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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 

  
MBN § 33 Dnr MB15-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden informerar om ett möte med Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund 
samt en miljömålskonferens där han deltagit.  
 
Lennart Nilsson lämnar information om ett möte med Kävlingeåns vattenråd och 
Alnarpsströmmen där han deltagit. 
 
Ordföranden lämnar information om Kimo.   
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att rekrytering av ny miljöchef pågår.  
 
Miljöinspektören informerar om ett allergikostprojekt tillsammans med 5-Yes 
kommunerna samt Landskrona och Vellinge.  
 
Miljöinspektören lämnar information om ett möte med Strandskyddsdelegationen 
hos länsstyrelsen där Lomma kommun berättade om Miljösamverkan Skånes pro-
jekt avseende tillsyn av strandskydd.  
 
Miljöinspektören informerar om länsstyrelsens beslut gällande tobakstillsynen.  
 
Stadsarkitekten informerar om digitalisering av bygglovshantering.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 34 Dnr MB15-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2015-03-10 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2015-03-17  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 35 Dnr MB15-0004 
 

 
Ekonomisk rapport januari-februari 2015 för miljö- och  
byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggandsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport januari-februari 2015. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 29 
 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-februari 2015 för miljö- och byggnadsnämnden  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 29/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden lägger månadsrapporten avseende januari-februari 
2015 till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 36 Dnr MB15-0309 
 
 

Uppföljning av nämndsplan och verksamhetsplan 2014  
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplan för 2014 beslutades i miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-10. 
Nämndsplan för 2014 beslutades i miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-26. 
Föreligger uppföljning av nämndsplan och verksamhetsplan för 2014. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 30 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-05 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 30/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för komplettering.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 37 Dnr MB12-0585 
 

 
Yttrande över överklagande av mark- och miljödomstolens beslut 
2014-11-04, angående beslut om att avsluta ärende gällande kla-
gomål på buller från busstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
Buller och vibrationer med anledning av det gatstensatta partiet prövades av 
miljö- och byggnadsnämnden 2010-2011 i ett tidigare ärende (MB09-1107).  
 
Miljökontoret mottog den 18 juni 2012 ett klagomål gällande buller och vibrat-
ioner vid NN fastighet NN. Buller och vibrationer upplevs när busstrafik i linje 
132 passerar över det gatstensatta partiet utanför rubricerad fastighet. Ökningen 
av tung trafik anses över tid ha medfört betydande sättningar i gatstenspartiet, 
därav ökad frekvens av buller och vibration.   
 
Vid samtal med tekniska förvaltningen den 22 augusti 2012 informerades miljö-
kontoret att det gatstensatta partiet reparerats under augusti. Tekniska förvaltning-
en meddelade även att all busstrafik kommer att flyttas ut under 2012. 
 
Dåvarande förvaltningschef och byggnadsinspektör genomförde den 5 maj 2012 
ett besök på fastigheten varvid det konstaterades att det inte kunde märkas av 
några skakningar när en buss passerade. Miljökontoret följde den 19 juni med 
busslinje förbi aktuell fastighet. 
 
Den 17 oktober 2012 skickade miljökontoret ut ett beslut om att avsluta ärendet. 
Tillsammans med hastighetsbegränsningen 30 km/h och att bussen endast tillfäl-
ligt trafikerar NN (- december 2012) är miljökontorets bedömning att ärendet kan 
avslutas utan ytterligare åtgärder.  
 
Den 6 november 2012 inkom en överklagan av miljökontorets beslut. 
 
Den 5 september 2014 inkom beslut från länsstyrelsen som avslog överklagandet. 
Länsstyrelsen bedömning är att bullernivån och vibrationerna för närvarande inte 
kan antas vara av sådan omfattning att de utgör olägenhet för människors hälsa i 
den mening som miljöbalken avser och som skulle motivera en återförvisning för 
ytterligare utredning. 
Den 4 november 2014 inkom till miljökontoret en dom från mark- och miljödom-
stolen (MD). MD avslog överklagandet med bedömningen att busslinjen har flyt-
tats, att hastigheten utanför klagandes hus är begränsad till 30 km/h samt att vägen 
är utformad för att motverka genomfartstrafik.  
 
 
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 37 (forts.) Dnr MB12-0585 
 
 
Den 29 januari 2015 inkom ett föreläggande till miljö- och byggnadsnämnden 
från mark- och miljööverdomstolen om att svara på överklagandet senast den 11 
februari 2015. Anstånd är beviljat till den 1 april 2015. 
 
NN har i överklagandet skrivit att han åberopar och vidhåller att de fakta som han 
framfört som grund för sin klagan bör ålägga Lomma kommun att ta bort gat-
stenspartiet samt ersätta det med asfalt. De mätningar som Soundcon utfört och 
som Lomma kommun hänvisar till för att avslå hans klagan avser hur vägbuller 
från motorväg fortplantar sig in i bebyggelsen. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden motsätter sig klagandes yrkande om ändring. Över-
klagan föranleder inte miljö- och byggnadsnämnden till annan bedömning än den 
som tidigare gjorts. 
 
I överklagandet påpekas att de mätningar som Soundcon AB utfört och som 
Lomma kommun hänvisar till för att avslå överklagan avser vägbuller från motor-
väg. Aktuellt ärende, MB12-0585, öppnades 2012-06-18 och i beslutet daterat 
2012-10-17 saknas denna motivering. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
bygger på att hastighetsbegränsningen är 30 km/h, att det finns en begränsad möj-
lighet att komma upp i högre hastigheter samt att busstrafiken endast tillfälligt tra-
fikerade NN. Med detta bedömer miljö- och byggnadsnämnden att ärendet kan 
avslutas utan ytterligare åtgärder. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 31 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljökontoret 2015-03-

02 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 31/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljökontorets bedömning som 
sin egen och översänder det till Mark- och miljööverdomstolen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 38 Dnr MB15-0072 
 

 
Lomma 33:11, Alnarp 1:57. Yttrande till mark- och miljödomsto-
len angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att väster 
om strandvägen anlägga en skyddsvall m.m. 
 
Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, har begärt yttrande från miljö- och 
byggnadsnämnden angående en ansökan från Lomma kommun om att anlägga en 
skyddsvall mot havet, riva ut en befintlig brygga och ersätta med en ny, restaurera 
en stenskoning samt återföra sand från utanförliggande vattenområde till aktuellt 
strandavsnitt. 
 
Ansökan 
Yrkanden 
Sökanden yrkar att Mark- och miljödomstolen ger tillstånd att: 
1. anlägga en skyddsvall med ett dräneringsdike på insidan, 
2. riva en befintlig brygga och ersätta denna med en ny, 
3. restaurera och bygga om en befintlig stenskoning och 
4. under 25 år, vid behov, återföra sand från utanförliggande vattenområde samt 
lägga ut denna inom rubricerade fastigheter. 
 
Vidare yrkar sökanden att domstolen: 
5. fastställer arbetstiden vad gäller skyddsvallen, stenskoningen, och bryggan till 
10 år, räknat från dag för lagakraftvunnen dom, 
6. fastställer tiden för anmälan om oförutsedd skada till 5 år från arbetstidens ut-
gång, 
7. godkänner till ansökan fogad MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och 
8. fastställer ansökningsavgiften till 70 000 kr. 
 
Bakgrund 
Under åren 2011 och 2013 har det aktuella strandområdet varit utsatt för två kraf-
tiga stormar, som i kombination med höga havsnivåer förorsakat skador på infra-
struktur och bebyggelse. Kommunen bedömer att i beaktande av de klimatscena-
rier som tagits fram av IPCC kommer havsnivåerna att stiga i framtiden och 
ytterligare öka riskerna för sådana skador. Sökta åtgärder är således ämnade att 
klimatsäkra södra delarna av Lomma tätort mot framtida översvämningar och 
erosionsskador. 
 
 
 
 
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 38 (forts.) Dnr MB15-0072 
 
 
Fastigheter, planfrågor 
Fastigheterna som åtgärderna ska utföras på ägs av kommunen. Inom området gäl-
ler två detaljplaner, Lomma 33:11 och Stadsäga 1202, där den förstnämnda gäller 
för norra delen och den sistnämnda för den södra. Bedömningen görs att sökta åt-
gärder inte står i strid med de två detaljplanerna. 
 
