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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 18.30-20.13 

 
 

Beslutande Emma Köster (M) 
Leif Lindblad (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Patrik Bystedt (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Bo Gunnarsson (C) 
Karsten Bringmark (S) 
Peter Nilsson (SD) 
Peter Holmbeck (FB) 
Janeric Seidegård (M) 
Stefan Calling (L) 

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

Övriga deltagare Jens Thystrup (M) 
Sofia Lundberg Söderling 
(M) 
Conny Bäck (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Krister Persson (FB) 
Helene Blom 
Magnus Runesson 
Jennie Raneke 
Katerina Katsanikou  
Anneli Westerlund 
Sara Abelin 
Anna Mette Börebäck 

ersättare 
ersättare 
 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
miljö- och byggchef 
förvaltningschef  
nämndsekretrare 
stabschef, §§ 64–68 
ekonom 
miljöinspektör, §§ 64–68  
byggnadsinspektör, § 64  
 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2020-05-26 Paragrafer 64–71 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Emma Köster 
 Justerande   

  Lennart Nilsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-05-19   

Paragrafer 64–71   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-05-28 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-06-19 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 64 Dnr MB20-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen lämnar information om 
- revisionsrapport 
- extra sammanträde med miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott i juni 
- nämndsplan 
 
Byggnadsinspektören informerar om bostadsanpassningsbidrag.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 65 Dnr MB20-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2020-05-05 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-08 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2020-04-16 – 2020-04-29 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av skrivelser/meddelanden 

samt delegationsbeslut till handlingarna. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 66 Dnr MB20-0004 
 
 

Månadsuppföljning januari-april 2020 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger må-
nadsuppföljning januari-april 2020.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-05-19, § 67. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-12 

-  Månadsuppföljning januari-april 2020 för miljö- och byggnadsnämnden 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 67/20 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsuppföljningen avseende januari-

april 2020. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  2020-05-19 
 

MBN § 67 Dnr MB19-325 
 
 

Taxa för miljö-och byggnadsnämndens verksamhet avseende bygglov 
m.m. 

 
Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Avdelningen har fått i uppdrag att se över taxan för miljö- och byggnadsnämndens verk-
samhet avseende bygglov. Nuvarande taxa baseras på Sveriges kommuners och region-
ers grundförslag från 2011. Taxan har ifrågasatts för att inte vara rättvis eller särskilt tyd-
lig, varken från sökanden eller handläggare. Sveriges kommuners och regioner har 
senare arbetat fram en ny grundmodell 2014. Den nya taxemodellen bygger på fasta av-
gifter för olika typer av ärenden och kostnaden baseras på den faktiska tidsåtgången för 
den genomsnittliga handläggningen av ärendetypen som ansökan gäller. I den nuva-
rande taxan finns inte fasta avgifter på samma sätt utan kostnaden baseras mer på den 
area som byggs. Denna skrivelse framlägger en redovisning av hur en mer transparant 
och tydlig taxemodell baserad på SKRs grundmodell 2014 ser ut. 
 
Beskrivning av ärendet 
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap. 8 § Plan- och byggla-
gen (2010:900), PBL måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. 
Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader 
inom området. Det är kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa. Att konstru-
era en taxa från grunden är en ganska krävande uppgift. SKR tillhandahåller därför un-
derlag som stöd för kommunernas arbete med detta. 
 
Nuvarande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet avseende bygg- och mät-
verksamhet är beslutad av kommunfullmäktige 2011 och grundar sig på ett underlag 
som Sveriges kommuner och regioner (dåvarande SKL) tagit fram, ”plan- och bygglov-
taxa 2011”. Sedan 2011 har en del förändringar skett inom området och denna modell 
har fått en del kritik, för att inte vara rättvis eller tydlig. SKR har sett behovet av att göra 
en större omarbetning av underlaget till taxa för PBL-området. Anledningen är att för-
ändringar i PBL genomförts och det finns behov av att förtydliga hur taxan beräknas och 
tas fram. Erfarenheten från denna taxa ger anledning till att förändra taxemodellen. Sve-
riges kommuner och regioner har därför 2014 tagit fram en ny modell (Underlag för 
konstruktion av PBL-taxa 2014) och som också uppdateras 2019. Den bygger på den fak-
tiska tidsåtgången för olika typer av ärenden. Byggenheten har arbetat fram ett förslag 
enligt SKR:s nya modell. Den nya modellen har till syfte att göra det tydligare och rättvi-
sare, så att avgiften speglar kostnaden för den genomsnittliga tidsåtgången för olika ty-
per av lov och anmälningar.  
 
Enligt 12 kap. 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens 
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften 
avser.  
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 67 (forts) Dnr MB19-325 
 
 
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i dessa formuleringar i PBL ta fram den 
genomsnittliga kostnaden (tidsuppskattning) för olika typer av besked, beslut och hand-
läggning (ärendetyper). 
 
Enligt SKR: s uppfattning bör taxeunderlaget innebära att kommunen kan ta ut ersätt-
ning för de kostnader kommunen har för den myndighetsutövning och de övriga uppgif-
ter som enligt PBL få tas ut avgifter för. Tidsuppskattningen ska ge möjlighet att ge 
kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad handläggnings-
kostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan hänföras till 
området. Då det är den enskilda kommunens kostnader i form av handläggningskostnad 
och nedlagd tid som ska speglas i taxans avgifter i enlighet med 12 kap. PBL, har inte SKR 
gett några förslag till handläggningstider eller avgifter. 
 
