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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 

  
MBN § 45 Dnr MB15-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningen an-
nonserar efter en förvaltningsjurist.  
 
Det informeras om att det kommit ett beslut från Länsstyrelsen att Miljöpröv-
ningsdelegationen avslår KB Malmö Metalltekniks ansökan om tillstånd.  
 
Miljöchefen informera om Miljömålskonferensen och att Länsstyrelsen har skick-
at ut en skrift ”Miljöhjältar i Skåne” som vid sammanträdet finns tillgängliga för 
de som önskar.  
 
Stadsarkitekten ger information om överklagade beslut.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 46 Dnr MB15-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2015-04-14 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2015-04-21 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 47 Dnr MB15-0004 
 

 
Ekonomisk rapport januari-mars 2015 för miljö- och  
byggnadsnämnden (Kvartalsrapport)  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för miljö- och byggnadsnämnden januari-mars 2015. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 40 

 
Beslutsunderlag  
- Kvartalsrapport januari-mars 2015 för miljö- och byggnadsnämnden  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 40/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen i kvartalsrapporten för 
januari-mars 2015.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 48 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 2015-04-14, § 41 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-31 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 41/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner föreliggande uppföljning av nämnds-
plan och verksamhetsplan 2014. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 49 Dnr MB15-0546 
 

 
Verksamhetsplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet och nämndens ”Årshjul” ska verksamhetsplan upp-
rätts efter det att nämndsplanen slutligen godkänts. Föreligger förslag på verk-
samhetsplan för 2015.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 42 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-04-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 42/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till verksamhetsplan 
2015 för samhällsbyggnadsförvaltningen.    

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 50 Dnr MB15-0486 
 

 
Översyn av reglementet för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
En allmän översyn och revidering av nämndernas och kommunstyrelsens regle-
menten samt fullmäktiges arbetsordning genomfördes senast i början av förra 
mandatperioden.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samtliga nämnder att genomföra en 
översyn av respektive nämnds reglemente.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 43 
   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-04-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 43/15 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att inga ändringar görs i reglementet för 
miljö- och byggnadsnämnden.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 51 Dnr MB14-0230 
 

 
Beslut om att upphäva förbud gällande boende i lägenhet, NN 
 
Ärendebeskrivning 
Den 19 februari 2014 inkom NN, klagande, med klagomål på sin bostad på NN i 
Bjärred. Klagande hade då upptäckt mögel i sin lägenhet. Klagande uppgav att 
hon varit på vårdcentralen fyra gånger under en månad, hon uppger även att hon 
hostar mycket och att det kliar på kroppen. Enligt hyreskontraktet bor klagande i 
lägenhet nummer 2.  
 
Den 21 februari 2014 inkommer klagande med en mikrobiologisk analys gjord av 
Botaniska Analysgruppen. Analysen har klagande själv tagit initiativ till och 
skickat in. Provet består av trä och tätningsmaterial och mögelsvamphyfer och 
sporer har hittats i riklig mängd. Utdrag ur protokollet: ”Det allra mesta av mö-
gelpåväxten finns på tätningsmaterialet (plastfärg?) eller liknande och inte på 
själva trälisten. Flera olika mögeltyper finns i provet samt även fruktkroppar som 
är fyllda med stora mängder sporer. Bakterieförekomst i provet indikerar att 
materialet har varit utsatt för mycket kraftig fukt (fritt vatten). Provet bör beaktas 
som en mögel- och bakteriehärd”. 
 
Den 24 februari 2014 skickas ett informationsbrev angående klagomålet till fas-
tighetsägaren, NN.  
 
Den 3 mars 2014 inkommer fastighetsägaren med information angående klagomå-
let. Enligt fastighetsägaren är det klagande själv som orsakat möglet. Klagande 
har stängt av alla fyra ventilationsluckorna i lägenheten och har det väldigt varmt 
där inne, ca 28°C. Klagande röker även inne i lägenheten. Tvättmaskinen står inne 
i köket, även den avger fukt. Fastighetsägaren lämnar samtidigt in protokollet från 
senast utförd OVK-besiktning som är godkänd. Fastighetsägaren påpekar även att 
en fuktmätning har gjorts och enligt den kommer fukten inifrån lägenheten och 
inte från grunden eller utifrån. Inget protokoll från fuktmätningen finns tillgäng-
ligt enligt fastighetsägaren.   
 
