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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 26 september 2017, kl. 18.30-19.55 

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Stig Svensson (S) 
Ann Haluzova (M) 
Gunnel Holmquist (M) 
Anders Olsson (L) 
Tommy Nilsson (M) 
Mari Brandt (S) 
 

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

Övriga deltagare Jens Thystrup (M) 
Nancy Ressaissi (S) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Tommy Samuelsson 
Helene Blom 
Jacob Thollonen 
Jennie Raneke 
Per Larsson 
 

ersättare  
ersättare 
ersättare 
förvaltningschef  
miljö- och bygglovschef 
bygglovhandläggare/samordnare  
nämndsekreterare 
förvaltningsstrateg  
 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2017-10-03 Paragrafer 104-116 

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 2017-09-26   

Paragrafer 104-116   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-10-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-10-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 104 Dnr MB2017-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen lämnar information om 
- laddstolpar på Varvstorget 
- aktuellt ärende på centrumtorget 
- personalinformation  

 
Bygglovhandläggare/samordnare lämnar information om aktuella domar och överkla-
gade beslut gällande byggärenden.  
 
Miljö- och bygglovschefen lämnar personalinformation.   
 
Lennart Nilsson informerar om sitt deltagande vid Öresunds vattenvårdsförbund och 
Kävlingeåns vattenråd.  
 
Ordföranden informerar om sitt deltagande vid Höje å vattenråds styrelsemöte.   

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 105 Dnr MB17-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2017-09-12 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-09-19 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2017-08-18—2017-09-15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 106 Dnr MB17-0004 
 
 

Ekonomisk rapport januari-augusti 2017 för miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport januari-augusti 2017.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 100. 

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

- Protokoll från arbetsutskottet, § 100/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 107 Dnr MB17-0004 
 
 

Delårsrapport 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delårsrapport 2017 för Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 101. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/stabsenheten 2017-09-12 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 101/17 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Att godkänna redovisningen och överlämna denna till Kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 108 Dnr MB17-794 
 
 

Revidering av timdebitering i bygglovstaxan  
 

Ärendebeskrivning 
Vid genomgång av nu gällande taxan konstaterades att revideringsbehov föreligger.  
Arbete pågår med en översyn av hela taxemodellen och som ett första steg föreslås en 
justering av timtaxan. Den nuvarande timtaxan är baserad på SKL:s modell från 2011 och 
består av löneintervaller för handläggande tjänsteman. Timtaxan reviderades senast i 
maj 2011. För att förenkla, göra debiteringsmodellen mer begriplig och enhetlig föreslås 
en enhetstaxa för timdebitering på 1.075:-, vilket är samma nivå som den reviderade 
miljötaxa som kommunfullmäktige antog 2016-11-17 (§98). Den föreslagna taxan 
kommer att årligen indexjusteras enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet) med 
första revisionstillfälle 2017. Se bilaga 1. 
 
Den föreslagna förändringen skulle även innebära att en enhetstaxa för hela miljö- och 
byggnämnden tillämpas. 
 
Förslag 
Timtaxan i författningssamling ”F. 2.1 Plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda 
fr.o.m. 2011-05-02”, tabell 2 ”Tidersättning” revideras till en enhetstaxa på 1.075:- per 
timme. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 102. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2017-08-29 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 102/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

− Miljö- och byggnadsnämnden antar byggenhetens förslag till ändring i taxan och 
översänder förslaget för antagande till Kommunfullmäktige. 

 
./. Bilaga 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 109 Dnr MB17-868 
 
 

Beslut om vitesföreläggande med anledning av otäta portar, NN 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten 
Livsmedelsanläggningen är en grossistverksamhet inom frukt och grönt med tillhörande 
lager. 
 
Bakgrund 
Vid Miljöenhetens livsmedelskontroll den 9 maj 2017 vid företaget konstaterades att 
portar för varumottagning i anläggningen var sönder och att det syntes håligheter. 
Portarna var även ej täta mot marken. Denna avvikelse har konstaterats vid föregående 
inspektioner men har ej åtgärdats. 
 
Miljöenheten skickade den 12 juni 2017 beslut om föreläggande att senast den 15 
augusti 2017 skadedjursäkra portarna så att dessa blir täta. Verksamheten har genom 
NN den 17 augusti 2017 låtit meddela att portarna fortfarande inte är åtgärdade. Den 29 
augusti 2017 skickades förslag till beslut om föreläggande med vite till verksamheten. 
NN inkom via NN den 19 september 2017 med ett yttrande att förhandling har påbörjats 
med hyresvärden angående nya portar. Yttrandet som inkommit föranleder inte att 
Miljöenheten ändrar sitt förslag till beslut. 
 
Bedömning  
För att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra krävs det att dessa 
hanteras i lokaler där det inte finns några risker att livsmedel kontamineras. Att en 
livsmedelsanläggning är utformad på ett sådant sätt att skadedjur ej kan komma in är en 
grundförutsättning för att kunna producera säkra livsmedel. 
För att undvika att skadedjur kommer in i lokalerna ska dessa vara utan öppna springor 
och liknade ut till det fria. 
Portarnas defekter har konstaterats vid föregående inspektioner som Miljöenheten har 
gjort utan att ha blivit åtgärdade. Redan vid Miljöenhetens inspektion den 29 oktober 
2013 har det framkommit att portarna var otäta och att det fanns en risk att skadedjur 
kunde ta sig in.   
 
Då verksamheten inte har förmått att åtgärda bristerna som portarna har och därmed ej 
följt Miljö-och byggnadsnämndens beslut om föreläggande daterat 170612, bedömer 
Miljöenheten att det är befogat att företaget NN vitesföreläggs att åtgärda portarna. 
Vitet kommer att dömas ut om verksamheten inte åtgärdar portarna i enlighet med 
detta beslut. 
 
 
   
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 109 (forts) Dnr MB17-868 
 
 
Lagstiftning 
Livsmedelslagen 2006:804 
”13 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av 
lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.”   
 