Planerat utförande 
Samtliga nedan beskrivna åtgärder kommer att utföras enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd om riktlinjer för buller från byggarbetsplats. 
 
Skyddsvall: 
Vallen dimensioneras för det klimat och de förhållanden som, enligt IPPC, SMHI 
m.fl., kommer att råda 2065, vilket innebär en höjning av havsnivån med ca 50 
cm. Till detta har sedan lagts beräkningar av våguppspolning, som modellerats 
längs profillinjer utmed kustavsnittet i fråga. Till beräkningarna har även lagts hur 
mycket vatten som vid överspolning kan tas omhand innanför vallen utan risk för 
skada. Längden på skyddsvallen blir ca 1000 m och höjden mellan 2,7 m i norr 
och 3,4 m i söder. Släntlutningen kommer p.g.a. varierande närhet till strandlinjen 
vara mellan 1:8 i norr och 1:4 till 1:6 i söder. På insidan av vallen blir släntlut-
ningen 1:4 hela vägen. För anläggandet kommer rent och oorganiskt utfyllnads-
material användas. Den volym som bedöms behövas är 10 000 – 15 000 m3. Val-
len ska vara tät nog för att havsvatten inte ska tränga igenom, vilket åstadkoms 
genom att en 20 cm tät lerkappa läggs utanpå utfyllnadsmaterialet. Efter anläg-
gandet besås slänterna med gräs. Nuvarande GC-väg kommer att ersättas med en 
ny, som i norr löper ovanpå vallen ned till i höjd med Lomma Saltsjöbadsväg, där 
den löper på insidan. Undantaget är vid Lotsgatan, där den på en kort sträcka för 
att möjliggöra tillgång för servicefordon till ett dagvattenutlopp, löper ovanpå. Ett 
dräneringsdike anläggs på insidan av vallen på nivå +0,65 m. Detta i syfte att ta 
hand om havsvatten som eventuellt sköljer över vallen. En dräneringsledning 
läggs ner i botten på diket. Diket kommer att vara kopplat till totalt fyra pump-
brunnar, från vilka vatten via mobila pumpar vid behov kan avledas över vallen. 
Beräknad anläggningstid för vallen är 6 – 12 månader. Massor kommer under ar-
betstiden att behöva mellanlagras på rubricerade fastigheter, inom ett avgränsat 
område söder om bebyggelsen i Strandvägens förlängning. 
 
Restaurering av stenskoning: 
Stenskoningen sträcker sig från betongbryggan ned till strax norr om Lotsgången, 
en sträcka på ca 350 m. Efter de senaste årens stormar har stenskoningen rasat på 
flera ställen. Stenskoningen kommer efter restaurering att ha en släntlutning på  
 
 
   Forts. 
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MBN § 38 (forts.) Dnr MB15-0072 
 
 
1:3 och förankras genom nedgrävning under befintlig botten. Stenar med en dia-
meter om ca 0,5 m och en vikt på 100 – 150 kg ska användas i ett yttre lager och 
innanför ska stenar med diametern ca 0,2 m samt vikten 10 – 15 kg användas. Den 
totala vikten av stenen är ca 2 300 ton. Under det innersta lagret läggs geotextil 
för att förhindra utspolning av finmaterial. Med syftet att förlänga livslängden på 
stenskoningen samt skapa en attraktiv strandmiljö vill sökanden vid behov kunna 
täcka den med sand. Arbetet kommer att utföras på land. För att minimera risken 
för grumling kommer arbetena att utföras under september – maj. 
 
Återföring av sand: 
I första hand utförs detta för att återställa erosionsskador efter framtida stormar, 
för att dessa skador inte skall skada vallens konstruktion och stabilitet. Sanden tas 
med grävmaskin i stråk från utanförliggande vattenområde, dock innanför de rev-
larna med höga naturvärden. Sanden ”hyvlas” i lager på ett par decimeter för att 
inte gropar ska bildas. Området där sanden tas är ca 8 ha stort, sträcker sig ca 100 
m ut från strandlinjen och som mest tas 5 000 m3 per år. Sandåterföringen ska ske 
i september – maj och bedöms ta 1 – 2 veckor. 
 
Utrivning och anläggning av brygga: 
Utrivningen av befintlig betongbrygga utförs med grävmaskin från vattnet. Det ut-
rivna materialet kommer i första hand att användas till restaureringen av 
stenskoningen. Det material som inte bedöms lämpligt att använda till detta än-
damål transporteras bort från platsen till lämplig mottagare. Den nya bryggan an-
läggs på pålar, troligtvis av stål, med hjälp av pålmaskin stående på botten. Bryg-
gans överdel anläggs antingen från land eller med en maskin stående på botten 
och kommer att bestå av ett trädäck med en bredd av ca 2,5 m. Bryggans höjd blir 
ca 2 m och längden max 200 m. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (framöver nämnd MKB) 
Området består av ett urbant parkområde i norr som i söder övergår i ett mer na-
turligt tillstånd. Alla sökta åtgärder förutom skyddsvallen kommer att utföras i, el-
ler i direkt anslutning till, vattenområdet och kommer därför i anläggningsskedet 
medföra viss grumling. Vidare föreligger en viss risk för föroreningsspridning 
från arbetsmaskiner. Men sökanden menar att risken för påverkan på det akvatiska 
livet, i beaktande av föreslagna villkor om utförandetider och vilka maskiner som 
får användas, är liten. 
 
 
 
   
   Forts. 
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Området för de ansökta verksamheterna omfattas av riksintresse för kulturmiljö 
och kustzon, men dessa bedöms inte påverkas av åtgärderna. Vidare omfattas om-
rådet av strandskydd. Naturmiljön i området bedöms generellt sett inte skadas el-
ler påverkas på ett oacceptabelt sätt, då denna inte kommer att genomgå någon be-
tydande förändring. I området förekommer den rödlistade arten Bolmört, men 
denna bedöms inte hotas av åtgärderna, samtidigt som särskild hänsyn kommer att 
tas för att underlätta dess återetablering. Lommabuktens status som vattenföre-
komst bedöms inte påverkas och åtgärderna bedöms inte heller strida mot nation-
ella, regionala eller lokala miljömål. Utrivningen av bryggan kommer inte leda till 
överträdelse av någon miljökvalitetsnorm. 
 
Utmed åtgärdsområdet finns privatfastigheter som bedöms kunna påverkas av åt-
gärderna. Denna påverkan bedöms framför allt komma från anläggandet av vallen, 
dels genom buller från anläggandet och dels genom försämrad utsikt samt i vissa 
fall ökad insyn. För att minska insynsrisken kommer GC-vägen där så är möjligt 
att dras innanför vallen. 
 
Sökta åtgärder är av förklarliga skäl bundna till platsen, varför ingen lokalise-
ringsutredning utförts. Däremot har alternativ till vallen samt dess placering ut-
retts. Detta i form av en vall vid vattenlinjen, spont, sanddynsetablering, frilig-
gande vågbrytare samt mobila översvämningsskydd. Vidare har även alternativet 
att anlägga vallen i etapper och alternativa placeringar av GC-vägen utretts. Sö-
kanden har i beaktande av detta kommit fram till att yrkade alternativ är de bästa 
vad gäller robusthet, säkerhet, minsta miljöpåverkan samt rimlig kostnad. 
 
Sammantaget framför sökanden att man gör bedömningen att åtgärderna inte 
kommer att skada eller medföra någon oacceptabel miljöpåverkan på några all-
männa eller enskilda intressen. 
 
Kostnader/nytta 
Totalkostnaden för åtgärderna, i de delar som är vattenverksamhet, uppgår till ca 
13,5 miljoner kronor. Sandfodringen beräknas kosta ca 150 000 kr per tillfälle. 
 
Åtgärderna bedöms på ett betydande sätt minska risken för översvämningar, vilka 
skulle kunna orsaka skador för mångmiljonbelopp vid varje översvämning. Sö-
kanden anser att nyttan med åtgärderna är uppenbar, varför de inte står i strid med 
miljöbalken. 
 