Den 3 mars 2014 inkommer klagande med information, hon har aldrig rört venti-
lationen utan den har alltid stått öppen.  
 
Den 7 mars 2014 ges miljöinspektör NN från Lunds kommun delegation i ärendet. 
Detta på grund av att klagande är praktikant på dåvarande Miljökontoret i 
Lomma.  
 
 
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 51 (forts.) Dnr MB14-0230 
 
 
Den 19 mars 2014 utför NN en inspektion i klagandes lägenhet. Enligt inspekt-
ionsrapporten är miljöförvaltningen i Lunds bedömning att ”bostaden är i behov 
av kompletterande utredningar avseende fuktproblematik i byggnaden och orsak 
till tidigare mögelväxt, ventilation och möjlighet att hålla bostaden varm”. Iaktta-
gelser som noterades vid inspektionen var: 
 
•Fukt i ytterväggar 
•Bristande ventilation 
•Låg temperatur och kalla väggar i bostaden 
•Risk för mögelskador tills åtgärder vidtagits 
•Risk för fuktskador vid duschrum 
•Möjlighet att reglera luftflöden i tilluftsventiler saknas 
•Fettfilter saknas i köksfläkt 
 
NN uppger även att de brister som noterats i lägenheten kan finnas i andra lägen-
heter i samma byggnad och NN bör därför följa upp även denna problematik i de 
andra lägenheterna. 
 
Fastighetsägaren ombads återkoppla till inspektionsrapporten. Ingen återkoppling 
gjordes.  
 
Den 2 juni 2014 skickas förslag till beslut till fastighetsägaren. 
 
Den 11 juni 2014 inkommer yttrande på förslag till beslut från fastighetsägaren. 
Han anser att rapporten är snedvriden, ensidig och att den inte tar hänsyn till till-
ståndets uppståndelse. Enligt fastighetsägaren fanns det inga problem i lägenheten 
fram till februari 2014, då han påpekade för klagande att hon inte betalat hyran. 
Enligt fastighetsägaren var ventilationskanalerna i klagandes lägenhet tilltäppta 
och värmepumpen på 30°C under ett inspektionstillfälle. Det var även två perso-
ner som bodde i lägenheten vilket inte var tillåtet. Enligt fastighetsägaren röker 
klagande inne i lägenheten och stänger av ventilationen. Fastighetsägaren har se-
dan klagande flyttade ut renoverat tak och väggar för över 6000 kronor. Enligt 
fastighetsägaren används inte klagandes lägenhet som bostad längre utan endast 
som kontor.   
 
Den 9 september 2014 skickade Miljö- och byggnadsnämnden ett förbud om att 
upplåta lägenhet för boende. 
 
    

 
 
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 51 (forts.) Dnr MB14-0230 
 
 
Den 21 januari 2015 genomfördes en inspektion av Sara Hansson och Katerina 
Katsanikou från Miljöenheten. Fastighetsägare NN var på plats och berättade att 
han renoverat lägenheten. NN beklagar sig över den förra hyresgästen och anser 
att många av skadorna uppkommit på grund ex. höga temperaturer och instängd 
luft. Byggnaden används nu som kontor men det finns planer på att hyra ut den. 
Lägenheten har enligt NN renoverats fackmannamässigt. Golvmaterial och under-
liggande isolering i lägenheten har bytts ut. Vid besöket påträffades inget 
synligt mögel eller fukt i lägenheten. Dränering har skett runt byggnaden och en 
stenkista har installerats för tak- och regnvatten. Träd har huggits ner för att un-
derlätta avdunstning från mark. 
 
Den 1 april 2015 uppger NN att han vill hyra ut aktuell lägenhet som just nu an-
vänds som lager. Vid nästa kontaktskrivning bör NN uppge hur ventilationen fun-
gerar i lägenheten och se till så att lägenheten är tillgänglig för kontroller.  
    
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) anses olägenhet för människors hälsa 
vara en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 
 
Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken ska bostäder brukas på sådant sätt att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd 
egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten 
av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. 
 
Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom ett beslut som vunnit 
laga kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har än-
damålet med föreläggandet eller förbudet förlorat sin betydelse, skall tillsynsmyn-
digheten så snart den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivnings-
myndigheten för borttagande av anteckningen enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. 
 