Den genomsnittligahandläggningstiden för Lomma kommun har tagits fram med hjälp av 
att alla handläggare har fått uppskattat tidsåtgången för ärendetyperna och även utgått 
ifrån erfarenhetsmässiga bedömningar.  För att kvalitetssäkra bedömningar har jämfö-
relser och justeringar skett med andra kommuner som använder den nya taxemodellen 
såsom Örebro, Gävle, Kristenhamn och Åre.  
 
I den genomsnittliga handläggningstiden ingår all tid som ingår i handläggningen av ett 
ärende från det att det kommer in till kommunen till dess att ärendet är 
färdigbehandlat enligt plan- och bygglagen och ärendet har arkiverats. Den framräk-
nande handläggningstiden multipliceras sedan med den handläggningskostnad per 
timme som räknats fram.  
Utvärdering av taxan kommer att ske löpande och vid behov ska den nya taxan 
uppdateras.  
 
Bedömning 
Konsekvenser av förändringar av taxan 
I förslaget till taxa som har arbetats fram behövs inga formler användas i varje enskilt 
ärende, utan en färdig avgift finns redan uträknad för varje ärendetyp och avgifterna är 
lätta att plocka fram ur en färdig prislista. Det ger ett tydligare underlag att utgå från vid 
frågor från kunder, allmänhet och överprövande myndigheter, vilket bidrar till ökad 
rättssäkerhet, och förhoppningsvis färre ifrågasättande och överklaganden av avgifter. 
Den bakomliggande tidsberäkningen, som utgör en del av taxan, ger även en tydlig bild 
av vad som ingår i varje avgift. Vilket också utgör ett incitament för att utveckla och för-
enkla handläggningen. Vid t ex digital arkivering kan handläggningstiden förkortas i alla 
ärendetyper, som på sikt ger lägre kostnader för den som söker bygglov. 
 
 
   
   
   Forts 
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Den nuvarande modellen är baserad på hur stor area som byggs. Detta gör att intäkter-
na varierat stort beroende på hur många och vilka typer av ärenden som kommer in un-
der året. Utifrån taxa baserad på SKRs grundmodell 2014 innebär det att för de area-
mässigt stora projekten kommer intäkterna för nämnden att bli lägre än med nuvarande 
taxa och för de areamässigt mindre projekt kommer intäkterna att bli generellt högre.  
Med denna taxemodell bär varje ärende i större utsträckning sina egna kostnader. In-
täktsvariationer mellan olika år antas då bli mindre vilket skulle minska sårbarheten och 
ge en mer förutsägbar ekonomi för nämnden och kommunen. 
 
Detta innebär också att nämnden får möjlighet att finansiera egna tjänster i större ut-
sträckning och på sikt är kommunens målsättning att kostnadstäckningen inom områ-
dena ska öka.   
 
För handläggare i kommunen som ska ta ut avgifter i ärenden enligt taxan ger nya tax-
emodellen en avsevärt enklare hantering jämfört med den nuvarande taxan. I princip 
utgörs taxan av en färdig prislista som kan ge kunden ett klart besked om avgiften i för-
väg. Slutsatsen är att taxa utifrån den nya modellen blir mer rättvis, tydlig, bidrar till 
ökad rättssäkerhet, är mer lättarbetad för handläggarna och ger en jämnare intäktsför-
delning som följd än den nuvarande bygglovtaxan. Kostnadstäckningen för nämnden 
inom områdena ser ut att på sikt öka. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-05-05, § 64. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-04-27 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 64/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö-och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till byggenheten för fortsatt 

handläggning. 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 9 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 68 Dnr MB20-359 
 
 

Yttrande rörande remiss avseende ny renhållningsordning i Lomma 
kommun  

 
Ärendebeskrivning 
Den 10 mars 2020 inkom en remiss rörande ny renhållningsordning i Lomma kommun. 
Lomma kommuns nuvarande avfallsplan gäller till och med år 2020 och en ny 
renhållningsordning behöver därmed fastställas. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
presenterar ett förslag till renhållningsordning som har tagits fram genom ett samarbete 
mellan elva av Sysavs ägarkommuner och Sysav. Renhållningsordningen innefattar 
avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan "Från 
avfall till resurs - Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 
Ystad" (motsvarande avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen).   
 
Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för alla elva 
kommuner. Gällande avfallsföreskrifterna har en gemensam mall tagits fram, som 
därefter har lokalanpassats för varje enskild kommun.  
 
Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande indikatorer. De 
tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikatorvärden uppnås. 
Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan som samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag ska arbeta med. Den gemensamma kretsloppsplanen har utformats 
med syfte att vara lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i 
kommunen.  
 
Inför antagandet av ny renhållningsordning ska handlingarna skickas på remiss för 
internt och externt samråd. 
 
Den 1 april 2020 meddelade Sysav anstånd för Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
till slutet på maj. 
 