”22 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad 
som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud 
som behövs för att lagen, de föreskrifter och förbud som meddelats med stöd av lagen, 
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med 
stöd av EG-bestämmelserna skall följas.” 
 
”23 § Förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EG- bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite.” 
 
EG förordning 882/2004 om offentlig kontroll  
Artikel 54 
Åtgärder vid bristande efterlevnad 
”1. Om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, skall den vidta 
åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga 
myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas skall den ta hänsyn till den bristande 
efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad.  
 
2. Åtgärderna skall i tillämpliga fall omfatta följande: 
 
a) Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att 
foder eller livsmedel är säkra eller att foder eller livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd följs. 
 
EG förordning 852/2004 om livsmedelshygien  
Bilaga II kapitel I Allmänna regler för livsmedelslokaler 
”2. Lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek skall 
c) möjliggöra god livsmedelshygien, vilket bland annat innebär skydd mot kontaminering 
och i synnerhet skadedjursbekämpning” 
 
Kapitel IX Bestämmelser om livsmedelsprodukter 
4. Adekvata förfaranden skall finnas för att bekämpa skadedjur. Adekvata förfaranden 
skall även finnas för att förhindra att tamdjur får tillträde till platser där livsmedel 
bereds, hanteras eller lagras (eller, om den behöriga myndigheten tillåter detta i 
särskilda fall, för att förhindra att sådant tillträde leder till kontaminering). 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 103. 

   Forts 
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MBN § 109 (forts) Dnr MB17-868 
 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2017-09-04 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 103/17 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 22 och 23 §§ livsmedelslagen 

(2006:804) att vid vite om 200 000 kronor (tvåhundratusen kronor), förelägga NN, 
på NN i Lomma, att senast 3 månader från det att Miljö-och byggnadsnämnden 
beslut har vunnit laga kraft skadedjursäkra portarna in till anläggningen så att dessa 
är utan öppna springor ut till det fria. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 110 Dnr MB17-1108 
 
 

NN 
Fråga om sanktionsavgift för olovlig byggåtgärd  

 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till byggenhetens kännedom att en utvändig ändring av 
huvudbyggnadens fasad har utförts på fastigheten NN. Fasaden har målats om från en 
rosa kulör till en mörkgrå kulör. En ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus har i efterhand inkommit. Bygglov och startbesked avseende åtgärden är 
utfärdat 2017-08-28.    
 
Förutsättningar 
Fastigheten NN är belägen inom detaljplanelagt området, detaljplan 14/01, 
lagakraftvunnen 2014-05-30.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs bygglov för annan ändring av 
en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden ges annan kulör, förses 
med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre 
utseende avsevärt påverkas på annat sätt.     
 
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov. 
 
Enligt 11 kap 5 § första stycket PBL ankommer det på Miljö- och byggnadsnämnd att 
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-
förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Med hänsyn härtill har 
miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva frågor om bygglov, startbesked, 
sanktionsavgifter och eventuella förelägganden att åtgärda eller rätta det som utförts.  
 
Enligt 11 kap 20 § PBL om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har 
vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 
 
Enligt 11 kap 37 § PBL, får ett föreläggande enligt 11 kap 20 § PBL förenas med vite. 
 
Kommunicering 
Målsägare har i skrivelse av den 27 juli 2017 informerats angående de rådande 
förutsättningarna. Målsägare har då beretts möjlighet att skriftligt yttra sig. Ett skriftligt 
yttrande har den 6 augusti 2017 inkommit till Byggenheten. I yttrandet anför 
   
   Forts 
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målsägaren i huvudsak att de trott att hela huvudbyggnadens ommålning ingått i ett 
bygglov för en tillbyggnad som beviljats, då de fått den informationen från handläggaren 
i ärendet. 
 
Bedömning  
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för aktuell åtgärd avseende utvändig 
ändring i form av målning av träfasader.  
 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § PBL ska, om någon bryter mot en bestämmelse i 9 kap 
PBL, tillsynsmyndigheten (i detta fall miljö- och byggnadsnämnden) ta ut 
byggsanktionsavgifter enligt föreskrifterna i 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF.  
 
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Enligt 11 kap 53 a § får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften 
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned 
till hälften eller en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 
vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 
 
Enligt 11 kap 54 § PBL skall byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan 
om sanktion eller ingripande enligt 11 kap PBL har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i detta fall innebär att det som utförts 
måste återställas.  
 
Enligt 11 kap 57 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk 
som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.  
Det är miljö- och byggnadsnämnden som bestämmer mot vem anspråket skall riktas.  
 
Av fastighetsregistret framgår att nuvarande lagfarna fastighetsägare till NN är NN, samt 
NN, även var det när åtgärden vidtogs.  
 
   
   
   Forts 
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Byggsanktionsavgift enligt 9 kap 10 § PBF för att trots förbudet i 10 kap 3 § PBL påbörja 
en sådan ändring av byggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycket 3 c eller 8 § 
första stycket 2 a eller c eller 4 PBL och som avser en byggnads yttre utseende innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus 0,125 
prisbasbelopp vilket motsvarar 5600 kr (0,125 x 44 800 kr). Därutöver skall en 
tilläggsavgift om 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area ändringen avser 
tas ut. Den avsedda ändringens area på enbostadshuset uppgår till 40 kvadratmeter, 
exklusive area för fönster samt dörrar, vilket innebär att tilläggsavgiften motsvarar 896 
kr (0,0005 x 40 x 44 800 kr). Totalt 6496 kr.   
 
Om den kommunala nämnd som handhar plan- och byggfrågor har för avsikt att påföra 
någon sanktionsavgift är det nödvändigt att den som avgiften/avgifterna kommer att 
drabba får sådan information från nämnden att han/hon kan ta ställning till om det är en 
ekonomisk fördel för honom/henne att rätta det felaktigt utförda innan frågan tas upp 
till behandling av byggnadsnämnden. Denna uppfattning har kommit till utryck i ett 
uttalande av Justitieombudsmannen, JO, den 7 mars 1980. JO har i detta yttrande 
betonat vikten av att den som misstänks för olovligt byggande får en uttömmande 
information om innehållet i gällande bestämmelser innan frågan om uttagande av avgift 
tas upp vid sammanträde med byggnadsnämnden. NN samt NN har i skrivelse daterad 
2017-07-27 erhållit information om gällande regler och om att avgiften kunnat undgås 
om rättelse av det felaktigt utförda skett. 
 