Bedömning 

I Miljö- och byggnadsnämndens beslut från 2014 nämns att beslutet kan komma 
att omprövas om NN kan visa för nämnden att åtgärder har vidtagits för att undan-
röja olägenhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. 
 
Efter inspektionstillfället den 21 januari 2015 bedömer miljö- och byggnads-
nämnden att erforderliga åtgärder vidtagits. Lägenheten anses i dagsläget vara i ett 
bra skick och inga synliga mögelskador eller fukt påträffades vid besöket. Lägen-
hetens golv har upprustats, dränering har skett runt byggnaden och en stenkista 
har installerats för avrinning av tak- och regnvatten. 
   Forts.  
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 51 (forts.) Dnr MB14-0230 
 
 
I lägenhetens stora utrymme finns en värmepump som reglerar temperaturen i bo-
staden, köksfläkt och frånluftsfläkt. På toaletten och i duschutrymmet finns från-
luftsfläktar. Miljö- och byggnadsnämnden anser att om befintlig ventilation an-
vänds på ett korrekt sätt kan risken för mögelskador och olägenheter för 
människors hälsa minimeras. Till följd därav bedömer miljö- och byggnadsnämn-
den att lägenheten fortlöpande bör kontrolleras för att kunna övervaka dess skick. 
 
Med ovanstående motivering anser miljö- och byggnadsnämnden att lägenheten 
åter kan nyttjas som bostad. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 44 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2015-04-

02 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 44/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att upphäva förbud om att upplåta lägen-
het för boende på NN eftersom olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § 
miljöbalken inte bedöms föreligga. 
 
En kopia på beslutet kommer att översändas till fastighetsinskrivningen enligt 26 
kap. 15 § miljöbalken. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 52 Dnr MB15-0338 
 
 
LOMMA 33:11 m.fl. Yttrande över förslag till detaljplan för del 
av Lomma 33:11 m.fl.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta en detaljplan över rubricerat område. 
Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under tiden 2014-06-02 t.o.m. 2014-06-
30. Därefter gjordes vissa justeringar som följd av inkomna synpunkter.  
Kommunstyrelsen har därefter beslutat att förslaget ska vara tillgängligt för 
granskning under tiden 2015-03-16 t.o.m. 2015-04-07. 
 
Byggenhetens synpunkter 

Byggenheten konstaterar att de synpunkter som miljö- och byggnadsnämnden 
framförde i samrådet har bemötts eller lett till förändringar i förslaget, bl.a. har 
storleken på den planerade pumpstationen på torget minskats betydligt och att tor-
get förändrats. Det ger bättre förutsättningar att utforma den södra port mot 
Lomma centrum planprogrammet beskriver.  
Planen har ändrats så att tillåten byggnadsarea för skola näranog fördubblats, och 
byggenheten noterar att planförslaget inte innehåller en illustration över hur om-
rådet kan gestalta sig fullt utbyggt. Däremot finns ett utdrag över befintlig bebyg-
gelse ur planprogrammet. För allmänhet och sakägare som i stort saknar vana att 
tolka plankartor kan förslaget vara svårt att tolka och därmed svårt att lämna syn-
punkter över. En illustrationskarta efterfrågas således. 
I övrigt har byggenheten inga ytterligare synpunkter att lämna. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 45 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten, miljöen-

heten 2015-03-31 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 45/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta byggenheten och miljöenhetens 
yttrande som sitt eget.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 53 Dnr MB15-0308 
 
 
VINSTORP 29:7, Nypongatan 32. Bygglov för utvändig ändring 
samt plank 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser utvändig ändring av enbostadshus samt uppförande av 
plank på rubricerad fastighet. 
 
Den utvändiga ändringen sker i form av att 1) samtliga fönster och dörrar bytes ut 
och får en vit kulör, 2) samtliga paneler får en ljusgrå kulör, 3) ett fönster i fasad 
mot öster tas bort och ersätts med panel, 4) ett fönster i fasad mot öster görs 
mindre, 5) altandörr i fasad mot söder tas bort och ersätts med fönster, 6) ett föns-
ter i fasad mot söder tas bort och ersätts med panel, 7) ett fönster i fasad mot norr 
tas bort och ersätts med panel, 8) en altandörr i fasad mot väster tas bort och er-
sätts med panel, 9) ett fönster i fasad mot väster tas bort och ersätts med panel 
samt 10) skorstenen kläs in i plåt. 
 