Miljöenhetens yttrande 
Övergripande  
Miljöenheten tycker överlag att den gemensamma kretsloppsplanen är lättläst, har en 
stilfull layout och innehåller tydliga mål. Indikatorerna anses inte vara för detaljerade 
vilket innebär att det finns ett brett utrymme för att nå upp till målen. Att 
kretsloppsplanen bygger på tillitsstyrning är något som anses vara positivt, under 
förutsättning att uppföljningar görs tätt. 
 
Miljöenheten vill inledningsvis påpeka att eftersom renhållningsordningen gäller till 
2030 antas att den kommer att revideras vid behov, framförallt med tanke på det så  
   
   Forts 
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kallade avfallspaketet som medför ändringar i svensk lag. Vissa bestämmelser ska redan 
vara på plats i juli 2020. Till exempel ska begreppet ”kommunalt avfall” införas. 
Regeringen har föreslagit att begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall i 
svensk rätt. I avfallsdirektivet ställs flera nya krav på bygg- och rivningsavfall, som att det 
ska sorteras i ett antal specificerade fraktioner och att bygg- och rivningsavfall ska 
förebyggas. Det har också införts krav på att från januari 2025 samla in farligt avfall från 
hushåll och textilavfall separat. Medlemsstaterna ska också, senast till december 2023, 
säkerställa att biologiskt avfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller 
samlas in separat. 
 
Miljöenheten tycker att det hade varit bra om textilinsamling uppmärksammades i 
avfallsföreskrifternas inledning redan idag. Under ”Textilier” på sida 4 i föreskrifterna 
står endast att det inte finns någon insamling av trasiga textilier i kommunen. Alternativt 
att den uppdateras så fort något nytt blivit aktuellt, antingen när Siptex tas i drift under 
sommaren 2020 eller den 1 januari 2025 när det finns krav på att ha infört separat 
insamling av textilier. 
 
Kretsloppsplan 
Eftersom kretsloppsplanen bygger på tillitsstyrning och att kommunerna själva bedömer 
vissa indikatorvärden är det bra att det sker uppföljning regelbundet, främst för att 
kontrollera att åtgärder görs och i vilken omfattning, men även för att dela med sig av 
kompetens och arbetssätt som fungerar. Fördelarna med samverkan finns bra beskrivet 
under STYRMEDEL OCH VERKTYG. Det anses emellertid något oklart i vilken omfattning 
kommunerna själva ska bedöma om indikatorvärdena är uppfyllda. Förslagsvis kan detta 
förtydligas under beskrivningen som finns i UPPFÖLJNING AV DEN GEMENSAMMA 
KRETSLOPPSPLANEN eller att det kommer beskrivas ytterligare i kommande 
handlingsplaner. 
 
Det finns 2 indikatorer där Miljö- och byggnadsnämnden är ensam ansvarig nämnd. 
 
1. Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med verksamhetsutövare inom 
kommunen för att dessa ska förebygga avfall 
Indikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025 (arbetar aktivt/inget 
aktivt arbete) 
2. Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med livsmedelsverksamheter inom 
kommunen för att dessa ska källsortera avfall 
Indikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025 (arbetar aktivt/inget 
aktivt arbete) 
 
Under SÅ UPPNÅS MÅLEN står att aktivt arbete med att förebygga avfall betyder att 
arbeta efter vägledningen "Förebygga avfall - varför då? Och hur ska vi göra?"  
   
   Forts 
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framtagen av Miljösamverkan Skåne eller jämförbara metoder. Aktivt arbete innebär 
även att avfallsförebyggande tillsyn ingår i tillsynsplanen (verksamhetsplanen). 
Dessutom innebär det att krav på avfallsförebyggande åtgärder ställs mot 
verksamhetsutövare inom prioriterade branscher samt yrkas i remissyttranden till 
länsstyrelse och mark- och miljödomstol. 
 
Att arbeta aktivt med sortering och återvinning av avfall inom livsmedelsverksamheter 
innebär att kommunens tillsynsmyndighet kontinuerligt kontrollerar och ställer krav på 
de olika verksamheternas avfallshantering. Tillsynsmyndigheten ska framför allt se till att 
sortering och återvinning sker enligt lagstiftning. 
 
Vi arbetar delvis redan med dessa indikatorer idag, dock bedömer Miljöenheten att mer 
inriktad tillsyn kommer att behöva göras för att ”arbeta aktivt” med indikatorerna till 
2025. Det innebär bland annat att nämnden behöver uppmärksamma arbetet i kontroll- 
och tillsynsplanen. 
 
I dagsläget kontrolleras inte livsmedelsverksamheternas källsortering vid den planerade 
tillsynen då inga krav kan ställas i förhållande till livsmedelslagstiftningen. Därmed finns 
det inte utrymme i den årliga avgiften att kontrollera källsortering. För att arbeta med 
denna fråga kommer Miljöenheten därför att behöva bedriva tillsyn i projektform där 
timavgift utgår. 
 
I vägledningen från Miljösamverkan Skåne som nämnden ska ”arbeta efter” är det fokus 
på varför och hur vi förebygger avfall snarare än hur tillsyn ska bedrivas, enligt vilka 
lagstöd, vilka krav som kan ställas och liknande. Miljöenheten önskar därför ett 
förtydligande i vad som krävs av nämnden för att uppfylla sin del i detta indikatormål. 
Förslagsvis blir det mer tydligt vilken roll nämnden har om istället för ”arbeta efter” står 
”arbeta efter och ge information enligt”. För kommunens C- och U-verksamheter kan 
arbetet då ingå i den ordinarie tillsynen. 
 