Mot bakgrund av det här anförda bör fastighetsägarna påföras sanktionsavgift enligt 
följande: Fastighetsägarna NN och NN påföres en sanktionsavgift om 6496 kr för att 
åtgärden vidtagits innan Byggenheten har gett startbesked.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i byggenhetens bedömning om att 
sanktionsavgift föreligger då åtgärden utförts utan att startbesked dessförinnan 
utfärdats. Nämnden anser dock att avgiften i detta enskilda fall skall sättas ned med 
hälften. Sökande har i yttrande anfört att åtgärden diskuterats med handläggare inte 
fått några upplysningar om att några ytterligare handlingar skulle behövas. Nämnden 
bedömer att sökande i just detta fall inte kan anses uppsåtligen ha utfört åtgärden utan 
gällande bygglov eller startbesked. I enlighet med 11 kap 53a § Plan- och bygglagen, PBL, 
bör därför avgiften nedsättas med hälften. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 104. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-09-05 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 104/17   
     
     Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 14 (36) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 110 (forts) Dnr MB17-1108 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Fastighetsägare NN, samt NN, påföres, med stöd av 11 kap 51 och 53a §§ PBL en 
byggsanktionsavgift om 3248 kr (6496 kr * 0,5) för att aktuell åtgärd vidtagits innan 
byggenheten har gett startbesked.    

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

 
Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Inbetalningen skall märkas med ”Byggsanktionsavgift”.  
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BJÄRRED 13:2, Snorres väg 2 
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på tilltänkt 
avstyckning 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus på en tilltänkt avstyckning på 
fastigheten Bjärred 13:2. Ärendet har behandlats på Miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde 2017-08-15 som återremitterat ärendet till Byggenheten 
för vidare handläggning. Sökande har som ett resultat därav reviderat ansökan. 
 
Förhandsbeskedet avser nybyggnad av ett enbostadshus om 134,7 kvadratmeter 
byggnadsarea i ett plan med inredd vind. Föreslagen byggnad är placerad i nordost-
sydvästlig riktning, där byggnadsvolymen smalnar av ifrån en bredd om ca 9 meter i 
nordost till en bredd om en dryg meter i sydväst. Den föreslagna avstyckningen med en 
area om 600 kvadratmeter föreslås norr om befintlig mangårdsbyggnad. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten Bjärred 13:2 är belägen inom detaljplanelagt område (detaljplan #84 
antagen 1964). Planen ska enligt övergångsbestämmelser till PBL och 
övergångsbestämmelserna till den äldre plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL) anses ha 
antagits enligt ÄPBL. Därmed gäller att 39 § Byggnadsstadgan (1959:612, BS) enligt 
övergångsbestämmelserna till ÄPBL ska tillämpas som bestämmelse i planen avseende 
byggnads avstånd till tomtgräns, om inte annat är föreskrivet i planen.  
 
Detaljplanen innehåller bland annat bestämmelser om att marken är avsedd för boende 
och att byggnad skall uppföras fristående, i ett plan med en takvinkel om lägst 45 grader 
och en byggnadshöjd om högst 3,5 meter samt att högst ¼ av tomt får bebyggas. Vidare 
finns bestämmelse om mark som icke får bebyggas s.k. ”prickmark” runt befintlig 
fastighet. Bestämmelser om mark som icke får bebyggas är dock inte detsamma som en 
bestämmelse om byggnads avstånd till tomtgräns. 39 § BS ska därför tillämpas som 
bestämmelse i planen. Byggnad får således som huvudregel inte läggas på mindre 
avstånd från gräns mot granntomt än 4,5 meter (39 § andra stycket BS) om byggnad inte 
sammanbyggs eller kan förväntas sammanbyggas.  
 
Bjärred 13:2 är utpekat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Lomma Kommuns 
Kulturmiljöprogram antaget 2005-11-24 under rubriken "Äldre lantbebyggelse, 
Vikingavägen".  
Detta är en gammal gård, vars byggnader har genomgått flera förändringar men 
fortfarande har kvar sin karaktär av äldre lantbebyggelse. Gården har ett miljöskapande  
värde som historisk rest bland den mer sentida bebyggelsen. Därför är det viktigt att 
ändringar av dessa byggnader utförs med särskild varsamhet. Den ursprungliga  
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utformningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande. 
Eventuella tillbyggnader ska göras med respekt för byggnadens karaktär och skala. 
 
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked 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 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövning om förhandsbesked 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 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 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
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, ber- och 
vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik vattenförsörjning och avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga 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 energiförsörjningen och energihushållningen.  
 
Enligt 2 kap 6a § PBL ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet 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 
människors 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 
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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. 
 
Kommunikation 
Sökande och tillika fastighetsägare till Bjärred 13:2 har 2017-06-29 givits möjlighet att 
yttra sig angående föreslagna villkor i förhandsbeskedet. Inget yttrande har inkommit 
angående villkor i förhandsbeskedet. Efter att ärendet behandlats av Miljö- och 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2107-08-15 (AU §84) har sökande inkommit med en 
reviderad ansökan. 
 
Ansökan om förhandsbesked har remitterats till VA-enheten, Gatu-enheten och Malmö 
Museer angående Kulturmiljövärden. Följande har anförts: 
• VA-enheten: Ny förbindelsepunkt krävs för den nybildade fastigheten. 
• Gatu-enheten: Säkerställ sikttriangel vid den nya infarten samt plats för 
renhållningskärl. I övrigt inget att erinra. 
• Malmö Museer: Kulturmiljövärden bedöms inte påverkas negativt. Den gamla 
byggnaden bevaras. Omgivningen har successivt förändrats kraftigt genom åren, och 
denna avstyckning har därför ingen avsevärd påverkan. 
 