Uppförande av plank är tänkt att ske längs fastighetsgräns i norr. Väster om be-
fintligt garage uppförs ett plank med längden 6,0 meter och höjden 1,8 meter. Ös-
ter om garaget uppförs ett plank med längden 10,0 meter och höjden 1,6 meter. 
Båda planken avses utföras med stående brädor av obehandlat lärkträ monterade 
omlott.   
 
Förutsättningar 

Vinstorp 29:7 är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller detalj-
plan 100, lagakraftvunnen 1968-10-28. 
 
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 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov 
för att uppföra plank.  
    
 
 
   Forts.  
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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 
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 och plank lokaliseras, placeras och utformas 
på sådant sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för männi-
skors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall byggnader och plank vara lämpliga för sina respektive 
ändamål och ha god form-, färg- och materialverkan. 
 
Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad utföras varsamt så att hänsyn 
tas till bygg-nadens karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska, historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. 
 
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. Någon kontrollplan har inte inkommit. Den kon-
trollplan för enkla byggnadsåtgärder som framtagits av byggenheten kommer där-
för att fastställas. Nämnd kontrollplan bifogas detta beslut. 
 
 
   Forts. 
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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 eller för uppförande av plank.    
 
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 (DP 100) får med punktprickning betecknat 
område inte bebyggas.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har 2003-12-16 beslutat om rikt-
linjer för plank och murar. I riktlinjerna anförs bl.a. att långa, täta plank och murar 
i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen bara ska få upp-
föras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas normalt inte som sär-
skilda skäl. Buller som överskrider riktvärdena för respektive trafikslag kan dock 
räknas som särskilda skäl. Plank och murar över 1,8 meter ska normalt aldrig tillå-
tas. 
 
Grannegodkännanden 

Eftersom åtgärden strider mot detaljplanen i det att ett av planken avses placeras 
på punktprickad mark, skall grannar beredas tillfälle att yttra sig. Godkännanden 
från berörda grannar (Vinstorp 29:8, Vinstorp 29:14 och Vinstorp 29:22) har via 
sökanden inkommit till byggenheten genom påskrift på ritningar. 
 
Byggenhetens bedömning 

Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL samt 6 kap 1 § sjunde punkten PBF krävs bygglov 
för de aktuella åtgärderna.  
 
De tilltänkta planken strider, mot bakgrund av att de är långa, täta och avses pla-
ceras i gräns mot allmän platsmark (grönyta), mot de av miljö- och byggnads-
nämnden antagna riktlinjerna för murar och plank. Fråga är om särskilda skäl kan 
anses föreligga att ändå medge planken.  
 
 
   Forts. 
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Planken avses placeras längs fastighetens norra gräns, vilken vetter mot en grön-
yta som separerar bostadsområdet från Vinstorpsvägen. Vid besök på plats har 
konstaterats att ett visst buller från Vinstorpsvägen når fastigheten, och att detta 
delvis skulle komma att dämpas av tilltänkta plank. Enligt en kartläggning av tra-
fikbuller i Lomma kommun, daterad 2010-02-19, uppgår dygnsekvivalent ljud-
nivå vid fasad till 50-55 dBA, vilket är en tangering av gränsvärdet 55 dBA (ut-
omhus vid fasad). I planen för stationsområdet föreslås en planskild korsning i 
förlängningen av Vinstorpsvägen, vilket kan leda till ett ökat antal fordon som i 
sin tur kan leda till ökade bullernivåer. Det finns i området precis norr om aktuell 
fastighet också en betydande mängd växtlighet i form av buskar och träd som till 
stor del döljer planken. Inga gång- eller cykelleder finns i nära anslutning till 
plankens tänkta placering. Planken kommer således inte att bli ett väl synligt eller 
störande inslag i miljön.   
 
Byggenheten bedömer att det har framkommit omständigheter som visar att det 
finns särskilda skäl att i just detta fall frångå riktlinjerna och att medge lov.  
 
Det ena planket, det som placeras närmast Nypongatan i väster, kommer delvis att 
bli beläget på s.k. punktprickad mark som inte får bebyggas. Avsikten med sådan 
prickmark är i första hand att byggnader inte skall uppföras på denna mark. Upp-
förande av plank på punktprickad mark brukar vanligtvis godtas som en liten av-
vikelse från planen förenlig med dess syfte. Det finns inte anledning att göra en 
annan bedömning i just detta ärende.  
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdernas 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.  
 