I inledningen till bilaga 1 om ansvarsfördelning för indikatorerna står att ”i de fall som 
flera nämnder eller förvaltningar utpekas har alla ett ansvar för indikatorn och ska 
redovisa sin del”. För följande indikatorer är samtliga nämnder ansvariga. 
 
1. Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga upphandlingar, med krav 
som leder till återbruk och återvinning av material samt att avfall förebyggs 
2. Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan 
3. Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens verksamheter och 
kommunala bolag med syfte att förebygga avfall 
4. Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det är att återbruka, hyra, 
dela och låna 
   Forts 
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5. Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala bolag där det finns 
tillgång till källsortering 
6. Mängd skräp på land 
7. Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av nedskräpning 
 
Miljöenheten anser inte att ovanstående indikatorer ryms i aktuellt ansvarsområde. Till 
viss del kan Miljöenheten arbeta med nr. 5-6 genom tillsyn på olika företag i kommunen 
och vid den årliga strandtillsynen. Dock anses det inte i nuläget vara möjligt att bedriva 
separata projekt gällande ovanstående eller kontrollera om indikatorvärdena uppfylls. 
Om det förväntas att nämnden arbetar och redovisar ovanstående indikatorer önskas 
ett förtydligande i vad som, utifrån nämndens uppdrag, kan göras för att uppfylla 
indikatorvärdena. 
 
Det är något oklart hur indikatorerna ska formuleras och läggas in i 
verksamhetsplanerna. Det framgår i kretsloppsplanen att det finns en regional 
samverkansgrupp som gör handlingsplaner med åtgärder två år i taget. Det står också 
att det i handlingsplanerna kommer framgå vilka åtgärder som ska genomföras under 
året och vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Miljöenhetens tolkning är då att 
åtgärderna kan läggas in i nämndens kontroll- och tillsynsplanen efter att detta är klart. 
För att det ska komma med i tillsynsplanen för 2021 bör detta i så fall vara klart i 
september 2020. 
 
Avfallsföreskrifter 
I ”Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning” finns beskrivet 
tillvägagångssätt för sprutspetsar och kanyler. Miljöenheten önskar att det läggs till 
information om annat smittförande/skärande- och stickande avfall så som lansetter och 
engångsskalpeller. Det finns ett flertal verksamheter i kommunen med denna typ av 
avfall och Miljöenhetens bedömning är att det sorteras olika, även om Apoteket är den 
mest vanliga mottagaren. 
 
Matfetter (flytande) och frityroljor ska enligt föreskrifterna lämnas i genomskinliga och 
uppmärkta behållare med tättslutande lock till återvinningscentral. Enligt Sysavs 
hemsida kan mindre mängd matolja som uppstår i hemmet efter matlagning hällas i en 
återförslutningsbar förpackning och läggas i restavfallet/soppåsen. Det står dock inget i 
nulägesanalysen om detta. Om denna metod fortfarande är godkänd kan det med fördel 
förtydliggöras att tillvägagångssättet är baserat på mängder. 
 
Om 9 § i avfallsföreskrifterna används för att följa upp indikatorer anser Miljöenheten 
att det bör framgå vad som menas med yrkesmässig verksamhet. Naturvårdsverket har i 
sin handbok belyst vad som kan avses med begreppet, dock är det något oklart i hur 
exempelvis bostadsrättsföreningar ska behandlas. Naturvårdsverket menar på att ”äkta”  
   
   Forts 
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bostadsrättsföreningar, dvs. de som ägnar sig åt att upplåta bostadslägenheter, inte 
bedriver yrkesmässig verksamhet. 
 
Under §§ 13-21 ”Utrymmen, installation och anläggande” finns information om hur 
avfallsutrymmen ska utformas. Om det är möjligt bedömer Miljöenheten att det hade 
varit användbart med ett utlåtande gällande motverkan av skadedjur. 
 
Vad gäller eldning står följande under trädgårdsavfall (53 §): Trädgårdsavfall är 
olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall regleras i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I föregående 
avfallsföreskrifter fanns ett förtydligande om att eldning av trädgårdsavfall inom 
detaljplanelagt område inte är tillåten. I dagsläget står det i Lommas lokala föreskrifter 
att ”Regler om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsordning och i 
miljöbalken (1998:808). Eldning får aldrig ske i strid mot lag om skydd mot olyckor 
(2003:778)”. 
 
Enligt 40 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får kommunen (i de 
lokala föreskrifterna) meddela tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall inom planlagt område. Detta innebär att eldning i detaljplanelagt 
område endast kan begränsas enligt föreskrifterna. Dock finns praxis i MÖD 2007:24 att 
det enligt bestämmelser i 15 kap. miljöbalken följer att det är förbjudet för 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare att elda trädgårdsavfall, om inte en 
kommun i sin renhållningsordning eller genom ett särskilt beslut om dispens medgett ett 
sådant undantag från sitt renhållningsmonopol. Således råder eldningsförbud om inget 
annat meddelas i våra lokala föreskrifter. Det anses dock olämpligt att hänvisa till 
motsatta dokument, förslagsvis ändras de lokala föreskrifterna för att stämma överens 
med den nya formuleringen i renhållningsordningen. 
 
