 2003 beslutat om 
riktlinjer för plank och murar. I riktlinjerna anförs bland annat att alla inhägnader som är 
högre än 1,2 meter från marknivån ska räknas till plank oavsett genomsiktlighet eller 
materialval. 
 
Enligt 11 kap 17 § ska Miljö- och byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens 
eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande) i sådana fall då en åtgärd som 
kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov. 
 
Sanktionsavgift 

Byggenheten har utrett frågor om sanktionsavgift för de åtgärder som bedömts 
lovpliktiga, det vill säga uppförande av plank. 
 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § plan- och bygglagen ska Miljö- och byggnadsnämnden 
ta ut byggsanktionsavgifter enligt 9 kap plan- och byggförordningen ifall någon bryter 
mot en bestämmelse i 8-10 kap i plan- och bygglagen. 
 
Ifall rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande enligt 11 kap plan- och 
bygglagen tagits upp till överläggning vid ett sammanträdde med Byggenheten ska inte 
någon byggsanktionsavgift tagas ut enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen.  
 
Byggsanktionsavgift enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen för att trots förbudet i 
10 kap 3 § plan- och bygglagen påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning 
än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap 8 § första stycket 5 eller 6 kap § 1 plan- och 
bygglagen eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan Miljö- och byggnadsnämnden 
gett ett startbesked är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per 
löpmeter när det gäller en mur eller ett plank. Den aktuella åtgärdens löpmeter uppmäts 
till 15,5 meter. I detta fall blir kostnaden totalt 7974 kronor. 
 
 
   
   Forts 
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Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk 
som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.  
 
Planket står till synes i fastighetsgräns fastigheterna NN och NN varför Byggenheten 
bedömer att båda fastighetsägarna, vilket enligt kommunens uppgifter är NN och NN på 
NN samt NN och NN till NN, anses ha fått en fördel av överträdelsen.  
 
Bedömning  

Planket är bygglovspliktigt enligt 6 kap § 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen. 
Byggenheten gör bedömningen att bygglov för åtgärden kan beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 59. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-04-12 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 59/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Söka bygglov i efterhand 

Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ plan- och bygglagen samt 6 kap 1 § plan- och 
byggförordningen föreläggs fastighetsägarna att söka bygglov i efterhand.  
 
- Sanktionsavgift 

Fastighetsägarna NN och 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 
3987 kronor på grund av det olovligt uppförda planket.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Referensnummer enligt nedan måste anges för att betalningen skall bokföras på rätt 
ärende.  
 
Konto  3013 
Ansvar  531 
Verksamhet  2153 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 25 (36) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 65 Dnr MB17-172 
 
 

KARSTORP 16:14, Strandvägen 164.  
Ansökan om bygglov för plank  
 
Ärendebeskrivning 
Byggenheten tog den 8 februari 2017 emot ansökan om bygglov för uppförande av 
plank. 
 
Den 20 februari 2017 skickade Byggenheten ut granskningsyttrande där det framfördes 
att det ej är troligt att bygglov kan ges för den tilltänkta åtgärden. Sökanden gavs 
möjlighet att yttra sig skriftligt senast den 31 mars 2017.  
 
Den 28 mars 2017 tog Byggenheten emot synpunkter där sökande framförde att tomten 
tidigare avgränsades av en mur. Murens höjd anges vara densamma som det ansökta 
planket är ämnat att bli. I det avseendet försämras inte kontakten med omgivningen. 
Vidare framför sökande att den typ av plank som begärts bygglov för är väsentligt 
luftigare än den tidigare muren och ger en förbättrad kontakt med omgivningen. Insyn 
förhindras inte då huset ligger väsentligt högre än tomten samtidigt som 
förbipasserande på strandstråket befinner sig avsevärt högre. Slutligen anser sökande 
att ett plank i trä och vänligare än en stenmur, ger inte en så exkluderande, 
utestängande känsla för förbipasserande.  
 
Förutsättningar 

Fastigheten Karstorp 16:14 ligger inom detaljplanerat område.  
 
Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det 
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank.  
 