 
 
 
   Forts. 
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Miljökontorets bedömning 
Bemötande av yrkanden 
Miljökontoret tillstyrker yrkande 1, anlägga skyddsvall med dräneringsdike på 
insidan. 
Miljökontoret tillstyrker yrkande 2, riva befintlig brygga och ersätta med en ny, 
under förutsättning att sökanden motiverar nuvarande bryggas negativa inverkan 
på vattenkvaliteten samt tillmötesgår övriga synpunkter avseende ny brygga. 
Miljökontoret tillstyrker yrkande 3, restaurera och bygga om befintlig 
stenskoning. 
Miljökontoret avstyrker yrkande 4, återföra sand från utanförliggande vattenom-
råde. 
 
Ansökan 
I de föreslagna villkoren, s. 9 punkten 1, anges att åtgärderna skall utföras i hu-
vudsaklig överensstämmelse med ansökan och bilagor. Ordet huvudsaklig bör 
strykas, eftersom det annars blir svårt för tillsynsmyndigheten att ställa krav på att 
sökanden utför åtgärderna enligt vad som beskrivits. 
 
MKB 
Miljökontoret anser att projektets omfattning och konsekvenser gör att det behövs 
en mer utförlig redogörelse av genomförda samråd, samt även en analys av vad 
som framkommit under dessa. 
 
Skyddsvall 
På s. 4 i ansökan står att rent utfyllnadsmaterial ska användas till vallen. Miljö-
kontorets syn på begreppet ”rena massor” är att detta avser sådana där det inte 
finns någon misstanke om föroreningar. De genomsnittliga halterna av farliga 
ämnen får inte vara högre än de normala bakgrundshalterna. Halter av förorening-
ar får inte överskrida den nivå som anges som mindre än ringa risk i Naturvårds-
verkets handbok "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten" (handbok 2010:1). 
 
I den tekniska beskrivningens stycke 2.3 beskrivs hur vegetationen på vallen ska 
återställas med två olika utföranden. Huruvida detta är lämpliga metoder eller om 
det bör ske på annat vis, är en fråga som bör behandlas i samråd med expertis 
inom naturvård. 
 
Utrivning och anläggning av brygga 
MKB:n saknar en beskrivning av vad som orsakar undermålig badvattenkvalitet 
vid nuvarande badplats och vad som skulle göra att vattenomsättningen ökar vid 
utrivning av betongbryggan. Efter de samråd som skett hävdar istället lokala aktö-
rer att vattenomsättningen inne vid stranden endast sker vid högvatten. Orsaken 
till den undermåliga badvattenkvaliteten bör utredas.  Forts. 
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Området är i kommunens översiktsplan utpekat som "hänsynsområde höga natur-
värden", enligt vilken inga nya bryggor eller byggnader får uppföras längs stran-
den. Sökanden bör motivera varför ett undantag från denna bestämmelse är lämp-
ligt. 
 
I den tekniska beskrivningen, stycke 5.3.1, ges en principskiss över den nya bryg-
gans konstruktion. Sökanden bör inkomma med en ny ritning som visar den defi-
nitiva konstruktionen. I denna nya ritning bör även bestämda värden för trädäckets 
bredd, bryggans höjd samt pålarnas diameter eller bredd finnas med. Annars blir 
det svårt för tillsynsmyndigheten att ställa krav på att utformningen sker enligt 
vad sökanden åtagit sig. Av samma skäl bör det vara bestämt vilka material som 
ska användas vid anläggandet. 
 
Miljökontoret anser att den nuvarande bryggans längd på ca 140 m är fullt till-
räcklig även för den nya. Sökanden anger ingen motivering till behovet av en 
längre brygga. En brygga på uppemot 200 m är olämplig, då den skulle öka risken 
för att människor kommer ut på sandrevlarna och stör födosökande och rastande 
fågel. Enligt stycke 2.1 i en inventering utförd av Enetjärn Natur AB (bilaga C3 
tillhörande MKB:n), håller de flesta vadarfåglarna till på sandbankar mer än 100 
m från stranden. 
 
Enligt stycke 2.1 i en inventering utförd av Enetjärn Natur AB (bilaga C3 tillhö-
rande MKB:n), är det framför allt under april – maj samt hösten som stränderna 
hyser rastande eller födosökande fågel. Bland dessa nämns fyra rödlistade arter. I 
stycke 3.2 anges att åtgärderna bör genomföras mellan 1 december och 31 mars 
för att inte störa fågellivet. Miljökontoret anser att det bör ställas som ett villkor 
att utrivningen och nyanläggandet av bryggan endast får ske inom dessa datum. 
 
Restaurering av stenskoning 
Enligt stycke 3.3 i en inventering utförd av Enetjärn Natur AB (bilaga C3 tillhö-
rande MKB:n), bör åtgärderna förläggas till perioden 1 december t.o.m. 31 mars 
för att inte störa fågellivet. Miljökontoret anser att detta bör ställas som ett villkor. 
 
Återföring av sand 
Att använda platsen i fråga för uttag av sandmaterial strider mot kommunens 
översiktsplan (ÖP). Området är i denna utpekat som "hänsynsområde höga natur-
värden", vilket har sitt ursprung i omfattande inventeringar och analyser av kom-
munens kuststräcka. Enligt ÖP får inte täktverksamhet ske inom området. Lokali-
seringen strider även mot kommunstyrelsens beslut om att området ska utredas 
som marint reservat. 
   Forts. 
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Att återföra sand från denna plats är inte en nödvändighet för projektets genomfö-
rande som helhet. I MKB:n föreslås alternativa platser för hämtning av sand, dock 
utan att man ger ett svar på varför just kustremsan söder om betongbryggan skulle 
vara den bästa platsen. 
 
Enligt den tekniska beskrivningen i ansökan, stycke 4.1, förekommer det ingen 
stranderosion utmed aktuell kuststräcka och strandlinjen förefaller stabil. Men sö-
kanden skriver att p.g.a. klimatförändringen och framtida stormar kan erosions-
skador uppstå på stranden i ökad utsträckning. Eftersom det är konstaterat att 
erosion inte är ett problem, anser Miljökontoret inte att skador som eventuellt kan 
uppstå motiverar sandåterföringen. 
 
I samma stycke står att sandåterföringen ska ske för att inte störa naturliga kust-
morfologiska processer och bibehålla en naturlig strandmiljö. Men i en strand-
miljö är det naturligt med påverkan från erosion och stormar, så sandåterföring 
skulle istället utgöra just en störning av kustmorfologiska processer samt mot-
verka bibehållandet av en naturlig strandmiljö. Dessutom skriver sökanden själv i 
sin MKB (stycke 5.1.1.) att habitaten i området är belägna i en dynamisk miljö, 
ständigt påverkad av naturliga processer som är viktiga för naturtyperna. Vidare 
skriver man att erosion vid stormar är en viktig process för miljöns dynamik. Mil-
jökontoret finner det därför olämpligt att ingripa i och störa dessa processer. 
 
I MKB:n, stycke 12.3.1, påstår sökanden att habitat i ständig påverkan från vågor 
och havsströmmar inte är lika störningskänsliga som andra naturtyper. Miljökon-
toret är undrande kring vilka belägg som finns för detta påstående. I och med att 
de naturliga störningar som havets krafter utgör ger upphov till en dynamik som 
skapar dessa habitatstyper, kommer en återkommande mänsklig störning av de na-
turliga störningsmönsterna att påverka habitaten och dess organismer negativt. 
 
Enligt en inventering av växt- och djurliv utförd av Jan-Åke Hillarp (bilaga C1 
tillhörande MKB:n, s. 3 och 4), är sandbankarna och de låga revlarna mycket vik-
tiga för vilande och födosökande fåglar. Detsamma gäller de grunda bottnarna. 
Vidare är sandbankarna och grundområdet mellan dessa och stranden det ur bio-
logisk synpunkt värdefullaste delområdet. Även i en inventering utförd av Enet-
järn Natur AB (bilaga C3 tillhörande MKB:n, s. 3) nämns hur viktiga sandbankar-
na är för fågellivet. Exempelvis nämns fyra rödlistade arter samt skärfläcka, en 
mycket störningskänslig art. Enligt naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred är de 
grunda bottnarna och revlarna i området en av Sveriges främsta lokaler för ark-
tiska vadarfåglars rastning och födosök under vår och höst. Miljökontoret anser att  
 
   
   Forts. 
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sökanden inte på ett godtagbart sätt tagit upp och tagit ställning till dessa fakta i 
sin MKB. Ett uttag av sand på aktuell plats är ett onödigt ingrepp och störning i 
ett biologiskt sett mycket viktigt område. Sandåterföringen kan inte, i beaktande 
av ovanstående, anses som annat än ytterst olämplig. 
 