Eftersom åtgärden bedöms vara planenlig har inga grannar hörts.  
 
Byggenhetens bedömning 
Nyuppförande av enbostadshus är bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 §, PBL. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Byggenheten bedömer och tar endast ställning 
till placeringen av det i ansökan angivna enbostadshuset. Den nya byggnadens 
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 
fastighetsförrättning hanteras av Lantmäteriet. Byggenheten har dock i bedömningen av 
åtgärdens (uppförande av enbostadshus) tillåtlighet utgått ifrån sökandes önskan om att 
aktuell fastighet styckas och att det aktuella enbostadshuset uppförs på en nybildad 
egen fastighet i enlighet med den till ansökan fogade situationsplanen.  
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Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska enligt 9 kap 17 § PBL avse huruvida 
den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Mark- och Miljödomstolen har 
genom dom 2017-06-09 i mål nr P 6462-16 klargjort att vid prövning av förhandsbesked 
inom ett område med detaljplan är åtgärdens planenlighet en grundläggande 
förutsättning. Åtgärder som strider mot detaljplan kan i enlighet med förutsättningarna 
för bygglov endast accepteras om avvikelsen är mindre och förenlig med planens syfte.  
 
Frågan om lämplighet att bebygga den aktuella platsen med enbostadshus är redan 
avgjord genom den för området gällande detaljplanen. Detaljplan anger att 
användningen är bostadsändamål. 
 
I ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på tilltänkt avstyckning har en 
föreslagen placering av en fristående byggnad redovisats som avseende den s.k. 
prickmarken är planenlig. Den föreslagna placeringen är även avseende byggnads 
avstånd till såväl befintliga som tilltänkta fastighetsgränser är 4,5 meter eller mer. 
 
Även om utformningen av byggnadens volym inte behandlas i detta ärende om 
förhandsbesked kan det kan vara värt att notera att det krävs en noga övervägd 
utformning av byggnadsvolymen. Framför allt för att skapa en byggnadsvolym 
motsvarande den form som illustrerats i situationsplan vilken även uppfyller såväl 
bestämmelser i detaljplan avseende byggnadshöjd som krav på anpassning.  
 
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 
förutsättningarna att meddela positivt förhandsbesked föreligger.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 105. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-31 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 105/17 

 
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 nytt enbostadshus med placering enligt handlingar som fogas detta beslut och med 
nedanstående villkor:  
 
• Förhandsbeskedet är avhängigt en tilltänkt fastighetsdelning och kan därmed endast 
utnyttjas som grund för en bygglovsansökan under förutsättning att fastighetsdelning 
sker i enlighet med tilltänkt fastighetsgräns på 2017-08-29 inkommen situationsplan. 
 
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 19 (36) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 111 (forts) Dnr MB17-523 
 
 
Upplysningar: 
- Enligt 9 kap 18 § PBL är förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande 
vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två 
år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.   
-Positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Positivt förhandsbesked timdebitering (7 tim x 1000 kr)            7000 :-  
Kungörande i Post- och Inrikestidning                        344 :-  
Summa                      7344 :-      
 
Faktura översänds separat 
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BJÄRRED 41:19, Merkurivägen 6 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus  

  
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser uppförande av tre enbostadshus på tilltänkta avstyckningar på 
fastigheten Bjärred 41:19. Fastigheten är i dagsläget bebyggd, ärendet berör inte frågan 
huruvida rivningslov kan komma att beviljas.  
 
Förhandsbeskedet avser nybyggnation av tre likformade enbostadshus inom 
detaljplanelagt område. Byggnaderna är 109 kvadratmeter i ett och ett halvt plan med 
takkupa åt söder. Bostadshusen är placerade en bit från vägen med ett avstånd om 4,5 
meter till fastighetsgräns i öster och 4,5 meter ifrån föreslagen fastighetsindelning.  
 
Förutsättningar 
Bjärred 41:19 är belägen inom detaljplanelagt område (nr 106, laga kraftvunnen 1971-
05-25). Detaljplanen ska enligt övergångsbestämmelser till plan- och bygglagen 
(2010:900, PBL) och övergångsbestämmelserna till den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10, ÄPBL) anses ha antagits enligt ÄPBL. Därmed gäller att 39 § Byggnadsstadgan 
(1959:612, BS) ska tillämpas som bestämmelse i planen avseende byggnads avstånd till 
tomtgräns, om inte annat är föreskrivet i planen.  
 
Detaljplanen i fråga innehåller bland annat bestämmelser om att marken är avsedd för 
boende och att byggnad ska uppföras fristående, men att byggnad får uppföra i gräns 
mot granntomt om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt 
bebyggande av kvarteret. Det finns även ett område med mark som inte får bebyggas 
längs med gatan. Vidare anges att tomt får bebyggas till en fjärdedel, och att byggnad 
får uppföras i ett plan med en byggnadshöjd om 3,5 meter. 39 § BS ska tillämpas som 
bestämmelse till planen och anger att byggnad ska placeras minst 4,5 meter ifrån gräns, 
om den inte sammanbygges eller kan förväntas sammanbyggas. Vidare anges att på en 
tomt får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 
 
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked 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 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövning om förhandsbesked syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för  
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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 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
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 
vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik vattenförsörjning och avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga 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 energiförsörjningen och energihushållningen.  
 
Enligt 2 kap 6a § PBL ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet 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 
människors 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. 
 
Kommunikation 
Fastighetens ägare har 2017-08-14 getts möjlighet att yttra sig i frågan. Yttrande har 
inkommit utan erinran 2017-08-28. Sökande har getts möjlighet att yttra sig angående 
föreslagna villkor i förhandsbeskedet. Inget yttrande avseende villkor i 
förhandsbeskedet har inkommit. 
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Ansökan om förhandsbesked h ar remitterats till Tekniska avdelningen. Följande har 
anförts: 
• VA-enheten: Anslutning till vatten spillvatten och dagvatten, kan erhållas efter 
överenskommelse med VA-enheten. Servisanmälan skall inlämnas. 
• Gatu- och Parkenheten: Ingen erinran 
• Renhållning: ingen erinran  
 
Eftersom åtgärden bedöms vara planenlig har inga grannar hörts. 
 