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bebyggelse utformas och placeras på 
ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god 
helhetsverkan.  
 
Enligt 9 kap 2 § 1 punkten plan- och bygglagen krävs det bygglov för nybyggnad. 
 
17 § kap 9 plan- och bygglagen säger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska Miljö- och byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Enligt 20 § kap 9 plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov prövas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
 
   Forts 
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Enligt 9 kap 30 § första stycket plan- och bygglagen skall en ansökan om bygglov för 
åtgärd inom område med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och 
det byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen 
eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden 
inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa och 4) att 
åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§. Om åtgärden är en sådan 
ändring, av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 c, ska bygglov ges även om 
fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 december 2003 antagit riktlinjer för murar och 
plank. Enligt riktlinjerna är alla inhägnader som är högre än 1,2 m från mark/gata att 
räkna till plank. Riktlinjerna anför bland annat att långa täta murar och plank i 
fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen bara ska få uppföras då 
särskilda skäl föreligger. 
 
Byggenhetens bedömning 

Åtgärden är bygglovspliktig enligt 6 kap 1 § sjunde punkten, plan- och byggförordningen.  
 
Enligt detaljplanen önskas planket placeras på prickad mark. Prickad mark får ej 
bebyggas. Vidare är den tilltänkta åtgärden placerad inom mark där särskild 
uppmärksamhet till miljön ska ges.   
 
Planket som bygglovsansökan gäller, angivet till en höjd av 1,7 meter, önskas placeras i 
fastighetsgränsen, med en sträcka på cirka 19,5 meter, ut mot allmänt, gemensamt rum 
i bebyggelsen. Området utanför fastigheten består av gräsbeklädd mark och 
strandvegetation som genomkorsas av en gång och cykelväg. Området avslutas av 
stranden och havet. Området ger ett grönt och lummigt intryck.  
 
Det tilltänkta planket överstiger de 1,2 meter som anges i riktlinjer som Miljö- och 
byggnadsnämnden tagit fram och får enligt samma riktlinjer bara uppföras i 
fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen om särskilda skäl 
föreligger. Några särskilda skäl för att det aktuella långa täta planket ska tillåtas har inte 
framkommit. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda anser Byggenheten att åtgärden strider mot 
detaljplan samt ej uppfyller de krav på lämplighet med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan som avses i 2 kap 6 § plan- och 
bygglagen. Kraven i 9 kap 30 § plan- och bygglagen för när bygglov ska medges är 
därmed inte uppfyllda. Ansökan om lov skall därför avslås.    Forts 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 60. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-04-10 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 60/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 17, 20 och 30 §§ plan- och bygglagen samt med hänsyn till det ovan 
anförda beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Bygglov för plank 
beviljas ej. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Information om avgift 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för:     
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 2 timmar a 1000 kr):  2000 kr 
Faktura översänds separat. 
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LOMMA 21:98, Gåvobrevsgatan 19 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden placeras enligt 
ansökan på fastighetens norra sida och föreslås få en area av ca 24 m2. Enligt förslaget 
uppförs fasaderna i tegel, taket beläggs med papp och fönstren blir vitlackerade 
aluminium. Fasader, takbeläggning, fönster samt plåtbeslagning och takfot anges i 
ansökan bli lika som på befintlig byggnad. 
 
Förutsättningar 

Lomma 21:98 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Inom områden med detaljplan krävs, enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, bygglov 
för tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det byggnadsverk 
som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från 
detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna 
lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och 4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 9 kap 31 b §, PBL, får, trots 30 § första stycket 2, bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens eller områdesbestämmelsens syfte och 1.) avvikelsen är liten, eller 2.) 
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Enligt 9 kap 30 c § PBL, får efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, 
om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
   
   Forts 
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Enligt detaljplan, gällande för område där aktuell fastighet ingår, utgörs en del av 
marken där avsedd åtgärd planeras att uppföras av mark som inte får bebyggas, s.k. 
prickmark.  
 