I bilaga C2 tillhörande MKB:n (s. 2) står att en inventering av bottenfaunan inte 
var lämplig att utföra i november 2013 p.g.a. årstiden. Istället har befintlig littera-
tur konsulterats, där en rapport från 2007 anges som mest relevant. Då det i skri-
vande stund är drygt åtta år sedan denna studie, bör en ny inventering av botten-
faunan utföras vid lämplig årstid. 
 
I samma bilaga, s. 2, står att fältinventering av fast vegetation utfördes genom 
grävning i bottnen för att påvisa rötter, då bladbiomassan p.g.a. årstiden var ned-
vissnad. Miljökontoret anser att studien bör utföras på en annan årstid, för att ge 
en bättre bild av vilka arter som förekommer, då rötter kan missas eller vara svåra 
att artbestämma. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 32 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljökontoret 2015-03-

11 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 32/15 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar miljökontorets synpunkter som sina egna 
och översänder skrivelsen till Mark- och miljödomstolen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Beslut om bullermätningar 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2013 om försiktighetsmått 
gällande buller som ska gälla när verksamheten bedrivs.  
 
NN överklagade beslutet och yrkade att länsstyrelsen skulle ändra lydelsen på 
nämndens beslut.  
 
Länsstyrelsen ändrade den 22 oktober 2013 nämndens beslut avseende buller till 
följande lydelse:  
 
Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå, beräk-
nat för den mest bullrande timmen under relevant period, utomhus vid bostäder 
än 50 dBA dagtid (kl. 07-18) helgfri månad till fredag, 40 dBA nattetid (kl. 22-07) 
samtliga dygn och 45 dBA övrig tid. Momentana ljud får nattetid (kl. 22-07) samt-
liga dygn uppgå till högst 55 dBA. När ljud som innehåller ofta återkommande 
impulser eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera förekommer ska 
den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dBA-enheter under den tid impulserna eller 
de hörbara tonkomponenterna förekommer. De angivna värdena ska kontrolleras 
genom närfältsmätningar och beräkningar alternativt genom immissionsmätning-
ar. Kontrollerna ska utföras av ackrediterat organ. Kontroll ska ske när det har 
skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när 
tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.  
 
Beslutet överklagades. Mark- och miljödomstolen fastställde den 29 april 2014 
länsstyrelsens beslut i den del som avser försiktighetsmått gällande buller.  
 
Beslutet överklagades. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 12 december 
2014 att mark- och miljödomstolens domslut ska gälla i den del som avser buller.  

 
Lagstiftning 
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och om-
fattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  
 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bed-
riva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de be-
gränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,  
 
   Forts. 
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hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart 
det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Av 26 kap. 9 § miljöbalken följer att en tillsynsmyndighet meddela de föreläg-
ganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrif-
ter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  
 
Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedri-
ver verksamhet att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som be-
hövs för tillsynen.  
 
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön el-
ler den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen. 
 
Beslut om förelägganden får enligt 26 kap 14 § miljöbalken förenas med vite.  
 
Bedömning 
NN har i dag ett bullervillkor för verksamheten vilket fastställts av Mark- och mil-
jööverdomstolen i dom av den 12 december 2014 i mål M 4959-14. Domen har 
vunnit laga kraft. Av nämnda bullervillkor framgår att kontroll av gällande buller-
villkor skall ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad. Tillsyns-
myndighet är Lomma kommuns miljö- och byggnadsnämnd.  
 
Med beaktande av att någon kontroll av gällande bullervillkor inte skett på över 
två år, och då det under denna tid inkommit ett flertal klagomål på buller från 
NN:s verksamhet anser nämnden att det finns grund för att förelägga bolaget att 
vidta ovannämnda åtgärder.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-24, § 33 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljökontoret 2015-03-

03 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 33/15 

 
 

   Forts. 
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Miljö- och byggnadsnämndens handläggning 
På sammanträdet lämnas en redogörelse för ett yttrande från NN. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med hänvisning till det bullervillkor som 
i dag gäller för NN:s verksamhet i enlighet med Mark- och miljööverdomstolens 
dom i mål nr M 4959-14 och i övrigt med stöd av bestämmelserna i 26 kap 9, 14, 
21 och 22 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 §§ mil-
jöbalken att förelägga NN, NN, om följande: 

 
1. att genom närfältsmätningar och genom immissionsmätningar och i övrigt på 
sätt som anges i bullervillkoret i ovannämnda dom kontrollera buller från verk-
samheten under perioden 21 till 22 april 2015 mellan kl. 06.30-08.30 och mellan 
kl. 16.30-18.30 och under perioden 28 till 29 april 2015 mellan kl. 06.30-08.30 
och mellan kl. 16.30-18.30.  
 
2. att vid vite om 20 000 kr senast den 21 maj 2015 skriftligen redovisa samtliga 
mätresultat samt beräkning av bullernivåer vid de närboendes bostäder till miljö-
kontoret.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Beslut om utredning och åtgärder gällande förorenad damm 
 
Ärendebeskrivning 
I NN:s (bolaget) tillståndsansökan, 2013-12-16, anges att uppsamlat dagvatten 
från hårdgjorda verksamhetsytor avleds till en recipient via två sedimentations-
dammar. Till den stora dammen, Norra dammen, avleds vatten från området norr 
om tegelladan. Det innebär att dagvatten från största delen av verksamhetsområ-
det avleds till den Norra dammen. Till den Norra dammen går endast vatten från 
bolaget. Enligt tillståndsansökan genomfördes 2013-10-14, på uppdrag av bolaget, 
mätningar på utloppsvatten från sedimentationsdammen till bäcken. Proverna ana-
lyserades bland annat med avseende på alifatiska kolväten, PAH och ett antal me-
taller. Enligt den till tillståndsansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen 
ligger halterna långt under de schablonvärden som finns redovisade.  
 
I de kompletteringar som inlämnats till tillståndsansökan 2014-04-25 har en upp-
skattning av de föroreningsmängder som kan avledas från fabriksområdet till dag-
vattendammarna genomförts. Uppskattningsvis 23 kg olja/år kan tillföras dam-
marna. Det framgår även i kompletteringarna att dammarna ägs och underhålls av 
bolaget. Till kompletteringarna har även en rapport upprättad av LA Geo Miljö 
AB, Rapport Dagvatten Provtagning och åtgärder, 2010-12-21, bifogats. I den 
undersökningen skedde provtagning i recipienten. Inga kolväten kunde då detekte-
ras. Metallhalter i de passiva provtagarna visade att de uppmätta halterna var 
mycket låga och väsentligt lägre än vad som kan accepteras för dricksvatten. Det 
konstaterades dock att förhöjda halter kolväten passerat den norra provtagnings-
punkten i de passiva provtagarna.  
 
På uppdrag av Lomma kommun genomförde Sweco Environment AB 2014-04-02 
provtagning av dammarna på fastigheterna NN och NN, samt en inledande be-
dömning av förorenade sediment. Resultaten har sammanfattats i PM Provtagning 
av dammar i NN samt inledande bedömning av förorenat sediment, 2014-05-06.  
 