Byggenhetens bedömning 
Nyuppförande av enbostadshus är bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 § PBL. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Byggenheten bedömer och tar endast ställning 
till placeringen av de i ansökan tre angivna enbostadshusen. Den nya byggnadens 
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 
fastighetsförrättning hanteras av Lantmäteriet. Byggenheten har dock i bedömningen av 
åtgärdens (uppförande av tre st. enbostadshus) tillåtlighet utgått ifrån sökandes önskan 
om att aktuell fastighet styckas och att det aktuella enbostadshuset uppförs på en 
nybildad egen fastighet i enlighet med den till ansökan fogade situationsplanen.  
 
Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska enligt 9 kap 17 § PBL avse huruvida 
den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Mark- och Miljödomstolen har 
genom dom 2017-06-09 i mål nr P 6462-16 klargjort att vid prövning av förhandsbesked 
inom ett område med detaljplan är åtgärdens planenlighet en grundläggande 
förutsättning. Åtgärder som strider mot detaljplan kan i enlighet med förutsättningarna 
för bygglov endast accepteras om avvikelsen är mindre och förenlig med planens syfte.  
 
Frågan om lämpligheten att bebygga den aktuella platsen med enbostadshus är redan 
avgjord genom den för området gällande detaljplanen. Detaljplan anger att 
användningen är bostadsändamål. 
 
I ärenden rörande bygglov är 9 kap 30 § PBL tydlig i att bygglov ska ges om åtgärden och 
fastigheten överensstämmer med detaljplanen, under förutsättning att övriga i 
paragrafen nämnda förutsättningar uppfylls. I ärenden om förhandsbesked finns inte 
samma rätt till ett positivt beslut.   
 
Återstår därmed frågan om åtgärden är förenlig med detaljplan. Föreslagna 
avstyckningar ger tomter med en byggrätt om 137- 141 kvadratmeter byggnadsarea. De 
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tre enbostadshusen föreslås ges en byggnadsarea om 109 kvadratmeter vardera. 
Enbostadshusen föreslås placeras minst 4,5 meter ifrån befintliga och föreslagna 
gränser. 
 
Till ansökan har fasadritningar till enbostadshusen bifogats som redovisar en 
byggnadshöjd om 3,5 meter och en takkupa på fasad mot söder. Byggenheten tar inte 
ställning till utformningen av byggnaderna i detta förhandsbesked. Huruvida 
byggnadshöjden och därmed våningsantalet är förenligt med detaljplanen kan inte 
slutgiltigt bedömas förrän i ett bygglovsskede. Den i sektionsritning angivna 
byggnadshöjden kan därför komma att behöva revideras. En preliminär bedömning, 
baserad på rådande praxis är att redovisad takkupa kan komma att tillåtas på fasad mot 
söder, en motsvarande takkupa i fasad mot norr skulle dock påverka byggnadshöjden 
och följaktligen våningsantalet. Observera även att praxis avseende takkupors påverkan 
på byggnadshöjd kan komma att ändras, och att detta förhandsbesked endast tar 
ställning till placeringen, och inte byggnadshöjd.  
 
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 
förutsättningarna att meddela positivt förhandsbesked föreligger. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har i sin bedömning av åtgärdens lämplighet på platsen 
lagt vikt vid stads- och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan i området. 
Befintlig fastighet är emellertid stor men en uppdelning i tre fastigheter som bebyggs 
enligt förslaget i ärendet, med tre identiska enbostadshus, bedöms påverka stadsbilden 
estetiskt både vad gäller täthet och arkitektoniskt. En sådan betydande förtätning och 
volymökning i stadsbilden på aktuell plats bedöms inte uppfylla lämplighetskraven på 
god helhetsverkan som återfinns i 2 kap 6 §, plan- och bygglagen. En uppdelning i två 
fastigheter som bebyggs med två utseendemässigt åtskiljbara bostadshus kan tillåtas. 
Då en förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas är att kraven i 2 kap 6 §, plan- och 
bygglagen, PBL, uppfylls och då ett positivt förhandsbesked som innebär att den 
prövade åtgärden kan tillåtas på platsen är bindande vid en efterföljande 
bygglovsansökan (om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft) bör, utifrån det ovan nämnda, ansökan om förhandsbesked inte bifallas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 106. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-09-01 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 106/17 
   
   
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 17 § PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att som 

förhandsbesked uttala följande: Negativt förhandsbesked meddelas i fråga om 
nybyggnad av tre enbostadshus på tänkt avstyckning (av Bjärred 41:19) med 
utformning och placering enligt till ansökan fogade handlingar. 

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

 
Negativt förhandsbesked timdebitering (6 tim x 1000 kr)            6000 :-  
                         
Summa                                  6000 :-      
Faktura översänds separat 
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LOMMA 32:52, Siriusgatan 2 
Ansökan om bygglov för plank  

  
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser uppförande av bullerskyddandeplank på rubricerad fastighet. 
Planket avses att uppföras med ett s.k NoiStop; ett system med specialutvecklad stenull 
för att dämpa buller. Stenullskärnan kläs med liggande tryckimpregnerat virke. Planket 
avses uppföras dels i fastighetens södra del mot Vinstorpsvägen, dels i fastighetens 
västra del mot Siriusgatan. Höjden på planket föreslås enligt ansökan vara 1.8 meter.  
 
Förutsättningar 
Lomma 32:52 är belägen inom detaljplanelagt område.   
 
Enligt 6 kap 1 § 7 punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov för att 
uppföra plank och mur. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall, i ett fall som detta, en ansökan om bygglov för 
plank och mur inom område med detaljplan bifallas under förutsättning att muren inte 
strider mot detaljplanen och att muren uppfyller de krav på placering och utformning 
som framgår ovan.  
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § PBL, 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och 
förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen, PBL, skall plank utformas och placeras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, till natur- och kulturvärdena 
på platsen och till intresset av en god helhetsverkan. Enligt nämnt lagrum skall även ett 
bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall plank placeras och utformas så att de inte innebär fara för 
människors 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.    
 
