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Beslutande Jerry Ahlström (M) 
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Lennart Nilsson (S) 
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Övriga deltagare Gunnel Holmquist (M) 
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Anders Olsson (L) 
Hans Sandeberg (S) 
Nancy Ressaissi (S) 
Tommy Samuelsson 
Hans Boman 
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Per Larsson 
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ersättare 
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miljöinspektör, §§ 1-9 
miljöinspektör, del av § 1 
miljöinspektör, §§ 1-8 
bygglovhandläggare, del av § 1 
miljöinspektör 
Projektledare, § 1 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Miljö- och byggenheten 2016-02-09 Paragrafer 1-13 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Jerry Ahlström 
 Justerande   

  Lennart Nilsson 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-02-02   

Paragrafer 1-13   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2016-02-10 Datum när anslaget 
tas ned 

2016-03-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggenheten  

 
Underskrift 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-02-02 

  
MBN § 1 Dnr MB16-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomen informerar om preliminärt bokslut för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Bygglovhandläggren informerar om slutrapport, Projekt 5 Yes-kommunernas rikt-
linjer för bygglovsbefriade åtgärder. 
 
Bygglovhandläggaren informerar om ärendet Lomma 21:46.  
 
Miljöinspektören lämnar information om rapport om Listeriaprojekt 2015. 
 
Miljöinspektören informerar om slutrapport gällande miljömålsåtgärd 2.1.1, 4.2.2 
och 4.2.3. 
 
Projektledaren informerar om informationsbroschyr ”Klimatsmart dagvattenhan-
tering på din tomt”.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 2 Dnr MB16-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2016-01-19 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-26 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-02-02 
 

MBN § 3 Dnr MB16-0130 
 

 
Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering år 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger redovisning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS) för år 
2015. 
 
Yttrande 
Sammanställning av inkomna LUKAS samt jämförelse med tidigare år redovisas i 
tabellen nedan. 
 
År Totalt an-

tal in-
komna 
Lukas till 
kommunen 
(stk) 

Totalt antal inkomna 
Lukas till miljö- och 
byggförvaltningen(stk)

Procentuell 
andel (%) 

2015 1737 74 4 
2014 1466 34 2 
2013 1508 52 3 
2012 1380 78 6 
2011 1372 56 4 

 
 

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 2. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-11 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 2/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö-och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av synpunkts- och kla-
gomålshantering (LUKAS) för 2015.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 4 Dnr MB15-1472 
 
 

Yttrande över Lomma Hårdkrom ABs ansökan om ändring av 
villkor, Lomma 31:7  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsens diarienummer: 551-25704-2013. 
 
Lomma Hårdkrom AB skickade 2013-10-23 in en ansökan om villkorsändring till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne. Lomma Hårdkrom AB, nedan 
kallat bolaget, ansöker om att ändra villkor 3 och föreslår följande formulering: 
 
Renat provessavloppsvatten från företaget får efter vederbörlig analys släppas ut 
i kommunens dagvattenledning.  
 
Bolaget arbetar med hårdförkromning och tillhörande ytbehandling av olika typer 
av tunga maskindelar. Det processavloppsvatten som uppkommer kan inte återan-
vändas i förkromningsprocessen och det är inte möjligt att processtekniskt elimi-
nera processvattenutsläppet. Processavloppsvattnet skickas i dagsläget till Sysav 
för ytterligare rening.  
 
Bolaget anger att vid en totalbedömning av miljöeffekterna så är alternativet att 
släppa processavloppsvattnet till dagvattensystemet att föredra. Att transportera 
vattnet till Sysav innebär fordonstransporter med avgaser och buller, och miljöef-
fekten av ytterligare rening av vattnet är försumbar. Vidare anger bolaget att de 
låga halterna av krom, genom utspädning, medför en obetydlig effekt i recipienten 
och att motsvarande utsläpp från Sysav får betraktas som en försumbar förbätt-
ring.  
 
2015-12-16 inkom en remiss till Miljö- och byggnadsnämnden gällande ansökan 
om ändring av villkor. I remissen finns en del kompletteringar som inkommit se-
dan ansökan lämnades in 2013. Bland annat finns ett brev som dåvarande tf VA-
chef i Lomma kommun, Hans Thelin, skickat till bolaget. I brevet skriver Hans 
Thelin att en eventuell villkorsändring i tillståndet i praktiken inte medför någon 
möjlighet till förändring av verksamhetens hantering av processvatten då Lomma 
kommun inte tillåter att annat vatten än dagvatten tillförs ledningsnätet.  
 
Bolaget har i kompletteringshandlingarna angivit att vattnet efter reningsprocess-
en har mycket låga halter, lägre än vad ordinärt dagvatten innehåller. Bolaget fö-
reslår att föroreningsinnehållet i renat vatten som riktvärde inte får överstiga:  
• Järn <2 mg/l 

       • Totalkrom (tot-Cr) <0,5 mg/l 
       • Sexvärt krom (CrVI) <0,1 mg/l  
   Forts. 
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MBN § 4 (forts.) Dnr MB15-1472 
 
 
Renat vatten ska lagras i väntan på svar från analys och om analysen visar att för-
oreningsinnehållet understiger ovanstående värden kan det godkännas för utsläpp. 
Lagringskapaciteten uppgår till cirka 10 m3 och vid full produktion beräknas den 
årliga mängden renat vatten uppgå till maximalt 50 m3.  
 