Dammarna ligger på den västra sidan av Flädiebäcken, strax norr om Lilla Kanik-
vägen. Den nordligaste dammen, Norra dammen, är belägen på fastigheten NN. 
Oljeföroreningar upptäcktes direkt i den Norra dammen när provtagarna kom till 
platsen. Längs stora delar av vattenlinjen syntes oljeskimmer. Små flagor av rost-
färgat material hade även ansamlats vid eller flöt omkring i vattenlinjen. På  
 
 
   Forts. 
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flera ställen syntes en svartfärgad oljekladdig massa. Kring utloppet från Norra 
dammen till Flädiebäcken observerades även oljeskimmer i vattenlinjen. Sam-
lingsprover på ytvatten togs från dammen, ett prov på oljeförorening, samlings-
prov av rostfärgat sediment samt oljekladdigt material. Undersökningarna visade 
att Norra dammen är kraftigt förorenad med olja och mätresultaten visar höga hal-
ter av PAH och metaller i det provtagna vattnet. Miljökvalitetsnormer för t.ex. bly 
överstigs kraftigt och enligt rapporten kan skador på miljön i Flädiebäcken inte 
uteslutas. Halten uppmätt aluminium var även anmärkningsvärt hög (5000-7000 
µg/l). Det är enligt rapporten möjligt att aluminium utgör en påtaglig risk för livet 
i bäcken.  
 
Laboratorieanalyserna visar att föroreningen är en tyngre eldningsolja eller lik-
nande. Även höga halter av metaller hittades i dammens vatten. Dagvattenled-
ningen som leder till dammen har även provtagits, från en observationsbrunn. Ur 
brunnen uttogs både rinnande dagvatten och prov på sediment. Enligt Sweco är 
det som tyder på att föroreningarna har spolats ut i dammen via den aktuella dag-
vattenledningen att oljan i dammen och dagvattenbrunnen har snarlika egenskaper 
och att de uppmätta halterna av metaller i vattnet är snarlik i dammen och i dag-
vattenledningen. Fasta prover utvärderades för att jämföra innehåller i prov från 
Norra dammen och dagvattenbrunnen. Karakterisering av påträffad olja visade att 
båda proverna innehåller en delvis nedbruten olja med snarlika egenskaper. Även 
oljan i sediment bör härröra från en tyngre eldningsolja eller liknande.  
 
Sweco Environment AB anger som rekommendation i sitt PM att åtgärder skynd-
samt bör vidtas för att förhindra fortsatt spridning av metaller och olja från Norra 
dammen och ut i Flädiebäcken.  
 
Lagstiftning 
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och om-
fattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  
 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bed-
riva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de be-
gränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart 
det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön. 
 
   Forts. 
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Av 26 kap. 9 § miljöbalken följer att en tillsynsmyndighet meddela de föreläg-
ganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrif-
ter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.  
 
Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedri-
ver en verksamhet att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som be-
hövs för tillsynen.  
 
Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön el-
ler den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen. 
 
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden förenas med vite.  
 
Bedömning 
Det har genom undersökningar konstaterats att den Norra dammen på fastigheten 
NN, dit dagvatten från bolagets verksamhet avleds, är kraftigt förorenad med både 
olja och metaller. Risken för att föroreningar sprids från den kraftigt förorenade 
dammen till den närliggande recipienten Flädiebäcken är överhängande. De 
undersökningar som bolaget har gjort på utgående vatten från dammen, både 2010 
och 2013 är gjorda före det att dammen konstaterades vara kraftigt förorenad.  
 
Dammens föroreningsgrad är nu känd för bolaget och en redovisning av vilka åt-
gärder bolaget vidtagit för att förhindra utsläpp i dagvattennätet behöver inlämnas 
till miljökontoret. Detta för att stoppa att föroreningar fortsätter tillföras den redan 
kraftigt förorenade dammen. För att förhindra att föroreningar sprids från dammen 
till Flädiebäcken behöver åtgärder vidtas i dammen så att orenat vatten inte går ut 
från den.   
 
Kompletterande provtagningar behöver genomföras för att få fram relevant data. 
Genom att ta prover både i dammen samt uppströms och nedströms utloppet så får 
man en bild av om och i vilken storleksgrad som föroreningarna kommer från 
dagvattenledningen och dammen.  
 
För att sammanfatta de åtgärder som vidtagits och som behöver vidtas utifrån de 
provtagningar som har gjorts ska förslag på åtgärder för att förhindra spridning av 
föroreningar från bolagets verksamhet inlämnas till miljökontoret.  
 

      Forts. 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 34 

  
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljökontoret 2015-03-

03 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 34/15 

 
Miljö- och byggnadsnämndens handläggning 
På sammanträdet lämnas en redogörelse för ett yttrande från NN. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med anledning av att den s.k. Norra dammen på fastigheten NN, till vilken NN 
avleder sitt dagvatten, efter undersökning av Sweco Environment AB visat sig 
vara kraftigt förorenad beslutar Miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 26 kap 
9, 21 och 22 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 §§ 
miljöbalken att förelägga NN, NN, att vidta följande åtgärder:  

 
1. NN, bolaget, skall senast den 29 april 2015, inom ramen för bolagets egenkon-
troll av verksamheten, inge en redovisning om vilka åtgärder bolaget vidtagit på 
verksamhetsområdet NN och NN mfl. för att förhindra att föroreningar i form av 
oljor och liknande släpps ut i dagvattennätet. 
2. Bolaget skall vidare, i syfte att förhindra fortsatt spridning av föroreningar från 
dammen och ut i Flädiebäcken, senast den 29 april 2015 ha vidtagit åtgärder så att 
orenat vatten från dammen inte släpps ut i Flädiebäcken.  
3. Veckovis med start senast den 29 april 2015 och under en tid av tre (3) månader 
ta minst två vattenprov i dammen, ett i anslutning till inloppet till dammen och ett 
i anslutning till utloppet från dammen, ett vattenprov i Flädiebäcken uppströms ut-
loppet och ett vattenprov i Flädiebäcken vid en punkt ej överstigande tre (3) meter 
nedströms den punkt där vattnet från dammen leds ut i Flädiebäcken. Respektive 
vattenprov skall analyseras med avseende på metaller, oljor och PAH. Mätresulta-
ten skall sammanställas och löpande inges till Miljö- och byggnadsnämnden. 
4. Avslutningsvis skall bolaget senast den 4 maj 2015 till Miljö- och byggnads-
nämnden lämna förslag på konkreta åtgärder för att förhindra att föroreningar från 
bolagets verksamhet via dagvattenledningar och dammen sprids ut i Flädiebäcken.     

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att med stöd av 26 kap 14 § miljöbal-
ken förena föreläggandepunkterna 1-3 med ett vite på 20 000 kr och punkten 4 
med ett vite på 15 000 kr.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Sanktionsavgift för utförd åtgärd utan anmälan/startbesked  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovskontoret har via miljökontoret som haft flera klagomål på vedeldning på 
fastigheten erhållit besiktningsprotokoll 14-BP1, utfärdat av Lomma Sotningsdi-
strikt, utskrivningsdatum 140217, provningen utförd 2014-02-17, om gjord in-
stallation av en ny skorsten. Installation avser byte mot annan typ samt annat 
material. 
2015-01-22 skickades granskningsyttrande till fastighetsägaren. Yttrandet inne-
höll information om att byggsanktionsavgift kunde komma att påföras samt om 
hur rättelse kan åstadkommas. Ägaren bereddes tillfälle att inkomma med yttrande 
i ärendet senast den 21 februari 2015. 
2014-02-18 kom fastighetsägaren med sin fru på bokat besök och överlämnade 
ifylld anmälan samt yttrande (bilaga 1): I huvudsak anfördes i yttrandet att ägaren 
inte visste att denna ”reparation” var anmälningspliktig samt att den anlitade ent-
reprenören inte informerat om detta. 
 
Förutsättningar 
Enligt 6 kap 5 § punkt 4 plan- och byggförordningen, PBF, krävs att anmälan görs 
till miljö- och byggnadsnämnd om en ny eldstad och/eller skorsten installeras eller 
en befintlig eldstad väsentligt ändras.  
Enligt Boverkets allmänna råd till denna bestämmelse uttalas bl a följande:  
 

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal  
 

Allmänt råd  
Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan 
leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom  
– ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller annan förändring av 
eldstadens funktion och användningssätt. Hänsyn bör tas till om en felaktig in-
stallation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller 
förgiftning.  
 
Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen, PBL, får en anmälningspliktig åtgärd inte 
påbörjas innan byggnadsnämnd gett ett startbesked.  
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 på-
följd, 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  
 
   Forts. 
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hänsyn härtill har byggnadsnämnden nu att pröva fråga om påförande av sankt-
ionsavgift för att eldstad installerats utan att anmälan gjorts till nämnden.  
Enligt 11 kap 51 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i PBF till-
synsmyndigheten, i detta fall miljö- och byggnadsnämnden, ta ut en byggsankt-
ionsavgift enligt föreskrifterna i 9 kap PBF.   
Enligt 11 kap 53 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
Enligt kap 11 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgif-
ten får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövning 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 in-
nan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap PBL har tagits upp till över-
läggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i detta fall inne-
bär att braskassetten måste tas bort.  
Enligt 9 kap 13 § PBF utgår byggsanktionsavgift för att påbörja en anmälnings-
pliktig åtgärd innan startbesked erhållits. Avgift utgår med 0,1 prisbasbelopp 
(4 450 kr (44 500 x 0,1)).  
Enligt 11 kap 57 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det bygg-
nadsverk som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller  
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.  
Det är byggnadsnämnd som bestämmer till vem anspråket skall riktas.  

 
Bedömning 
Byte av skorsten av annan typ är en anmälningspliktig åtgärd. Det finns inte an-
ledning att i just detta fall göra en annan bedömning av anmälningsplikten. Arbe-
tet har utförts utan anmälan och följaktligen utan att startbesked dessförinnan 
meddelats. 
Av fastighetsregistret framgår att NN var ägare till NN när den anmälningsplik-
tiga åtgärden vidtogs.   
Mot bakgrund av det här anförda bör fastighetsägarna påföras byggsanktionsav-
gift.  
Med hänsyn till att överträdelsen skett ouppsåtligen och kan anses vara av mindre 
allvarlig art bör byggsanktionsavgift påföras enligt följande: Fastighetsägaren NN, 
NN, påföres med stöd av 11 kap 51 § PBL och 53 a § PBL samt 9 kap 13 § PBF 
en till hälften sänkt byggsanktionsavgift om kr 2 225 för att den ovan beskrivna 
åtgärden vidtagits utan att startbesked dessförinnan meddelats.    
   Forts. 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 35 
   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/bygglovskontoret 2015-

02-19 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 35/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Fastighetsägaren NN, NN, påföres, med stöd av 11 kap 51 § och 53 a §  PBL 
samt 9 kap 13 § PBF en till hälften sänkt byggsanktionsavgift om kr 2 225 för att 
den ovan beskrivna åtgärden utförts utan att startbesked dessförinnan meddelats.    

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

 
Upplysningar 
 

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

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 27 (39) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 42 Dnr MB14-1191 
 
 
Löddesnäs 15:3, Hovslagarevägen 21. Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av huvudbyggnadens vardagsrum mot nord-
väst med en byggnadsarea om 25,20 m2 (3,6 x 7,0 m).  Tillbyggnaden utförs, en-
ligt förslaget, i liv med gavelfasaden mot väster vilket innebär att den placeras 2,0 
meter från gemensam tomtgräns med fastighet Löddesnäs 15:4. Byggnadshöjden 
blir 3,3 meter och nockhöjden lägre än befintlig del. Takets ges en lutning på 22 
grader. Höjden för färdigt golv föreslås på 40 cm lägre än befintlig (invändig 
ramp och trappa som tar upp nivåskillnaden). Nivåskillnaden mellan inne/ute tas 
upp med en ramp som kan sättas upp vid behov. Två nya högtsittande fönster sätts 
upp på befintlig gavel mot väster. En öppen spis placeras vid ytterväggen mot 
norr. Som utvändiga material/ kulör föreslås svart tegeltak, utvändig mörkbrun 
träpanel och bruna fönster.  
 
Förutsättningar 
Löddesnäs 15:3 är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller de-
taljplan 94 som vann laga kraft 1967-09-22 enligt vilken, bland annat, får området 
bebyggas med friliggande bostadshus med en maximal byggnadshöjd på 3,5 me-
ter. En tredjedel av tomten får bebyggas (170 m2). Syftet med planen är att be-
bygga området med enfamiljshus och att bebyggelsen kan utföras som samman-
byggda eller friliggande hus.  
 
Enligt planbestämmelsen om byggnadsläge "får byggnad uppföras, inom område 
betecknat med B, på mindre avstånd än 4,5 meter från tomtgräns, där detta synes 
kunna ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksä-
kerhet". 
 
Enligt 2 kap. 1 §, PBL, ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 
vid prövningen av frågor enligt denna lag. 
 
Enligt 9 kap. 2 § 1. och 3. punkt c), PBL, krävs det bygglov för bl.a. tillbyggnad, 
och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att bygg-
naden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre 
utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Enligt 9 kap. 30 § punkt 1 b) och 4. punkt, PBL, ska bygglov ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om avviker från detaljplanen men avvikelsen har 
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning och 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 § §.   Forts. 
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Enligt 9 kap. 31 b § får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, 
trots 30 § om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket, PBL, ska ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas 
 
Enligt 9 kap. 25 §, PBL, ska byggnadsnämnden underrätta de som avses i 5 kap. 
11 § första stycket 2 och 3 om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig, om 
ansökningen avser bl.a. en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan.  
 
Kommunicering/grannehörande/besök på plats/yttrande 
Eftersom den tillåtna byggnadsarean överskrids och att tillbyggnaden placeras 
närmare 4,5 meter från gränsen till Löddesnäs 15:4 har berörda grannar bereds 
tillfälle att yttra sig. Grannarna på Löddesnäs 15:4 har inkommit med synpunkter 
på förslaget två gånger. Huvudargumentet som de anger i sina yttranden och vid 
telefonsamtal är att föreslagen tillbyggnad kommer att skymma sikten för dem 
från köket och detta tolkas av dem som en olägenhet.  
 
Sökanden har bemött första yttrandet skriftligt genom att revidera förslaget (bl.a. 
sänkning av tillbyggnadens totala höjd, högre skorsten och borttagning av fönster 
mot grannen i den tillbyggda delen). Kommunicering under gransknings- och be-
redningtiden via telefon och mail har skett både med sökanden och med grannen. 
Undertecknad och stadsarkitekt har besökt platsen för att få en närmare inblick i 
befintligt läge mellan huvudbyggnader på Löddesnäs 15:3 och 15.4. Besöket do-
kumenterades genom fotografering.  
Miljökontoret har yttrat sig i ärendet med erinran om att öppen spis endast får an-
vändas för trivseleldning. 
 
Kontrollansvarig 
Enligt 10 kap. 9 § 1. 2. punkt, PBL, ska, för den kontroll som avses i 5 § det fin-
nas en eller flera kontrollansvariga som har den kunskap, erfarenhet och lämplig-
het som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, 
och har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som 
ska kontrolleras. Som kontrollansvarig har NN, certifierad av Sitac med behörig-
hetsnummer SC1818-12, behörighetsnivå K t.o.m. 2017-10-24 anmälts. 
 
Bygglovskontorets bedömning 
Den tilltänkta lovpliktiga tillbyggnaden har anpassats till den tidigare lovgivna 
huvudbyggnaden och till omgivningen på sådant sätt att kraven på utformning och  
 
 
   Forts. 
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anpassning enligt 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 1, 2, och 17 § § PBL upp-
fylls. Avvikelsen från detaljplan, som tillbyggnadens storlek tillsammans med be-
fintlig bebyggelse på tomten innebär (ca. 7,5 m2 över den tillåtna byggnadsarean), 
anses vara liten och förenlig med planens syfte. Tillbyggnaden mot norr sker på 
samma avstånd till tomtgränsen mot väster som befintlig huvudbyggnad gör från 
början.  
 
Området är tätbebyggd och möjligheter för tillbyggnad av huvudbyggnaden på 
Löddesnäs 15:3 är begränsade. De två nya högtsittande fönsterna som föreslås i 
befintlig gavel mot väster anses inte påverka byggnadens yttre utseende avsevärt. 
Därmed är den delen av förslaget inte bygglovspliktig.  
 
Den befintliga byggnaden avviker från detaljplanen i fråga om placering närmare 
4,5 meter från tomtgränsen. Den placeringen har prövats av byggnadsnämnden 
och bygglov beviljades den 18 april 1973 i ärendet § 136 med diarienummer 
80/73.  
 