Mot bakgrund av det ovan anförda bör sökt bygglov beviljas. 
 
Med hänsyn till de sökta åtgärdernas ringa omfattning krävs inte någon kontroll-
ansvarig, inte heller något tekniskt samråd.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 

Arbetsutskottet bedömer att det plank som är placerat öster om befintligt garage 
inte kan godtas, då det i för hög grad strider mot Lomma kommuns riktlinjer för 
plank och murar.  

 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 46 
 
   Forts. 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-04-07, 
med tillägg 2015-04-21 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 46/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ PBL beviljas sökt bygglov för utvändig ändring 
av enbostadshus samt uppförande av plank väster om befintligt garage med utfö-
rande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut. Med stöd av 
samma paragrafer avslås den del av ansökan om bygglov som gäller plank öster 
om befintligt garage, då åtgärden i för hög grad strider mot Lomma kommuns 
riktlinjer för plank och murar.  
 
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 de i detta beslut lov-
givna åtgärderna får påbörjas omedelbart.  
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som bifogas detta beslut. 
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att det som lovgivits i detta beslut får tas i 
bruk för avsett ändamål när det är färdigställt och kontrollerat i enlighet med kon-
trollplanen. Frågan om slutbesked skall utfärdas, kommer att prövas när signerad 
kontrollplan inlämnats efter det att åtgärderna slutförts.  

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

 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov inkl. startbesked och 
fastställande av kontrollplan  4 611:- 
Lagstadgat kungörande i 
Post- och Inrikes tidningar 341:- 
 
Summa 4 952:- 
 
Faktura översänds separat. 
 
 
   Forts. 
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Upplysningar 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Om ni inte är nöjd med den kontrollplan som fastställts kan Ni inge förslag till 
annan kontrollplan för prövning. 
 
Sökanden uppmärksammas på att inga delar av planken, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför egen fastighet. Därför måste tillses att både plintar och 
yttre del mot grannfastighet förläggs 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. 
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BJÄRRED 27:36, Neptunivägen 17. Bygglov för enbostadshus och 
rivningslov för befintlig byggnad 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av enbostadshus med integrerat garage. 
Byggnationen förutsätter att befintligt hus rivs. Fasader av gult tegel med yttertak 
av svarta tegelpannor. Fönster och fönstersnickerier svarta. 
Ansökan omfattar även rivning av befintligt boningshus, inklusive garage. 
 
Förutsättningar 

Bjärred 27:36 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentli-
gen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Enligt 9 kap 10 § PBL krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en del av 
en byggnad  
1) inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i 
planen, och 
2) utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har 
bestämt att ett rivningslov krävs. Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden 
eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen 
eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastig-
hetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa och 4) att åtgärden 
uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 
8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
   Forts. 
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Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § 
PBL, bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är 
liten och förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 9 kap 30 § 
första stycket 1 b PBL, skall en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd 
som söks och de som tidigare har godtagits. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma 
lagrum tredje stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant 
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en 
god form-, färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap 1 § 
ovan, skall, enligt 3 kap 1 § PBF, en byggnad som innehåller bostäder vara utförd 
på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för 
sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna 
ska med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för matlagning och 
hygien. Det som nu sagts skall också gälla för andra anläggningar än byggnader.  
 
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt 
att de 1) vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2) vid ombyggnad uppfylls 
för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara 
del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden samt 3) vid annan 
ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. När det gäl-
ler kravet i 8 kap 1 § tredje punkten PBL skall hinder mot tillgänglighet till, eller 
användbarhet av, lokaler dit allmänheten har tillträde dock alltid avhjälpas, om 
hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt 
att avhjälpa.  
   Forts.  
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Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § 8 gäller, enligt 8 kap 6 § 
PBL, inte i fråga om 1) en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till 
arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för, 2) ett fritidshus med högst två 
bostäder och 3) ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte 
är rimligt att uppfylla kraven. Ytterligare undantag från ovan nämnda krav finns, 
men dessa undantag är ej tillämpliga i detta ärende 
 
Enligt 8 kap 10 § PBL skall det som gäller i fråga om utrymme för parkering, 
lastning och lossning och om friyta i 8 kap 9 § första stycket fjärde punkten och 
andra stycket i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. 
 