Byggenhetens yttrande 
Byggenheten anser att det är bra att vikten av att återanvända byggmaterial och massor, 
korta transportsträckor och liknande vid byggnationer framhävs i planen.  
 
Enligt 12 § ska bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation kontaktas så 
tidigt som möjligt inför ny- och ombyggnation, större renovering av avfallsutrymme 
samt installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare 
eller tankar för malt matavfall. Byggenheten vill påpeka att det är miljöinspektörer som 
handlägger ärenden gällande installation och anläggande av små/enskilda 
avloppsanläggningar, inte bygglovshandläggare. 
 
I 15 § om avfallsutrymmen anser Byggenheten att det bör framgå att avfallsutrymmena 
ska utformas tillgänglighetsanpassat så att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan använda utrymmena. 
   Forts 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-05-05, § 65. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2020-04-24 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 65/20 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-  Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget med tillägg att lagen 

förbjuder nedskräpning och översänder det till Tekniska nämnden. 
 

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

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 15 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 69 Dnr MB18-557 
 
 

BORGEBY 23:6, Borgeby Slottsväg 13 
Bygglov för ändrad användning från café och kontor till hotellrum 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser ändrad användning från café och kontor till en hotellsvit med 
flera rum på fastigheten Borgeby 23:6 (Borgeby slott). Sökt åtgärd innebär att befintlig 
våning som befinner sig på andra våningen inte förändras utöver användningssättet.  
 
Ärendet har tidigare prövats i miljö- och byggnadsnämnden. Genom ordförandebeslut 
expedierat 2018-07-02 beslutades att ansökan om lov inte skulle avgöras förrän 
detaljplanearbetet har avslutats. Då planarbetet inte har avslutats inom två år från det 
att ansökan inkom till nämnden ska ärendet nu avgöras utan dröjsmål.   
 
Förutsättningar 
Borgeby 23:6 är belägen utom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för annan ändring 
av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i 
anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har 
använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda 
användningen kommit till stånd. 
 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser.  
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska 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 ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
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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Enligt 3 kap. 23 § plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) ska i fråga om 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 8 kap. 7 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen 
(2010:900) tillämpas på så sätt att det är möjligt att anpassa eller göra avsteg från 
kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen med hänsyn till plan- 
och bygglagens bestämmelser om varsamhet och förbud mot förvanskning och 
därutöver vid annan ändring av en byggnad eller vid flyttning av en byggnad i den 
utsträckning det är lämpligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar. 
 
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 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
Enligt 10 kap. 6 § PBL ska det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller ska utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan.  
 
Den kontroll som avses i föregående stycke ska, enligt 10 kap. 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Kontrollansvarig ska vara NN, Certifierad kontrollansvarig enligt 
gällande PBL t.o.m. 2022-01-19. Behörighetsnivå N.  
 
För kontroll av att ändringen utförs på rätt sätt behövs antikvarisk medverkan. 
Kontrollant av kulturvärden ska inkomma till byggenheten innan beslut fattas. 
 
Enligt 10 kap. 14 § PBL ska ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt 
samråd.  
 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovspliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag.   
   Forts 
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Enligt 10 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder ska anses slutförda och i fråga om 
byggåtgärder att byggnadsverket får tas i bruk, om 
1) byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och 
2) nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. PBL. 
 
Kommunikation, grannehörande, remisser 
Då byggnaden är skyddad enligt kulturmiljölagen (1988:950) har Länsstyrelsen givits 
möjlighet att yttra sig i ärendet. Av yttrandet framgår att det inte krävs något tillstånd 
för att enbart ändra användningen. Ska andra ändringar utföras bör Länsstyrelsen 
kontaktas igen.    
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Sista dag att inkomma med ett 
eventuellt yttrande är den 8 maj. 
 
Räddningstjänsten erinrar: Brandskyddsdokumentation krävs 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Borgeby slott är ett byggnadsminne och Länsstyrelsen utfärdar skyddsbestämmelser för 
dessa enskilda byggnader. Länsstyrelsen har ingen erinran mot aktuell åtgärd.  
 
Sökt åtgärd innebär att användningen av andra våningen på Borgeby slott ändras från 
café och kontor till en hotellsvit med flera rum i befintlig planlösning. Inga ändringar sker 
förutom användningssättet.  Den ändrade användningen bedöms inte förvanska 
byggnaden och utförs på ett sätt som inte påverkar det kulturhistoriska värdet i enlighet 
med 8 kap. 13 och 17 §§ PBL. 
 
I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga bedömer byggenheten att avsteg kan göras från 
tillgänglighetskraven i 8 kap. 1 § med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde.  
 
Kraven för när bygglov ska ges utanför detaljplan enligt 9 kap. 31 § PBL bedöms därmed 
vara uppfyllda  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för 
ändrad användning ska beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-05-05, § 66. 
 

   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-04-23 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 66/20 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 31 §§ PBL beviljas sökt bygglov för ändrad användning 

från café och kontor till hotellrum i enlighet med ansökan och med utförande som 
framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.  
 
Den lovgivna åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta skickas separat, se även nedan.  
 
Kontrollansvarig ska vara NN, certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL t.o.m. 
2022-01.19. Behörighetsnivå N. 