I kompletteringshandlingarna anger bolaget att det inte finns någon gällande mil-
jökvalitetsnorm för krom. I Naturvårdsverkets rapport gällande förslag till gräns-
värden för särskilt förorenande ämnen (5799) anges gränsvärdet 0,003 mg/l i vat-
tendrag. Årsmedelvattenföringen i ån är ca 2-5 m3/s så med utspädningen av 
tillflödet blir den resulterande halten av krom i vattenförekomsten långt under 
gränsvärdet.  
 
Miljöenhetens synpunkter 
I ansökan och kompletterande handlingar räknar bolaget med utspädningseffekten 
i recipienten. Det framgår inte av handlingarna vilka totala mängder krom som 
kan komma att tillföras recipienten vid en eventuell villkorsändring. Det förslag 
på gränsvärde som anges i Naturvårdsverkets rapport (5799), som bolaget hänvi-
sar till, gäller för bedömning av vattendrags status. Recipienten kan tillföras krom 
på annat sätt och det går därmed inte att endast räkna på bolagets eventuella till-
skott av krom.  
 
Miljöförvaltningen i Göteborg har i rapporten Miljöförvaltningens riktlinjer och 
riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten (2013) för 
krom angivit riktvärdet 15 µg/l (0,015 mg/l) i utsläppspunkt. Provresultat från bo-
laget, som bifogats ansökan och kompletteringar, visar följande halter av krom 
(total) i det renade vattnet:  
• 2000-02-17: 0,04 mg/l 
• 2008-09-25: 0,21 mg/l 
• 2010-12-06: 0,30 mg/l 
Trots rening är halterna i samtliga fall över det riktvärde som Miljöförvaltningen i 
Göteborg har angivit.  
 
Lomma kommun anger i Tilläggsbestämmelser till ABVA varningsvärden för de 
viktigaste metallerna som kan påverka reningsverkets processer och slamkvalitet. 
För krom (total) anges halten 0,05 mg/l. Sexvärt krom bör inte förekomma alls. 
Miljöenheten anser att det inte skulle vara i enlighet med försiktighetsprincipen att 
släppa processvatten som inte reningsverket kan hantera via dagvattenledningar 
till en känslig recipient. Krom kan vara giftigt för både vatten- och landdjur och 
att tillföra krom till Höje å kan innebära att dess status försämras.  
 
 
   Forts. 
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Miljöenheten gör bedömningen, med hänsyn taget till ovanstående, att Lomma 
Hårdkrom AB:s ansökan om villkorsändring ska avstyrkas. Processvattnet från 
verksamheten innehåller, trots rening, fortfarande krom i halter som inte bör tillfö-
ras dagvattennätet och recipienten Höje å. Dagvattennätet är inte heller till för, el-
ler dimensionerat för, tillskott av processvatten från industrier.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 3. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2016-01-12  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 3/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens synpunkter som 
sina egna och översänder yttrandet till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen 
Skåne.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Antagande av miljöenhetens kontroll- och tillsynsplan för 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kontroll- och tillsynsplanen omfattar den kontroll och tillsyn inom miljö-, hälso- 
och livsmedelsområdena som miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för. Planen 
innehåller också övriga arbetsuppgifter för miljö- och byggnadsnämnden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet som miljöenheten ansvarar för. Arbetsuppgifter 
inom kommunen ingår såsom deltagande i olika arbetsgrupper. Förutom denna 
kontroll- och tillsynsplan planeras tillsynen noggrant på objektsnivå, vilket konti-
nuerligt följs upp.  
 
Utgångspunkter för kontroll- och tillsynsplanen är lagstiftning, de nationella mil-
jömålen, nämndsplanen för 2016, uppföljningen av förra årets kontroll- och tillsyn 
samt behovsutredningen. Miljöenheten är förutom detta också ansvarig för utfö-
randet av en del åtgärder enligt kommunens miljömålsprogram och energiplan.  
 
Kontroll- och tillsynsplanen innehåller strategier för tillsynen och de konsekven-
ser utebliven tillsyn skulle innebära för Lomma. I kontroll- och tillsynsplanen 
framgår föreslagna prioriteringar av planerad tillsyn. Den större delen av tillsynen 
utgörs dock av händelsestyrd tillsyn såsom anmälningar, klagomål och ansök-
ningar. 
 
Kontroll- och tillsynsplanen är uppdelad i fyra delar. Del I behandlar miljö-, 
hälso- och naturskyddstillsyn, del II behandlar livsmedelskontroll och dricksvat-
ten, del III behandlar övrigt arbete och del IV beskriver bakgrund, strategier och 
konsekvenser av kontroll- och tillsynsplanen.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 4. 
    
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2016-01-11 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 4/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens förslag till kon-
troll- och tillsynsplan.   