Fastigheten ligger inom område som är utpekat i Lomma kommuns kulturmiljö-
program, fastigheten är inte särskilt utpekad. Dock står att ny bebyggelse ska an-
passas till befintlig bebyggelse vad gäller volym och placering på tomten. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd med ett startbesked godkänna att en 
bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om 1) åtgärden kan antas komma att uppfylla 
de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen, 2) ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett färdigställan-
deskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan för-
säkring eller ett sådant skydd, 3) ett bevis om besked om skyddsrum har visats 
upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen 
(2006:545) om skyddsrum, och 4) en redovisning av alternativa energiförsörj-
ningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 
§ lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. 
 
Kommunikation 

Eftersom åtgärden innebär att maximalt tillåten byggnadsarea överskrids med 3 % 
har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Sökanden har på egen hand sökt 
medgivande från några av de berörda grannarna. Övriga har tillskrivits av Bygg-
enheten. Ägarna till sex fastigheter tillskrevs, fyra har svarat, varav en med erin-
ran. Ägaren till Bjärred 27:24 motsätter sig byggnadens höjd på 7 meter. Sökan-
den har underrättats om inkommen erinran och beretts möjlighet att yttra sig. 
Denne har avstått från att yttra sig. 
 
Byggenhetens bedömning 

Den tilltänkta byggnaden har getts en utformning som inte påtagligt avviker från 
omgivande bebyggelse, omgivningen består av disparat bebyggelse i form av både 
radhus och styckebyggda hus från olika tidsepoker. 
 
 
   Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 23 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 54 (forts.) Dnr MB14-0475 
 
 
Grannens erinran gäller byggnadens totala höjd. Husets placering med nocken pa-
rallellt med gatan (huset som rivs har gaveln mot gatan) kommer visserligen att 
förändra deras utsikt, men detaljplanen reglerar inte husens totalhöjd eller taklut-
ning, endast byggnadshöjd. Planen utesluter inte föreslagen placering.  Det inne-
bär att nya hus kan sinsemellan få väldigt olika totalhöjd, beroende på husbredd 
och takvinkel, med samma godkända byggnadshöjd. Avvikelsen från planen rör 
endast byggnadsarean, inte höjden. 
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall är tillgodosedda. 
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt anordna uppställning för bilar är till-
godosedda. 
 
Byggenheten anser att riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet följts.  
 
Kraven på tillgänglighet bedöms vara tillgodosedda. 
 
De krav som ställs i 8 kap 1 § PBL och i 3 kap 1 § PBF om att byggnad skall vara 
lämplig för sitt ändamål uppfylls. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner bygglovskontoret att kraven i 9 kap 30 och 31 
§§ PBL för att, trots grannens erinran, bygglov skall medges är uppfyllda. Ansö-
kan om lov skall därför beviljas.   
 
Byggnaden som planeras rivas är ett enbostadshus från 60- eller 70-talet med fa-
sader i gult tegel, gavelröst och övriga snickerier i mörkbrunt trä och yttertak av 
korrugerad fibercement. Den är inte utpekad i Lomma kommuns kulturmiljöpro-
gram. Byggnaden har inga särskiljande kultur- eller miljöskapande värden som 
gör den bevaransvärd. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 47 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-03-31 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 47/15 
 
Nämndens handläggning 
Vid sammanträdet informerar stadsarkitekten om erinran avseende byggnadens to-
talhöjd från grannen, Bjärred 27:23, inkommen 2015-04-27. 

 
 
   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 uppförande av enbostadshus i enlighet med ansökan och med 
utförande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut. 
    
Med stöd av 9 kap 10 § beviljas rivningslov för befintlig byggnad, inklusive ga-
rage. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas.  
 
Beslut om kontrollansvarig 

 
Kontrollansvarig skall vara:  
NN 
 
Jäv 
Gunilla Tynell har med anledning av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 32323:- 
Grannehörande 3730:- 
 
Rivningslov 6216:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar 341:- 
Summa 42610:- 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
 
Den/de lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Sådant 
besked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
   
   Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 25 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 54 (forts.) Dnr MB14-0475 
 
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste om-
händertas på egen fastighet.  
 
Enligt 10 kap 5 § PBL skall byggherren se till att varje rivningsåtgärd som bygg-
herren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åt-
gärden enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen.  
 