Kommunikation 

Byggenheten har i skrivelse av den 21 april 2017 informerat sökande om förutsättningar 
i detaljplanen. Sökande har beretts tillfälle att skriftligen inkomma med ev. yttrande till 
och med den 12 maj 2017. Sökande har den 4 maj 2017 inkommit med skriftligt 
yttrande. I yttrande anförs bl.a. att förhoppningarna är att miljö- och byggnadsnämnden 
kan se överträdelsen av prickmark som en mindre överträdelse och att bredden på 
utbyggnaden är indragen så mycket som är praktiskt möjligt. Sökande anför även att 
man redan från början varit väl medvetna om utbyggnadens läge i förhållande till 
prickmarken och man haft fortlöpande kontakt med  byggenheten. 
 
Byggenhetens bedömning 
Aktuell åtgärd är bygglovspliktig enligt 9 kap 2 §, PBL. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Den planerade tillbyggnaden avses att delvis 
uppföras på prickmark, mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Den del 
som enligt förslaget placeras på prickmark motsvarar ca 33% av tillbyggnadens totala 
area. Åtgärden avviker därmed mot detaljplanens bestämmelser. Byggenheten anser 
inte att avvikelsen kan anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap 31 b §, PBL. 
Avvikelsen anses inte heller vara en sådan avvikelse som föranleder ett positivt 
bygglovsbeslut med stöd av 9 kap 31 c §, PBL. 
Vad sökande anför i yttrande av den 4 maj 2017 ändrar inte byggenhetens uppfattning i 
ärendet. 
 
Mot bakgrund av det ovan nämnda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30-31 §§, PBL, 
inte är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför avslås.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 61. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-05-04 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 61/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20, 30, och 31 §§, Plan- och bygglagen, PBL, avslås ansökan om 
bygglov för uppförande av tillbyggnad av bostadshus 

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

   Forts 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för     
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1000 kr) 3000 :- 
 
Faktura översänds separat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 31 (36) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-05-23 
 

MBN § 67 Dnr MB17-192 
 
 

ALNARP 1:1  
Ansökan om förhandsbesked angående etablering av företagsby / 
ändrad användning av ekonomibyggnader 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ändrad användning av Mellangårds ekonomibyggnader till 
verksamhetslokaler. Av ansökan framgår att avsikten är att anordna en mindre 
företagsby för små och medelstora företag inom grön sektor. Lokalerna ska användas för 
småskalig tillverkning, lager och kontor, även tillämpad forskning och utvecklig. 
 
Förutsättningar 

Alnarp 1:1 är beläget inom område som saknar detaljplan. 
 
Enligt 1 kap 4 § PBL definieras begreppet sammanhållen bebyggelse så här: ”bebyggelse 
på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked, om den som avser 
att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom 
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
   Forts 
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Enligt 2 kap 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kap 5 § PBL ska vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till 1) människors hälsa och säkerhet, 2) jord, berg- och 
vattenförhållandena, 3) möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4) 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5) 
risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. 
 
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 4 kap 1 § PBL får inom kommunen mark- och vattenområdens användning, 
bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser 
enligt detta kapitel. 
 
Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 1) en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs 
med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 2) en 
bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang, 3) ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 
4 a §, och a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller 
om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller b) byggnadsverket 
placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 4) en åtgärd 
som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
   Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och 
användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Byggnaderna ligger inom Riksintressen för kustzonen och kulturmiljön. 
   
   Forts 
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I Lomma kommuns översiktsplan, ÖP2010, är den väg norr om Mellangård, Sundsvägen, 
över vilken det är tänkt att till- och utfart ska ske, markerad som tillkommande ekologisk 
korridor. Av texten framgår värdet av sådana naturremsor i landskapet och deras 
betydelse för kommunens ekologi. Längs södra sidan av Sundvägen står en rad träd, en 
enkelsidig allé. Den har enligt Miljöbalken biotopskydd. 
 
Byggnaderna ligger i område som är utpekat i Lomma kommuns kulturmiljöprogram, 
men berörda byggnader är inte särskilt utpekade. Gårdarna Mellangård och Södergård 
anses ha stora kulturhistoriska vården som bör bevaras. De berörda byggnaderna är 
sentida och nämns inte i programmet. 
 