 
Ni kommer att kallas till tekniskt samråd. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Information 
Avgift 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 2 och 3, utgör avgiften för 
Bygglov (timersättning 4 timmar à 1176 kr) 4 704 :- 
Kostnad för grannehörande 2 649 :- 
(KOM x mPBB x N) 
(40 x 47,3 x 1,4) 
Kostnad för lagstadgat kungörande 356 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa 7 709 :- 
 
Faktura översänds separat. 

 
Upplysningar 
Enligt 3 kap. 1 § kulturmiljölagen (KML 1988:950) får en byggnad som har ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen.  
   
   
   
   Forts 
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Borgeby slott är ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen är beslutande 
instans, och de utfärdar även skyddsföreskrifter som anger på vilket sätt 
byggnadsminnet ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden det inte får ändras.  
 
Enligt 3 kap. 14 § KML får länsstyrelsen, om det finns särskilda skäl, lämna tillstånd till att 
ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. 
 
Den lovgivna åtgärden får inte påbörjas innan ni erhållit startbesked. Sådant besked ges 
normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
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 ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 20 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 70 Dnr MB20-551 
 
 

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till och med 30 oktober 
2020, Lomma 24:20, Tenngatan 7 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tidsbegränsad ändrad användning för att tillfälligt förvara avlidna 
i kistor i befintligt kylrum till och med 30 oktober 2020 på fastigheten Lomma 24:20. 
Inget ska byggas eller förändras i den befintliga lokalen bortsett från användningen. 

 
Förutsättningar 
Fastigheten Lomma 24:20 är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen för 
verksamhetsområde på del av Lomma 24:9 (lagakraftvunnen 11 juli 1989) anger att fas-
tigheten Lomma 23:20 ligger inom ett område med beteckningen JH1K vilket innebär  
”Verksamhet som inte medför störningar mot omgivningen: småindustri, handel (dock ej 
livsmedel) och kontor”.  
 
Bygglov krävs för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär 
att; byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ända-
mål än  det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov 
har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd enligt 9 kap 2 § 
plan- och bygglagen. 
 
Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den av-
sedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en 
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för männi-
skors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt enligt 2 kap 9 § plan- 
och bygglagen.  
 
Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygi-
enisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig en-
ligt plan- och bygglagens definition. 
 
En ansökan om bygglov för åtgärd inom område med detaljplan ska medges enligt 9 kap 
30 § plan- och bygglagen första stycket 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 bygglovs-
prövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen,  
2. att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
 
 
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 21 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 70 Dnr MB20-551 
 
 
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 §§ plan- och bygglagen. 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till bl a stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt till möjligheterna att 
hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket ska bebyggelseområdets särskilda hi-
storiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Detta enligt 2 kap 6 § första stycket plan- och bygglagen. 
 
Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den av-
sedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grund-
vattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet el-
ler betydande olägenhet på annat sätt. Enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen. 
 
En byggnad ska 
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 orienterings-
förmåga.  
Detta enligt 8 kap 1 § plan- och bygglagen. 
 
Det ska 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. Detta 
enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke ska, enligt 10 kap 9 § plan- och bygglagen, 
utföras av en kontrollansvarig. Det krävs dock inte någon kontrollansvarig att anordna, 
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i 6 kap 1 § eller 9 
för åtgärder avseende andra små byggnader. Detta enligt 7 kap 5 § plan- och byggför-
ordningen (2011:338).  
 
Ett beslut om bygglov ska normalt följas av ett så kallat tekniskt samråd. Sådant samråd 
är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart obehövligt. Detta enligt 10 kap 14 § 
plan- och bygglagen.  
 
 
   
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden ska, i ett fall som detta, med ett startbesked godkänna att 
en bygglovspliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att uppfylla de 
krav som gäller enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd 
av denna lag.  
Detta enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen.  
 
Ett beslut om att ge bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kun-
gjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft enligt 9 kap 42 a § plan- och 
bygglagen. Trots första stycket får Miljö- och byggnadsnämnden bestämma att ett så-
dant beslut får verkställas tidigare om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver 
det. 
 
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för bygg-
åtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar 
annat.  
Detta enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera lov- el-
ler anmälningspliktiga åtgärder ska 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, kontrollpla-
nen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och  
2) nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.  
Detta enligt 10 kap 34 § plan- och bygglagen.  
 
Kommunicering, remisser och hörande av berörda 
Räddningstjänsten har den 29 april 2020 yttrat sig över ansökan och har inget att erinra. 
 
Då åtgärden är inte är planenlig har grannar hörts. Grannar som hörts är NN, NN och 
NN. 
 
NN, via NN har den 29 april 2020 framfört: 
”Vi anser det ytterst olämpligt att förvara avlidna i ett industriområde, där det finns 
matställe och livsmedelsbutik. Vi har butik och kunder som besöker oss dagligen, och vill 
INTE att varken våra kunder och anställda ska känna obehag att vara på sin arbetsplats 
eller besöka i vår butik” 
Övriga hörda grannar har angett att de inte har något emot åtgärden.  
 