Enligt detaljplanen, gällande för området där aktuell fastighet ingå, är marken där 
planket avses uppföras markerad med prickmark, mark som inte för bebyggas.  
 
   
   Forts 
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Den 16 december 2003 beslutade Miljö- byggnadsnämnden i Lomma kommun om 
riktlinjer för uppförande av plank och murar. Riktlinjerna är framtagna hur varsamhets- 
och anpassningsreglerna i PBL bör hanteras avseende uppförande av plank och murar i 
bygglovsprocessen. I riktlinjerna anförs bl.a. att  
-Alla inhägnader, utom häckar, som är högre än 1.20 m från mark/gata betraktas som 
plank ur bygglovssynpunkt oavsett genomsiktlighet eller materialval. Alla inhägnader 
som inte är genomsiktliga rakt framifrån räknas som plank, oavsett höjd; och 
-Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i 
bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas 
normalt inte till särskilda skäl. 
I riktlinjerna för handläggning av staket, plank och murar framgår det finns en långsiktig 
målsättning att bevara och bädda in bebyggelsen i grönska enligt rådande tradition i 
Lomma kommun. Med grönska varieras gatans utseende mellan årstiderna. Under 
sommaren ramas trädgårdar och gata in, vintertid syns husen. Vidare framgår det att 
det mot bakgrund av dessa aspekter därför inte är lämpligt att placera långa höga plank 
eller murar varken mot gata eller bakom växtlighet mot gata. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Huvudbyggnad på aktuell fastighet är inte utpekad som kulturhistoriskt värdefull eller 
som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram. I programmet anförs det att tomterna i aktuellt område bör 
avgränsas mot gatan med häck eller staket. Plank eller murar är direkt olämpliga. 
 
I samband med framtagandet av ny detaljplan för stationsområdet i Lomma Kommun 
har Trivector Traffic AB tagit fram en bullerutredning 2014-09-01. I utredningen ges 
förslag på bullerreducerande åtgärden så att riktvärden för buller kan klars. 
Sammanfattningsvis rekomenderar Trivedtor Traffic att med bullerplank för 5 
fastigheter, Lomma 36:24, 30:46, 32:49, 32:62 och 32:59, med uteplatser i riktning mot 
Vinstorpsvägen kan riktvärdena för uteplatser klaras vid samtliga fastigheter eller som 
mest överskrida riktvärdena med 3 dBA. Att klara riktvärdena på 55 dBa i frifältsvärde 
vid fasad med hjälp av bullerplank i tomtgräns kräver mycket höga bullerplank eftersom 
dessa ger väldigt liten effekt på övre våningsplan. med hänsyn till att vissa hus dessutom 
ligger nära fastighetsgräns mot Vinstorpsvägen skulle det bli mycket visuellt störande. 
Istället föreslås därför att fasadåtgärder vidtas så att riktvärdena inomhus karas.  
 
Kommunicering 
Sökande har i skrivelse av den 5 Juli 2017 informerats om förutsättningar gällande för 
aktuell åtgärd. Sökande har beretts tillfälle att yttra sig. 
 
   
   Forts 
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Skriftligt yttrande har inkommit den 18 Augusti 2017. I yttrandet anförs i huvudsak och 
sammanfattningsvis att planket avses att utgöra ett bullerskydd. 
 
Byggenhetens bedömning 
Aktuell åtgärd är bygglovspliktig enligt 6 kap 1 § sjunde punkten, PBF. 
 
Planket uppförs på s.k. punktprickad mark, mark som inte får bebyggas och avviker där 
med mot gällande planbestämmelser. Byggenheten anser inte att avvikelsen är sådan 
liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §, PBL. Åtgärden bedöms inte heller uppfylla 
kriterierna för när en planavvikelse kan godtas enligt 9 kap 31 c §, PBL. 
 
Det aktuella planket, som är angivet till en höjd av 1,8 meter, placeras enligt uppgift i 
ansökan i gräns mot söder och väster. Fastighetsgränserna i närområdet längs 
Vinstorpsvägen där aktuell fastighet är belägen präglas i all väsentlighet av växtlighet 
och grönska. Miljön i området ger ett grönt och lummigt intryck. Det har i riktlinjerna för 
handläggning av plank- och murar uttryckts att det finns en långsiktig målsättning att 
bevara och bädda in bebyggelsen i grönska enligt rådande tradition i Lomma kommun. 
Enligt riktlinjerna ska långa täta plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum 
i bebyggelsen bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Det anges även att det inte är 
lämpligt med plank bakom växtlighet. Enligt bullerutredningen är fastigheten inte en av 
fem omnämnda för bullerreducerande plank. Kommunens uppfattning om hur åtgärder 
inom aktuell fastighet skall utformas för att uppfylla kraven på god helhetsverkan och 
vara lämpliga utifrån stads- och landskapsbilden samt miljö- och kulturvärdena på 
platsen framgår även i kulturmiljöprogrammet. I programmet framgår att det är direkt 
olämpligt att avgränsa fastigheten med plank. Byggenheten bedömer att åtgärden med 
dess placering och sträckning motverkar och strider mot de intentioner som kommit till 
uttryck i ovan nämnda riktlinjer och program.  
 
Mot bakgrund av det ovan anförda anser byggenheten att åtgärden inte uppfyller de 
krav på lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god 
helhetsverkan som avses i 2 kap 6 § PBL eller att kraven om säkerhet i 2 kap 9 § PBL är 
säkerställda. Kraven i 9 kap 30 § PBL för när bygglov skall medges är inte uppfyllda. 
Ansökan om lov skall därför avslås.   
 