Kommunikation 

Eftersom åtgärden planeras inom område som saknar detaljplan har berörda grannar 
beretts tillfälle att yttra sig. Ägarna till tre fastigheter och boende har tillskrivits, varav en 
har svarat. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Öresundsparken har erinran mot 
förslaget. Den är i stort positiva till förslaget, men oroas av infarten över Sundsvägen 
eftersom den ansluter till Malmövägen mitt emot föreningens infart. Man föreslår att en 
ny infart anordnas och att Malmövägens hastighetsgräns sänks till 60 km/h. Man är 
också oroad över att det kan bli transporter till och från området nattetid. 
 
Trafikverket anger i särskilt yttrande att fastighetsägaren är skyldig att se till att 
riktvärdena för buller följs. Om en ny in-/utfart skall anordnas måste anslutningstillstånd 
enligt 39 § Väglagen sökas. 
 
Lomma kommuns Miljöenhet har inget att erinra mot förslaget. I en komplettering till 
sitt yttrande inkommen 2017-04-03, anger man: ”Som komplettering till tidigare 
yttrande: ’produktionslokaler för småskalig tillverkning’ kan innebära en miljöpåverkan, 
men i nuläget vet vi inte exakt vad det avser, varför det är svårt att avgöra ifall det 
innebär en betydande påverkan”. 
 
Eftersom åtgärden är av viss omfattning ska frågan om eventuell detaljplaneläggning 
övervägas av Lomma kommun. Eftersom Kommunstyrelsen i Lomma handlägger frågor 
om detaljplaneläggning har den tillsänts förslaget för yttrande. Inget svar har inkommit. 

 
Lomma kommuns tekniska avdelning lämnar följande synpunkter:  
VA - Befintliga huvudledningar som fastighetens serviceledningar ansluter till, är inte 
dimensionerade för att försörja en företagsby. Man påpekar också att kommunen som 
huvudman för VA-nätet endast har skyldighet att tillhandahålla tjänster för 
hushållsändamål. 
Trafik - Inga synpunkter. 
Renhållning - Angöringsvägen till plats för avfallshantering måste klara av sopbilen samt 
att en vändplats för fordonet måste finnas. Oavsett angöringsplats finns ett maximalt 
gångavstånd om 40 m för hämtningspersonalen.   Forts 
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Sökanden har informerats om inkomna synpunkter och getts tillfälle att yttra sig över 
dem. 
Svar inkom 2017-04-10, det är indelat i tre delar som syftar mot de tre inkomna erinran. 
a. Öresundsparken. Man ser positivt på en sänkning av hastigheten på Malmövägen. Ny 
infart planeras för närvarande inte. Normalt sett ska det inte förekomma lastning 
nattetid. 
b. Trafikverket. Inga nya byggnader planeras utmed väg 892. Inga nya vägar in till 
företagsbyn planeras. 
c. Tekniska avdelningen. Befintliga huvudledningar är dimensionerade för 200 mjölkkor. 
Befintligt avlopp är dimensionerat för 2 st mjölkrum, 2 st mjölkgropar, flera 
laboratorieytor med diskbänkar, samt personalutrymmen med pentry, duschar, 
toaletter och städutrymmen med tvättmaskiner. Det fanns under veckans alla dagar 15 
personer anställda, dessutom fanns forskare och studenter i kostallet. Man menar att 
belastningen motsvarar ca 50 personekvivalenter då kostallet var i drift.  
Planerad verksamhet omfattar en företagsby om 45 kontorsplatser samt 20 personer i 
övriga lokaler, dvs totalt 65 personer. Detta motsvarar knappt 20 personekvivalenter, 
alltså en betydligt lägre belastning än tidigare.  
Man uppger också att avsikten är att söka bygglov för varje enskild verksamhet 
efterhand och att belastningen på VA-nätet därvid kan prövas efterhand. 
 
Tekniska avdelningen har efter att sökandens svar inkommit i sin tur fått ta del av svaret 
för att eventuellt komma med synpunkter. Svar har inte inkommit. 
 