Sökande har beretts möjlighet att yttra sig över grannarnas synpunkter och framförde 
den 1 maj 2020 följande: 
 
   
   Forts 
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”Det är en speciell situation som kräver speciella åtgärder. Varken vi eller Svenska kyr-
kan önskar skylta, men samtidigt vill man inte heller dölja vad som försiggår i lokalerna. 
Givetvis kommer det skötas med diskretion och med respekt till omgivning och de av-
lidna om det skulle komma till den punkten att lokalen behöver användas. För det är 
väldigt viktigt att betona att den tillfälliga ändringen endast är utifall att nöden kräver 
det och att regionens normala hantering av avlidna inte räcker till. Detta är således en 
reservplan för att kunna hantera en kraftig ökning av avlidna. Detta kan tyvärr bli en rea-
litet i vårt land och det borde ligga i allas intresse. En samhällsnyttig insats helt enkelt. 
Samtidigt potentiellt ett kostnadseffektivt sätt då man inte behöver göra provisoriskt 
dyra lösningar i anslutning till de befintliga lokaliteter som man befinner sig i. Situation-
en skapar tyvärr olägenheter för oss alla, mer eller mindre och i olika former.  
 
Vi hoppas att nämnden ser till samhällsnyttan och att vi aldrig kommer till den punkten 
att lokalerna nyttjas till ändamålet som man ansöker om men samtidigt behöver det fin-
nas möjligheter för att lösa det uppkomna problemet. ” 
 
Bedömning 
Åtgärden är bygglovspliktig enligt 9 kap 2 § 3a plan- och bygglagen.  
 
Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens bestämmelser. Åtgärden ryms inom be-
greppet begravningsplats” vilket inte finns inom området där åtgärden ska genomföras.  
 
Det som grannarna framför bedöms inte medföra fara för människors hälsa menligt en-
ligt definitionen i plan- och bygglagen. Åtgärden är dessutom tillfällig.  
 
Åtgärden uppfyller inte alla krav i 9 kap 33 § plan- och bygglagen varför inte ett perma-
nent bygglov kan ges. Därför kan tidsbegränsat bygglov ges.  
 
Eftersom åtgärderna är av ringa omfattning bedömer vi att det inte krävs någon kontrol-
lansvarig eller något tekniskt samråd.  
 
Lovet får verkställas direkt på grund av omständigheterna med covid-19.  

 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-05-19, § 68. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-05-14 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 68/20 
 

 
 
 
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov ändrad 

användning i enlighet med ansökan och med utförande som framgår av stämplade 
ritningar som tillhör detta beslut. Beslutet fattas med stöd av 9 kap 20 och 33 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900).   
      
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Detta enligt 9 kap 43 § plan- 
och bygglagen. 
 
Beslut om startbesked, kontrollplan och slutbesked 
Som startbesked beslutas att den i detta beslut lovgivna åtgärden får påbörjas 
omedelbart.  
Detta enligt 9 kap 42a § och 10 kap 23 § plan- och bygglagen. 
 
Kontrollplan inkommen den 13 maj 2020 fastställs med stöd av 10 kap 24 § plan- 
och bygglagen. 
 
De delar av byggnaden som omfattas av ändringarna får tas i bruk för avsett 
ändamål när de är färdigställda och kontrollerade i enlighet med kontrollplanen.  
 
Detta med stöd av 10 kap 4 § plan- och bygglagen. När vi har fått in undertecknad 
kontrollplan, efter det att åtgärden slutförts, kommer vi att ta ställning till om 
slutbesked ska utfärdas. Ni kommer då att informeras om detta. 
 
Avgift 
En avgift tas ut enligt beräkning utifrån Lomma kommuns taxa. Avgiften är 12 116 
kronor. Faktura skickas separat. Hur beräkningen är gjord framgår under rubriken 
”beräkning av avgift”.  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
Information 
Beräkning av avgiften 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för: 
Bygglov (timavgift 10 tim á 1176 kr) 11 760 kr 
Kostnad för lagstadgat kungörande i 
Post- och Inrikes Tidningar 356 kr 
Summa 12 116 kr  
 
 
   
   Forts 
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Övrig information 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska nya handlingar 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om åtgärden.  
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VINSTORP 40:4, Skolskeppsgatan 17E 
Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på tänkt avstyckning  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tänkt avstyckning 
på rubricerad fastighet. Vid föreslagen avstyckning skapas två nya fastigheter, den före-
slagna västra fastigheten mot Skolskeppsgatan, får en area om 513 kvm och fastigheten 
mot öst får en area om 497 kvm. Enligt ansökan föreslås, centrerat på vardera fastighet-
en, 1,5-plans enbostadshus med ett sedvanligt utförande uppföras. Enbostadshusen 
upptar vardera en byggnadsarea om 100 kvm och placeras som närmst 4,5 meter till fö-
reslagen fastighetsgräns.  
 
Förutsättningar 
Vinstorp 40:4 är belägen inom detaljplanelagt område, DP nr 100 lagakraftvunnen 1968-
10-28. Enligt gällande detaljplan anges bland annat att marken är avsedd för bostäder 
uppförda med en våning. Fastigheterna får bebyggas med hus som uppförs fristående. 
Byggnad får, där det prövas vara förenligt med ett prydlig och ändamålsenligt bebyg-
gelse av kvarteret, sammanbyggas i gemensam tomtgräns. Vidare regleras byggrätten till 
25 % och endast en huvudbyggnad och gårdsbyggnad eller annan likvärdig byggnad får 
uppföras. Byggnadshöjden får uppgå till 3,5 meter.  
 