Enligt 13 punkten i övergångsbestämmelserna till den nu gällande plan- och bygg-
lagen får byggnadsnämnd förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, bygg-
nadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den 
upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 
kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner bygglovskontoret att kraven i 9 kap. 30 och 
31 b § § PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda och den sökta åtgärden 
inte kan anses medföra sådan betydande olägenhet enligt 2 kap. § 9, PBL, för 
grannen att bygglov inte skall lämnas. Befintlig huvudbyggnad bör avvikelseför-
klaras.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 36 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/bygglovskontoret 2015-

03-03 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 36/15 

 
 
 
 
   Forts. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd 9 kap. 20, 30 och 31 b § § PBL beviljas sökt bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus enligt stämplad ritning. Kontrollansvarig skall vara NN. Miljö- 
och byggnadsnämnden förklarar även, i enlighet med reglerna i 17 kap. 18 a § 
PBL, att i dag befintlig planavvikelse är att betrakta som liten och förenlig med 
detaljplanens syfte.      
 
Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov   4 236:- 
Startbesked        4 984:- 
Grannehörande  2 486:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                              341:- 
Summa         11 947:- 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
De tekniska egenskapskraven för tillbyggnaden och installation av eldstad kom-
mer att granska vidare vid det tekniska samrådet och vid de platsbesök som görs. 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Sådant be-
sked ges normalt efter att tekniskt samråd avhållits. 
 
Ett beslut om bygglov kan överklagas av grannar och närboende. De sakägare 
som delges beslutet genom kommunens försorg har tre veckor på sig att överklaga 
detta från den dag de fått del av beslutet. De som inte delges beslutet har fyra 
veckor på sig att överklaga detta från den dag kungörelse om beslutet varit införd i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Vid rivningar, ombyggnationer och renoveringar uppstår avfall. Miljöbalken stäl-
ler krav på både förvaring, hantering och borttransport av sådant avfall. Det är 
byggherren eller fastighetsägaren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- 
och rivningsverksamheten. Avfallet ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt (15 kap. 5 a § MB).   Forts.  
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Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Eldning 
med ved bör inte ske annat än i mycket begränsad utsträckning, s.k. trivseleldning, 
i tätbebyggda områden. Veden ska vara torr, ren och lagrad i minst ett år, kluven 
och anpassad till eldstaden. Elda inte med okluven ved. 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsar-
beten kommer att börja. 
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Karstorp 18:4, Berguvsgatan 20. Ansökan om bygglov för till-
byggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av huvudbyggnaden på Karstorp 18:4 med en 
byggnadsarea om 64,40 m2 (5,75 x 11,20 m), vilken inkluderar ytan som ett be-
fintligt förråd som rivs upptar i nuläget. Tillbyggnaden utförs, enligt ritningsför-
slaget, i gräns mot Karstorp 18:3. Den totala byggnadshöjden varierar beroende av 
markytans lutning åt väster mellan 3,1 och 3,6 meter. Taket, i form av pulpettak, 
ges en lutning på 1:10 mot norr (mot Karstorp 18:3). Höjden för färdigt golv före-
slås ligga på 36 cm lägre än befintlig golvnivå i entréhallen. Nivåskillnaden tas 
upp med en trappa och en ramp som kan sättas upp i efterhand vid behov. Före-
slagna utvändiga material och kulörer är inte redovisade i förslaget.  
 
Förutsättningar 
Karstorp 18:4 är belägen i ett område som varken är reglerat genom detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, men ingår i en sammanhållen bebyggelse. Området är 
utpekat i Kulturmiljöprogrammet för Lomma kommun som en miljö med kultur-
värden att värna om.  
 
Enligt 9 kap. 2 § PBL, krävs bygglov för tillbyggnad.  
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket, PBL ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kultur-historiska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas, vid planläggning 
och andra ärenden enligt denna lag. Ändringar och tillägg i bebyggelsen göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Enligt 9 kap. 25 §, PBL, framgår, bl.a., att byggnadsnämnden ska underrätta de 
kända sakägarna om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig, om ansökning-
en ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbe-
stämmelser och åtgärden inte är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1 (bygglovsbe-
friade åtgärder placerade mera än 4,5 meter från tomtgränsen).   
 
Enligt 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detalj-
plan, 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. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 § § 
i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335). 
 
 
 
   Forts. 
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                   Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk 

Enligt 8 kap. 6 §, 3. punkt, PBL, gäller kraven på tillgänglighet och användbarhet 
i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 inte i fråga om tillgänglighet till ett en- eller tvåbo-
stadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven. Vi-
dare framgår i 7 § om undantag från egenskapskraven (tillgänglighet) bl.a. att av-
steg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 dock får göras endast om det med 
hänsyn till bl.a. ändringens omfattning är uppenbart oskälig att uppfylla kraven. 
 
Kommunicering/grannehörande/besök på plats/yttrande 
Eftersom den föreslagna tillbyggnaden föreslås för en fastighet som varken är re-
glerad genom detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda grannar beretts 
tillfälle att yttra sig. Grannen på Karstorp 18:3 har inkommit med synpunkter på 
förslaget, där han anger varför han motsätter sig genomförande av föreslagen till-
byggnad och borttagandet av befintligt plank. Sökanden har bemött första yttran-
det skriftligt genom att revidera förslaget (bl.a. sänkning av tillbyggnadens totala 
höjd, ändring av takform från sadeltak till pulpettak). Grannar har getts tillfälle att 
yttra sig igen efter revidering av förslaget. Grannen på Karstorp 18:3 har återigen 
kritiska synpunkter på förslaget.  
 
Kommunicering under gransknings- och beredningstiden via telefon och mail har 
skett både med sökanden och med grannen. Undertecknad och stadsarkitekt har 
besökt platsen för att få en närmare inblick i hur kopplingen mellan båda gårdar 
upplevs idag och hur den tilltänkta tillbyggnaden skulle påverka den. Underteck-
nad har vid ett annat tillfälle besökt grannen på Karstorp 18:3 för att på plats be-
döma den eventuella inverkan av den ansökta tillbyggnaden på bl.a. hans utblick 
av området från hans gård. 
 
Bygglovskontorets bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd. Med hänsyn till 
tillbyggnadens storlek omfattas inte åtgärden av bygglovsbefrielsen enligt 9 kap. 6 
§, PBL.  
Bygglovskontoret har verkställts utredning i fråga om åtgärdens överensstäm-
melse och avvikelser med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Undantag från 
kravet på tillgänglighet kan medges. Föreslagen åtgärd förutsätter inte planlägg-
ning.  
Området, där Karstorp 18:4 ligger i, har sedan det byggdes behållit en grön remsa 
av trädgårdar mot väster som ger området dess speciella miljömässiga karaktär. 
Föreslagen tillbyggnad sträcker sig 8 meter mot väster längs gemensam gräns med 
Karstorp 18:3, vilket medför bl.a. att den gröna remsans kontinuitet längs kvarte-
rets västra sida går förlorad och grannen på Karstorp 18:3 får sin utblick mot syd-
väst avskärmad.    
 

   Forts. 
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Huvudargumentet som grannen på Karstorp 18:4 anger i sina yttranden och vid 
besök på platsen är att föreslagen tillbyggnad kommer att förfula hans tomt och 
stänga ute solljuset på hans uppvuxna trädgård som han har vårdat sedan inflyt-
ning år 1959.  
Berörde grannes argument bedöms av bygglovskontoret som värdefulla, när all-
männa och enskilda intressen övervägs mot varandra enligt 2 kap. 1 § PBL. Jäm-
förelse av förslaget gentemot tidigare bygglovsprövning i området (tillbyggnad 
med uterum på Karstorp 18:6, diarienummer MB12-0170) har gjorts.  
 
Föreslagen tillbyggnad på Karstorp 18:4 anses varken uppfylla 2 kap. 6 § tredje 
stycket vad avser varsamhet vid ändring av bebyggelseområdet särskilda miljö-
mässiga karaktär eller de krav på hänsyn vid placering och utformning av bygg-
nadsverk som framgår i 2 kap. 9 § (betydande olägenhet). Mot bakgrund av det 
här anförda bör bygglov avslås. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 37 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/bygglovskontoret 2015-

03-03 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 37/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap. 31 § samt 9 kap. 20 § PBL avslås sökt bygglov för till-

byggnad av enbostadshus i enlighet med ansökan och med utförande som 
framgår av inlämnade förslagsritningar. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
                Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
 
                Avslag  
                (tidsersättning 4 timmar á 1 000:- ) 4 000:- 
 
                Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas. 
 