Vid rivning skall, enligt 5 kap 17 § plan- och byggförordningen, den som låter ut-
föra rivningen se till att 1) virkesförstörande insekter eller annan ohyra som finns i 
byggnadsverket avlägsnas och oskadliggörs och att 2) material som kan ge skador 
på människor, djur eller växter tas om hand på ett betryggande sätt. Exempel på 
skadliga material är eternit, PCB och kvicksilver.  
 
Om en byggnad som skall rivas helt eller delvis innehåller material som kan ge 
skador på människor eller miljö skall anmälan göras till kommunens miljökontor. 
 
Vid yrkesmässig rivning av asbest krävs tillstånd från arbetsmiljöverket.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Bygglovet innefattar rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs för 
byggverksamheten. Sådana bodar får inte placeras och utformas så att de inverkar 
menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägen-
heter för omgivningen. Bodarna bör dessutom placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen.      
 
Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad el-
ler en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i 
så fall snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar 
skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrå-
det och vid de platsbesök som görs.   
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på all-
män plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoar-
kanter. Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 26 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 55 Dnr MB15-0551 
 
 
Information om förslag till nämndsplan 2016  
 
Ärendebeskrivning 
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun följer bl.a. att nämnderna årlig-
en ska upprätta nämndsplan.  
 
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i 
huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar 
för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha 
uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. 
 
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hö-
rande av kommunstyrelsen. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 48 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Frågan om nämndsplan 2016 återupptas till behandling vid nästa sammanträde.  

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

 
 
 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 27 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 56 Dnr MB15-0510 
 
 

Angående ”attefallsåtgärderna” och de nya bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen 

 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av nya regler som infördes 2 juli 2014 angående bygglovsbefriade 
åtgärder i Plan- och bygglagen, PBL har byggenheten lämnat följande synpunkter.  
 
”De nya bygglovsbefriade åtgärderna kallas i dagligt tal för "attefallsåtgärder" ef-
ter dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Syftet med de nya reglerna sades 
vara att underlätta lovprocessen för en medborgare att utan bygglov och under 
vissa förutsättningar utöka sin bostad eller bygga ett mindre hus på sin tomt. Reg-
lerna ger bl.a. möjlighet att utan bygglov inreda ytterligare bostäder i eller i an-
slutning till en- och tvåbostadshus.  
 
De nya i PBL anger att de bygglovsbefriade åtgärderna, uppräknade i 9 kap 4a - 
4c inte får utföras utan bygglov, med sin hänvisning till 8 kap 13 § och undantar 
därmed möjligheten att genomföra s.k. attefallsåtgärder på de i kulturmiljöpro-
grammet utpekade byggnaderna och områdena.  
 
8 kap 13 § PBL reglerar att bl.a. byggnader och bebyggelseområden inte får för-
vanskas. Att förvanska en byggnad innebär inte att förändringar är omöjliga, utan 
att man måste vara observant på de kulturhistoriska värdena. Lomma kommun har 
inventerat och identifierat bebyggelsens kulturhistoriska värden, både avseende 
miljöer och enskilda byggnader. Den 24 november 2005 antog kommunfullmäk-
tige ett tillägg till den gällande Översiktsplanen, kallat "Kulturmiljöprogram i 
Lomma kommun". dels ger programmet en bild av Lommas bebyggelsehistoria, 
dels visar det en bra översikt över kommunens byggnader och bebyggelsemiljöer. 
Sedan ger det i form av ett åtgärdsprogram anvisningar för hur bevarande, änd-
ringar och tillägg inom dessa bör ske. Precis som en översiktsplan är programmet 
inte juridiskt bindande, utan ska fungera vägledande när de avsnitt i Plan- och 
bygglagen som behandlar dessa frågor ska tolkas. 
 