Aktuell ansökan omfattas av kommunens Kulturmiljöprogram, antagen av kommunfull-
mäktige 4 november 2005, för Lomma tätort. Från programmet går att läsa:  
”Byggnaderna utgör kvarvarande bostadshus till gårdar som legat på Karstorps bytomt. 
Ekonomibyggnaden är numera riven. De markerar en kontinuitet ned i tiden före enskif-
tet. Därför är det viktigt att ändring av dessa byggnader utförs med särskild varsamhet.” 
 
 Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska byggnadsnämnden ge ett för-
handsbesked i fråga om en åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen om den som avser 
att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det. 
 
Enligt 9 kap 39 § ska ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas, innehålla 
de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättning-
ar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövning om förhandsbesked syfta till att mark- och vattenom-
råden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt en sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. 
 
Enligt 2 kap 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från all-
män synpunkt är lämplig för ändamålet.   
   Forts 
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Enligt 2 kap 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenför-
hållandena, möjligheterna att ordna trafik vattenförsörjning och avlopp, avfallshante-
ring, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, möjligheterna att före-
bygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar och risken för olyckor, 
översvämningar och erosion. Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver 
tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiför-
sörjningen och energihushållningen.  
 
Enligt 2 kap 6a § PBL ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för än-
damålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i 
fråga om omgivningsbuller och utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för männi-
skors hälsa i fråga om omgivningsbuller. Med olägenhet för människors hälsa avses en 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig. 
 
Enligt 9 kap 2 §, PBL, krävs bygglov för nybyggnad. 
 
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. 
 
Grannehörande och remisser 
Något grannehörande har ej vidtagits då ansökan anses planenlig.  
 
Detaljplaneenheten: ingen erinran mot förslaget. 
 
Gatu- och parkenheten: ingen erinran mot förslaget.  
 
Byggenhetens bedömning 
Uppförande av två enbostadshus är bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 § PBL. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan. Byggenheten bedömer och tar endast ställning till 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 28 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-05-19 
 

MBN § 71 (forts) Dnr MB20-472 
 
 
placeringen av de i ansökan angivna enbostadshusen. De nya byggnadernas utformning 
och dess tekniska egenskaper hanteras i fråga om bygglov och startbesked i en eventuell 
efterföljande ansökan om sådant.  
 
Byggenheten hanterar inte heller frågan om avstyckning i detta ärende. Ärende om fas-
tighetsförrättning hanteras av Lantmäteriet. Byggenheten har dock i bedömningen av 
åtgärdens tillåtlighet utgått ifrån sökandes önskan om att aktuell fastighet styckas av i 
två fastigheter och att de aktuella enbostadshusen uppförs på de nybildade fastigheter-
na i enlighet med den till ansökan fogade situationsplanen inkommen 2020-04-22.  
 
Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska enligt 9 kap 17 § PBL avse huruvida 
den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen i enlighet med gällande detalj-
plan. Frågan om lämpligheten att bebygga den aktuella fastigheten är sedan tidigare av-
gjord i gällande detaljplan. Detaljplanen anger att användningssättet är bostadsändamål.   
 
Detaljplanen reglerar inte minsta tomtstorlek. Den i förhandsbeskedet inkomna situat-
ionsplan redovisar efter avstyckning två nya fastigheter om 513 kvm och 497 kvm. Stor-
leksmässigt skiljer sig inte förslaget från de i området vanligen förekommande.  
 
Övriga delar vad avser byggrätt och placering förhåller sig förslaget planenligt. Tänkt lo-
kalisering bedöms inte medföra en någon betydande olägenheten för grannfastigheter 
enligt 2 kap 9 § PBL.   
 
Föreslagen förtätning anses inte påverkar de kulturhistoriska värdena på befintlig fastig-
het eller i området.   
 
Mot bakgrund av det ovan anförda bedömer byggenheten att tillämpliga krav i 9 kap 30 
§ PBL kan komma att uppfyllas och att tillämpliga regler i 2 kap PBL uppfylls så att förut-
sättningarna att meddela positivt förhandsbesked föreligger. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-05-19, § 69. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-05-15 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 69/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 17 § PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att som 

förhandsbesked uttala följande: Positivt förhandsbesked meddelas i fråga om 
bygglov för två nya enbostadshus på tänkt avstyckning med placering enligt 
handlingar som fogas detta beslut och med nedanstående villkor:  

Forts 
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• Förhandsbeskedet är avhängigt en tilltänkt fastighetsindelning och kan därmed 
endast utnyttjas som grund för en bygglovsansökan under förutsättning att 
fastighetsdelning sker i enlighet med tilltänkt fastighetsgräns redovisad på 
situationsplan inkommen 2020-04-22.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
Positivt förhandsbesked timdebitering (5 tim x 1176kr)  5880 :-  
Kungörande i Post- och Inrikestidning            356 :-  
Summa            6236 :-      
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
Positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.  
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. På fastigheten 
framgår, från Fornsök, att möjlig fornlämning kan finnas. För mer information kontakta 
Länsstyrelsen.   
 
Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad eller en 
anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i så fall 
snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar skall arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  

 