I sitt yttrande menar planeringsavdelningen att omfattningen av ändringen är stor och 
att övriga planerade förändringar i närområdet att regleringen behöver ske i ett 
sammanhang. Det är därför lämpligt att konsekvenserna av de föreslagna 
förändringarna ska belysas genom en detaljplaneläggning. 
 
Byggenhetens bedömning 

Byggnaderna har sedan en längre tid stått oanvända, enligt uppgift sedan sjukdom 
utbrutit i den dåvarande djurbesättningen, och nuvarande ägaren Sveriges 
Lantbruksuniversitet vill nu finna en ny användning. Enligt ansökan är det inte fråga om 
ny bebyggelse utan endast inre åtgärder som föranleds av nya verksamheter. Vissa 
ändringar av fasaderna kan det säkert bli fråga om, men de behandlas i ett eventuellt 
kommande bygglov. 
 
Sökandens svar på inkomna erinran förtydligar ansökan, att det är fråga om ca 65 
personer i kontor och lager som beräknas arbeta i lokalerna och att man har för avsikt 
att söka lov för varje tillkommande verksamhet för sig, så att Lomma kommun har 
möjlighet att pröva bygglovsfrågan efterhand.  
 
   
   Forts 
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Enligt 4 kap PBL ska kommunen ta ställning till frågan om detaljplaneläggning om det är 
fråga om:    
- Ny sammanhållen bebyggelse, 
- Bebyggelse som ska ändras eller bevaras och regleringen ska ske i ett sammanhang,  
- Ny byggnad eller verksamhet som innebär risk för allvarliga kemikalieolyckor 
- Ett nytt byggnadsverk som kräver bygglov, 
-Ett nytt byggnadsverk där det får en betydande inverkan på omgivningen, och/eller där 
det placeras i närheten av verksamhet där risk för allvarliga kemikalieolyckor föreligger. 
 
Detaljplan krävs inte i de fall där byggnadsverket kan prövas i en ansökan om bygglov 
eller förhandsbesked och där det kan antas att byggnaden inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
Bedömning sammantaget: 

- Ingen ny sammanhållen bebyggelse. 
- Bebyggelsen skall ändras, men dess kulturvärden är inte sådana att de omnämns i 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram. 
- Inget nytt byggnadsverk som innebär risk för allvarliga kemikalieolyckor. 
- Inget nytt byggnadsverk där det får en betydande inverkan på omgivningen, och/eller 
där det placeras i närheten av verksamhet där risk för allvarliga kemikalieolyckor 
föreligger 
 
Planeringsavdelningen anser att konsekvenserna av förändringen ska belysas i form av 
en detaljplaneläggning. 
 
De berörda riksintressena bedöms inte påverkas av de föreslagna åtgärderna. 
 
Övriga remissinstanser som haft synpunkter på förslaget har inga direkta invändningar 
mot förslaget, utan de är av teknisk art som kan lösas av sökanden och i samarbete med 
Lomma kommun. 
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall är tillgodosedda.   
 
Den ändrade användningen påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området, 
förändringar av byggnadernas yttre behandlas i kommande bygglovsprövning. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att ett positivt förhandsbesked inte 
kan ges eftersom konsekvenserna av den föreslagna förändringen av byggnaderna inte 
är utreda fullt ut och att detta bör göras i form av detaljplaneläggning. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-05-09, § 62. 
 
   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-04-03, 

tillägg 2017-05-09 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 62/17 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 17 och 4 kap 2 §§ PBL lämnas negativt förhandsbesked angående 
föreslagna ändrade användning av ekonomibyggnader till företagsby. Den föreslagna 
ändringen är så omfattande att den inte kan tillåtas utan att konsekvenserna utretts, 
lokalt och för omgivningen, och lämpligheten prövats i form av en detaljplan. När en 
detaljplan upprättats kan ändringen sedan prövas vid bygglov. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    

 
Negativt förhandsbesked (timarvode 5 tim á 1000:-)                5000:- 
Grannehörande   7426:- 
 
Summa  12426:- 
 
Faktura översänds separat. 

 
 