På sidan 6 i programmets inledning står: Urvalet av byggnader och miljöer i åt-
gärdsprogrammet ska spegla hela kommunens kulturhistoria med dess varierade 
berättelser och perspektiv. Det är inte bara det speciella och unika som är kultur-
historiskt värdefullt, utan även det vardagliga och representativa. Byggnader och 
miljöer fungerar som historiskt källmaterial, varifrån man kan utläsa mycket om 
traktens utveckling och om människors levnadsbetingelser under olika perioder i 
historien. Därför är det viktigt att man, parallellt med nyproduktion och föränd-
ringsarbete, också arbetar för ett bevarande av en allsidig bebyggelse".  
   Forts. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 28 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 56 (forts.) Dnr MB15-0510 
 
 
Det är med andra ord viktigt att bebyggelsen får vara en spegel av den tid vi lever 
i och de värderingar som råder vid ett givet tillfälle. Kulturmiljöprogrammet är 
inte en uppmaning till att stanna tiden, att hejda utvecklingen av utpekade bygg-
nader och områden utan ett observandum. De förändringar som görs ska ske i 
samklang med de utpekade värdena och bidra med sina egna nya värden typiska 
för sin tid. 
 
8 kap 13 § PBL anger i punkt 4 att förbudet mot förvanskning gäller även bebyg-
gelseområden. Kulturmiljöprogrammet gjordes inte med attefallsåtgärderna i 
åtanke, lagförändringen kom nästan tio år senare, utan syftet var att identifiera och 
redovisa de kulturhistoriska värden som finns i Lomma kommuns bebyggelse. 
Lagen anger inte hur dessa byggnader m.m. ska identifieras och redovisas, eller 
vilken kommunal instans som ska besluta i frågan. 
 
Kulturmiljöprogrammet är inte juridiskt bindande, det fungerar i det dagliga arbe-
tet med lovhandläggning som ett hjälpande dokument som anger kommunens syn 
på kulturmiljön och anger dess tolkning av hur plan- och bygglagen ska tolkas och 
hanteras i dessa frågor. Programmet bör kompletteras med kommunens syn på 
dessa nya paragrafer i lagen, eftersom det i dagsläget inte ger vägledning.  
 
En rimlig tolkning av de nya paragraferna i förhållande till kulturmiljöprogram-
met bör vara att de s.k. attefallsåtgärderna är tillåtna i hela Lomma kommun, för-
utsatt att de inte äventyrar - förvanskar - de kulturvärden som anges i programmet.  
 
En förutsättning för en sådan åtgärd är att en anmälan görs och att startbesked er-
hålles. Innan startbesked kan ges måste kraven i Plan- och bygglagen vara upp-
fyllda. Alltså: förutsättning för att startbesked kan ges är att åtgärden i fråga inte 
förvanskar byggnad eller bebyggelsemiljö, enligt 8 kap 13 §. 
 
Eftersom Plan- och bygglagen år 2011 genomgick en översyn och omdisponering 
bör hela programmet omarbetas så att hänvisningar och annat syftar till rätta delar 
i lagen. Den grundläggande hållningen till bebyggelsen och dess kulturvärden i 
Lomma kommun bör kvarstå för det är ett ovärderligt dokument för alla. 
Detta är också Lomma kommuns avsikt, det framgår av "Miljömål för Lomma 
kommun 2014- 2020". Mål 14.4 anger: "Lomma kommun ska säkerställa att minst 
30 procent av de värdefulla kulturmiljöer som fanns år 2012 omfattas av formella 
skydd". För att nå målet anges en serie åtgärder, bl.a. nr 14.4.3: "ta fram en rutin 
som avser att det vid alla bygglov som rör kulturhistoriskt intressanta byggnader 
ska finnas ett tillräckligt underlag som rör byggnadens kulturvärden", och 14.4.5: 
Senast 2017 ska en uppdaterad version av Kulturmiljöprogram för Lomma kom-
mun finnas".” 
   Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 29 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015-04-28 
 

MBN § 56 (forts.) Dnr MB15-0510 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2015-04-14, § 49 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-04-13 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 49/15 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden verkar för att Lomma kommuns kulturmiljö-

program uppdateras med avseende på 2011 års ändring av Plan- och byggla-
gen och de nya bestämmelserna angående bygglovsbefriade åtgärder, s.k. atte-
fallsåtgärder. I avvaktan på detta arbetes genomförande antar miljö- och 
byggnadsnämnden följande riktlinje som ska tolkas som en komplettering av 
kommunens kulturmiljöprogram: 
Vid anmälan om bygglovsbefriade byggåtgärder enligt 9 kap 4a - 4c § PBL 
ska extra uppmärksamhet iakttas avseende Plan- och bygglagens varsamhets-
krav och de kulturvärden som nämns i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. 
Om åtgärden bedöms förvanska eller påverka kulturvärdena negativt får inte 
startbesked ges. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   