 
                Reservation 
                Lennart Nilsson (S), Stig Svensson (S) och Mari Brandt (S) reserverar sig mot  
                beslutet.  
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Lomma 25:30, Läplatsen 3. Bygglov för tillbyggnad av radhus  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av radhus i form av att andra våningen byggs 
till med ca 14 kvm på utskjutande byggnadsdel i söder. Fasaderna mot väster och 
söder kläs med liggande träpanel lik befintlig och fasaden mot öster kläs med 
puts. Taket förses med papp. I fasad mot öster sätts ett nytt fönster in. 
 
Förutsättningar 
Lomma 25:30 är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller detalj-
plan 04/05, lagakraftvunnen 2004-06-02.   
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentli-
gen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.    
 
 

Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen 
eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastig-
hetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa och 4) att åtgärden 
uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 §§ tredje styck-
et, 8 och 9 §§ och 8 kap 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § 
PBL, bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är 
liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till  
 
 
   Forts. 
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bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och till in-
tresset av en god helhetsverkan. Enligt samma lagrum tredje stycket skall bebyg-
gelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-
liga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant 
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad vara lämplig för sitt ändamål och ha en 
god form-, färg- och materialverkan.  
 
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt 
att de vid tillbyggnad uppfylls i fråga om tillbyggnaden.  
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfatt-
ning erforderliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till 
så att det finns en kontrollplan. Kontrollplan har inkommit 2014-04-09. Den kon-
trollplan som inkommit kommer att fastställas i detta beslut. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras 
av en kontrollansvarig. Enligt 7 kap 5 § plan- och byggförordningen, PBF, krävs 
dock inte någon kontrollansvarig för åtgärder avseende små ändringar av byggna-
der. 
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tek-
niskt samråd. Sådant samråd är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart 
obehövligt.  
 
 

Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbe-
sked godkänna att en bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas 
komma att uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av denna lag. 
 
Enligt för området gällande detaljplan skall byggnader utföras med putsade eller 
slammade fasader i sten och färgsättas enligt färgprogrammets intentioner.  
 
Byggnader får i aktuell del av området enligt detaljplanen uppföras i högst två vå-
ningar. 
   Forts. 
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Enligt detaljplanen gäller för det offentliga rummet – allmän plats och kvarters-
mark som vetter mot allmän plats – ett särskilt kvalitetsprogram, som ingår i plan-
handlingarna. Kvalitetsprogrammets regler gäller såsom bindande bestämmelser 
vad avser utformning av allmän plats, t.ex. i form av gatusektioner. För kvarters-
marken gäller, utöver planbestämmelserna för placering, utformning och utfö-
rande, kvalitetsprogrammet såsom inriktningsbestämmelse, d.v.s. att bebyggelsen 
skall utformas i överensstämmelse med kvalitetsprogrammets syfte och intention-
er.  
 
Lomma 25:30 ingår i ett område som utpekats i Lomma kommuns kulturmiljö-
program för Lomma tätort. Aktuell byggnad är dock ej utpekad som kulturhisto-
riskt värdefull eller bevarandevärd bebyggelse.  
 
Grannehöranden 
Eftersom tillbyggnaden strider mot detaljplanen i det att fasader mot väster och 
söder avses uppföras med liggande träpanel, medan detaljplanen föreskriver put-
sade eller slammade fasader i sten, har grannar (Lomma 25:29 och Lomma 25:31) 
beretts tillfälle att yttra sig. Från ägarna till fastigheten Lomma 25:31 har 2015-
02-10 inkommit yttrande med erinran mot den sökta åtgärden. I yttrandet anförs i 
huvudsak att insynen till deras fastighet skulle komma att öka samt att avvikelsen 
i fråga om fasadmaterial är för stor för att godtas.  
 
Grannarnas erinran kommunicerades med sökanden i ett granskningsbrev daterat 
2015-02-11. Sökanden har 2015-02-16 inkommit med ett svar, där det primärt an-
förs att en viss insyn i ett bostadsområde som Lomma Hamn är att förvänta sig, 
samt att trä som fasadmaterial är det mest lämpliga för tilltänkt tillbyggnad och ett 
vanligt förekommande inslag i kvarteren i området.  

 
Bygglovskontorets bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Enligt detaljplanen får byggnader uppföras i två våningar. Att aktuell tillbyggnad 
sker på andra våningen är därmed inget som i sig strider mot planen. Följden att 
insynen till grannfastigheten ökar något, får betraktas som en rimlig konsekvens 
av den sökta åtgärden. 
 
Tillbyggnaden strider mot detaljplanen i det att fasader mot väster och söder är 
tänkta att uppföras med liggande träpanel, medan byggnader enligt gällande de-
taljplan skall utföras med putsade eller slammade fasader i sten. Fråga är då om 
denna avvikelse kan betraktas som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
   Forts. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 38 (39) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-03-24 
 

MBN § 44 (forts.) Dnr MB13-0642 
 
 
Enligt detaljplanen gäller för det offentliga rummet ett särskilt kvalitetsprogram. 
För kvartersmark gäller kvalitetsprogrammet som inriktningsbestämmelse. I pro-
grammet står det uttryckligen skrivet att detta [kvalitetsprogrammet] i första hand 
rör den offentliga miljön och ”avser inte styra bebyggelsen annat än i den del som 
är det offentliga rummets väggar och de andra delar som bestämmer stadsdelens 
helhetskaraktär. Det betyder att kvalitetsprogrammets bestämda hållning gäller 
fastigheternas huvudbyggnader mot gatan – i det inre av kvarteren finns öppenhet 
för variation i fasadmaterialen.” (s. 11) 
 
Det är tydligt att bestämmelsen gällande fasadmaterial i form av puts eller slam-
mat tegel avser fasader mot allmänna platser, och inte fasader mot gårdar och pri-
vata rum. Då den tilltänkta tillbyggnaden avses placeras i det inre av kvarteret, 
och de två fasaderna med träpanel inte kommer att ses från gatan, bedömer bygg-
lovskontoret att detta är helt i linje med kvalitetsprogrammets intentioner. Avvi-
kelsen kan därför godtas som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Det är också, sett ur ett estetiskt perspektiv, i det här fallet en högst rimlig lösning 
att låta tillbyggnaden ha samma fasadmaterial och kulör som den befintliga del av 
byggnaden som nu byggs på. 
    
Bygglovskontoret har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse 
med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Samtliga tillämpliga krav i 9 kap 30 
och 31 b §§ PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Åtgärden bedöms inte 
påverka de kulturmiljövärden som finns i området. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda bör sökt bygglov beviljas. 
 
Med hänsyn till den sökta åtgärdens ringa omfattning krävs inte någon kontrollan-
svarig, inte heller något tekniskt samråd.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-03-10, § 38 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/bygglovskontoret 2015-

03-03 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 38/15 

 
 
 
 
 
 
   Forts. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20, 30 och 31 b §§ PBL förklaras att den planavvikelse som 
är i fråga är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte samt bevil-
jas sökt bygglov för tillbyggnad av radhus enlighet med ansökan och med utfö-
rande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut.  
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 

 
Beslut om startbesked, kontrollplan och slutbesked 
  

Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas som startbesked att den i detta beslut lov-
givna åtgärden får påbörjas omedelbart.  
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2014-04-
09.  
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att tillbyggnaden får tas i bruk för avsett än-
damål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. Frå-
gan om slutbesked skall utfärdas, kommer att prövas när signerad kontrollplan in-
lämnats efter det att åtgärderna slutförts.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Upplysningar 
 

Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Räddningstjänsten erinrar om att brandkrav EI30 gäller i fasad mot öster samt att 
fönsterstorlek skall beaktas. 
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste om-
händertas på egen fastighet.  
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är Ni skyldig att söka sådana. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja.  

 
 

  