Sökandes yttrande föranleder ingen annan uppfattning från byggenheten. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 107. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-09-01 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 107/17 
   
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 30-31 §§, plan- och bygglagen, PBL, samt med hänsyn till det 
ovan anförda beslutar miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Bygglov för 
plank beviljas ej. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för     
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 1tim a 1000 kr) 3000 :- 
 
Faktura översänds separat 
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BJÄRRED 12:1, Vikingavägen 1. Ansökan om tidsbegränsat lov för 
kebabvagn t.o.m 2019-04-03  

  
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
kebabvagn på rubricerad fastighet. Enligt ansökan placeras vagnen sydöst om 
Vikingavägen och öster om Bjärreds centrumhuset. Vagnen upptar en yta om ca 10 kvm. 
Enligt ansökan föreslås en ny tillbyggnad i direkt anslutning till vagnen med funktion som 
uteservering. Tillbyggnaden utformas med ett liknande skärmtak och avgränsas av 
väggar som till hälften kläs in med liggande träpanel. Tillbyggnaden upptar en yta om ca 
11 kvm. Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 30 juni 2010 tidsbegränsat 
bygglov för uppställningen av vagn. Bygglovet har sedan förlängts 2011-06-07 och 2013-
07-16. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 12:1 är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplan 197, TORG. I 
planbeskrivningen nämns att det på torgets norra sida avsätts byggrätt för en kiosk av 
typ gatukök. Kiosken skall tydligt vända sig mot torget och den skall sommartid kunna 
använda torgytan för uteservering. Den del som i ansökan avser tillbyggnad placeras 
delvis på mark som enligt detaljplanen utgörs av kioskmark dels mark som enligt 
detaljplanen utgörs av TORG.  
 
Enligt 9 kap 2 § krävs det bygglov för nybyggnad och 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 § 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 områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
   Forts 
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Enligt 9 kap 31 c § 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.  
 
Om en sökt åtgärd uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 
30 och 31 b §§ PBL får, enligt 9 kap 33 § PBL, ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas 
med högst fem år i taget.  
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader 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.    
 
Remisser och hörande av berörd 
Miljöenheten; ingen erinran mot åtgärden i ärendet.  
Räddningstjänsten; ingen erinran mot åtgärden i ärendet. 
Gata/Trafikenheten; ingen erinran mot åtgärden i ärendet. 
VA-enheten; ev. erinran inkommer.  
 
Lomma kommun (Exploateringsavdelningen); har följande erinran mot åtgärden: 
 
I egenskap av markägare, avser inte teckna längre arrendeavtal för nyttjande av ytan än 
till och med 2018-01-31 med anledning av antagande av den nya detaljplanen. Vidare 
nämns att arrendeavtalet endast avser uppställningen av vagn och ej utökning av 
uteservering. 
 
Kommunicering 
Sökande har i skrivelse av den 12 juni 2017 informerats om markägarens erinran. 
Sökande har i skrivelsen beretts tillfälle att skriftligen yttra sig senast den 30 juni 2017. 
Något yttrande har inte inkommit. 
 
 
   Forts 
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Byggenhetens bedömning 
Åtgärderna är bygglovspliktiga enligt 9 kap 2 § PBL.  
 
I beslut om tidsbegränsat bygglov beviljat den 30 juni 2010, bedömdes åtgärden mot 
ÄPBL (den äldre plan- och bygglagen) enligt följande:  
Plan- och byggkontorets bedömning 
Försäljning inom område som på detaljplanen markeras med ”TORG” bedöms planenlig 
då bestämmelsen torg inbegriper kiosker och serveringar, torghandel, kollektivtrafik med 
hållplatsskydd samt parkeringsplatser. Vagnen uppfyller inte kraven i 3 kap 1 § PBL 
varför något permanent bygglov inte kan påräknas. Åtgärden innebär ingen avvikelse 
mot gällande detaljplan. 
 
Förutsättningarna har inte ändrats avseende vagnens placering även föreslagen 
tillbyggnad placeras på mark som enligt detaljplanen markeras med ”TORG”. Arbetet 
med framtagandet av den nya detaljplanen för Bjärreds centrum är långt framskriden 
och förväntas antas andra kvartalet 2018. Därför är det olämpligt att bevilja lov till sökt 
datum då detta kan påverka förutsättningarna att påbörja planarbetet vidare har 
exploateringsavdelningen som markägare anfört att avtal enbart gäller t.o.m 2018-01-31 
och avser enbart uppställning av vagn.  
 
De tilltänkta byggnaderna har en enkel utformning och har en tydligt tillfällig karaktär. 
De bedöms inte uppfylla kraven på anpassning till stads- och landskapsbild och intresset 
av en god helhetsverkan i 2 kap 6 § PBL.  
   
Då föreslagen placering av tillbyggnaden enligt situationsplanen placeras på eller nära 
befintlig gångbana / cykelbana är det byggenhetens uppfattning att förslaget ej uppfyller 
lokalisering, placering och utformningskraven enligt 2 kap 9 § PBL. 
 
Mot bakgrund till det ovan nämnda föreligger hinder att meddela permanent bygglov 
för vagnen. Med avseende på markägarens erinran och detaljplanens antagande och 
kommande arbete meddelas lovet endast t.o.m. 2018-01-31. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden instämmer med byggenhetens bedömning om att befintlig 
vagn och den i ansökan tillkomna tillbyggnaden inte uppfyller de krav i 2 kap, plan- och 
bygglagen, PBL, som måste uppfyllas för att permanent bygglov ska kunna ges. 
Nämnden anser att en utökning av vagnen i form av en tillbyggnad, som sammantaget 
ökar olämpligheten av åtgärden på platsen, inte ska tillåtas. Utifrån det ovan anförda 
bör därför tidsbegränsat lov beviljas för endast befintlig vagn och inte för tillbyggnad. 
Vad gäller tidsaspekten instämmer nämnden i byggenhetens bedömning om att 
tidsbegränsat lov bör beviljas endast till och med den 31 januari 2018. 
 
   Forts 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 108. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-31 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 108/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20  och 33 §§ beviljas sökt tidsbegränsat lov t.o.m 2018-01-31 för 
uppställning av kebabvagn. Ansökan om tillbyggnad av kebabvagnen avslås. 

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

Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov 4014: - 
Post- och inrikes tidningar   344: - 
Summa 4358: - 
Faktura översänds separat 

 
 
Upplysningar 
Kontakt ska tas med VA-kontoret angående hantering av spillvatten.  
 
Bygglovet innebär inte en ovillkorlig rätt att utföra det som avses med lovet. 
Uppställningen av vagnen kan vara beroende av civilrättsliga avtal/överenskommelser 
mellan Er och ägaren till Bjärred 12:1. Om det inte framgår av ev. avtalstext vilka 
åtgärder Ni har rätt att utföra bör Ni ta kontakt med fastighetens ägare i denna fråga.   
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
Tidsbegränsat lov beviljas enbart för uppställning av kebabvagn och ej för tillbyggnad 
med tak och plank.  
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 115 Dnr MB17-864 
 
 

NN 
Angående olovligt byggande av tillbyggnad samt sanktionsavgift 

  
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till Byggenhetens kännedom om att byggande av tillbyggnad har 
påbörjats på fastigheten NN. Byggenheten behandlar ett bygglovsärende, med 
diarienummer MB-2017-330, på fastigheten (ansökan inkom 21 februari 2017 och 
bygglov med startbesked beviljades 12 maj 2017). Vid besök på aktuell fastighet den 8 
maj 2017 för att kontrollera om ovanstående uppgift stämde kunde Byggenheten 
konstatera att byggandet var påbörjat innan det att bygglov beviljats och startbesked 
givits.  
 
Den 29 juni 2017 sändes granskningsyttrande där aktuell sanktionskostnad 
presenterades ut till fastighetsägaren till rubricerad fastighet. 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. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten NN ligger utanför detaljplanelagt område. 
 
Enligt 9 kap 2 § punkt 2 plan- och bygglagen (2010:900) krävs det bygglov för 
tillbyggnad.  
 
En bygglovspliktig åtgärd från inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har givit 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. 
 
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. 
 
Med hänvisning till ovanstående lagar har Miljö- och byggnadsnämnden för avsikt att 
pröva frågor om startbesked, sanktionsavgifter och eventuella föreläggande att åtgärda 
den bygglovspliktiga tillbyggnad som påbörjats på fastigheten NN.  
 
Sanktionsavgift 
Byggenheten har utrett frågor om sanktionsavgift för de åtgärder som bedömts 
lovpliktiga, det vill säga påbörjandet av byggande av tillbyggnad.  
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 115 (forts) Dnr MB17-864 
 
 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § plan- och bygglagen ska Miljö- och byggnadsnämnden 
ta ut byggsanktionsavgifter enligt 9 kap plan- och byggförordningen (2011:338) ifall 
någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap i plan- och bygglagen. 
 
Byggsanktionsavgiften enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen för att trots förbudet 
i 10 kap 3 § plan- och bygglagen påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap 
2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver 
anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan Miljö- och 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
tillbyggnadens sanktionsarea. I detta fall blir kostnaden totalt 27 776 kronor. 
Enligt 11 kap 53 a § får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften 
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned 
till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas 
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen 
av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 
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. Rättelse i 
detta fall innebär att det som uppförts måste tagas bort.  
 
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.  
 
Av fastighetsregistret framgår det att NN och NN, var ägare till NN när den olovliga 
åtgärden vidtogs. 
 
Om den kommunala nämnd som handlar plan- och byggfrågor har för avsikt att påföra 
någon sanktionsavgift är det nödvändigt att den person som avgiften kommer att 
drabba får sådan information från nämnden att den kan ta ställning till om det är en 
ekonomisk fördel för personen att rätta det felaktigt utförda innan frågan tas upp till 
behandling av Miljö- och byggnadsnämnden. Denna uppfattning har kommit till utryck i 
ett uttalande av Justitieombudsmannen den 7 mars 1980. I yttrande uttalades vikten av 
att den som misstänkts för olovligt byggande får en uttömanade information om 
innehållet i gällande bestämmelser innan frågan om uttagande av avgift tas upp vid 
sammanträde med Miljö- och byggnadsnämnden.  
 
 
 
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 115 (forts) Dnr MB17-864 
 
 
Bedömning  
Åtgärden är bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 § punkt 2 plan- och bygglagen och har 
påbörjats innan bygglov givits och startbesked har utfärdats.  
 
Med bakgrund till det ovan anförda för fastighetsägarna till fastigheten NN påföras en 
sanktionsavgift.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Nämnden anser att avgiften i detta enskilda fall skall sättas ned med hälften. Då 
överträdelsen konstaterats meddelade byggenheten felaktig storlek av 
sanktionsavgiften varpå byggenheten bedömde att byggnationen skulle fortsätta. Vid ett 
senare tillfälle meddelade byggenheten en omräknad högre avgift än som tidigare 
kommunicerats. Då byggenheten låtit bli att vidta rättelse utifrån felaktig avgift 
nedsättes sanktionsavgiften med hälften.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 109. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-08-15 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 109/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Sanktionsavgift 
Fastighetsägarna till fastigheten NN NN och NN, påföres med stöd av 10 kap 3 § plan- 
och bygglagen och 9 kap 7 § första stycket plan- och byggförordning en 
byggsanktionsavgift med 13 888 kronor (27 776 kr * 0,5) på grund av den olovligt 
uppförda tillbyggnaden.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Inbetalningen ska märkas ”byggsanktionsavgift”.  
 
Konto  3013 
Ansvar  531 
Verksamhet  2153 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2017-09-26 
 

MBN § 116 Dnr MB14-1086 
 
 

NN 
Fråga om sanktionsavgift för olovlig byggåtgärd  

  
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har inkommit med bildmaterial den 25 september 2017 som påvisar 
att rättelse skett.  
 
Miljö och byggnadsnämndens bedömning 
Rättelse har vidtagits. Den konstruktion som framgår av bilderna är inte att betrakta 
som en byggnad. Sanktionsavgift för olovligt uppförd byggnad är därmed inte aktuellt.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2017-09-12, § 110. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2017-09-05 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 110/17 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avskrivas då rättelse vidtagits.   

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

 
 