   
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över Naturvårdsverkets remiss ”Prövning av miljöfar-
liga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljö-
konsekvensbeskrivning” 
 
Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen via Miljö- och energideparte-
mentet att göra en översyn av bestämmelserna i Miljöprövningsförordningen 
(MPF) (2013:251). I detta uppdrag ingick därmed också att förbättra kopplingen 
mellan MPF och EU:s Industriutsläppsdirektiv (IED) (EU 2010:75) och EU:s Av-
fallsdirektiv (AD) (EU 2008:98) samt Förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (FMH) (1998:899). 
 
För att få en bättre koppling mellan dessa lagdokument föreslår Naturvårdsverket 
en rad ändringar i MPF samt integrering av IED och AD i MPF. Därutöver före-
slås mindre ändringar i FMH samt grundläggande ändringar av förslag till taxor 
för en rad ärenden med tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.  
 
I mer detalj riktar de förslagna ändringarna främst in sig på tillståndspliktiga mil-
jöfarliga verksamheter (så kallade A-verksamheter och B-verksamheter) samt mer 
ingående på verksamheter som berör koldioxidlagring, djupborrning och avfalls-
hantering.  
 
Ändringarna berör också hur miljöfarliga verksamheter klassas. Flera anmäl-
ningspliktiga miljöfarliga verksamheter (så kallade C-verksamheter) kommer att 
klassas om till att bli tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, B-verksamheter. 
En del C-verksamheter kommer att klassas om till icke-anmälningspliktiga miljö-
farliga verksamheter (så kallade U-verksamheter). I undantagsfall kommer även 
vissa U-verksamheter att omklassas till C-verksamheter. 
 
Miljöenhetens bedömning 
De miljöfarliga verksamheterna som idag är identifierade i Lomma kommun och 
som Miljöenheten utövar miljötillsyn på är 21-22 st. C-verksamheter och ca 50 st. 
U-verksamheter. Därutöver tillkommer ca 30 st. lantbruk och 20 st. hästgårdar 
som också klassas som U-verksamheter, men som har speciell miljötillsyn, utfor-
mad för just lantbruk/jordbruk. Därutöver finns det 3 st. B-verksamheter (Kraft-
värmeverket Återbruket (Kraftringen) – Lomma Hårdkrom AB – Borgeby Av-
loppsreningsverk) i kommunen men dessa ansvarar Länsstyrelsen för gällande 
miljötillsynen. 
 
 
   Forts. 
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De ändringsförslag som berör de C-verksamheter som Miljöenheten har tillsyns-
ansvaret för är enligt följande; 
 
Kapitel 2 i MPF - Jordbruk 
De lantbruk/jordbruk som kommunen har tillsyn över är alla klassade som U-
verksamheter och eftersom de förslagna ändringarna endast gäller A-verksamheter 
och B-verksamheter kommer kommunens lantbruk/jordbruk inte att påverkas. 
 
Kapitel 5 i MPF – Livsmedel och foder 
Den C-verksamhet som klassas under kapitel 5 i MPF (Leröy Nordhav AB) före-
slås med de nya ändringarna att tas bort som anmälningspliktig miljöfarlig verk-
samhet och därmed ”nedgraderas” till en U-verksamhet. 
 
Kapitel 12 i MPF – Kemiska produkter 
De 2 C-verksamheterna i kommunen som klassas under kapitel 12 i MPF (Nolato 
Meditech AB och Plasticolor Sweden AB) kommer inte att påverkas då dessa 
även med de förslagna ändringarna kommer att klassas som C-verksamheter. 
 
Kapitel 19 i MPF – Förbrukning av organiska lösningsmedel 
Den C-verksamhet i kommunen som klassas under kapitel 19 i MPF (Bjärreds 
Kemtvätt) kommer inte att påverkas då verksamheten även med de förslagna änd-
ringarna kommer att klassas som en C-verksamhet. 
 
Kapitel 21 i MPF – Gas- och vätskeformiga bränslen/El/Värme/Kyla 
Den C-verksamhet i kommunen som klassas under kapitel 21 i MPF (Alnarp 
Panncentral (Kraftringen)) kommer inte att påverkas då verksamheten även med 
de förslagna ändringarna kommer att klassas som en C-verksamhet. 
 
Kapitel 29 i MPF – Avfall 
I kommunen finns det 6 st. C-verksamheter som är klassade under kapitel 29 i 
MPF (Anders Hansson Entreprenad - Demab Entreprenad AB - Malmö Metall-
teknik - Tekniska nämnden Avfall (Haboområdet) - SLU (Sveriges Lantbruksuni-
versitet) - Tekniska nämnden Avfall (Lomma 27:37) - Tekniska nämnden Avfall 
(Karstorp 28:5)). Dessa kommer inte med de nya ändringsförslagen att bli om-
klassade utan blir kvar som C-verksamheter. 
 
Naturvårdsverket föreslår en grundläggande ändring i reglerna kring verksamheter 
som klassas under kapitel 29 som kommer att påverka de 6 st. ovanstående verk-
samheterna i kommunen. För att få en bättre integrering av AD i MPF föreslår 
Naturvårdsverket att det ska införas ett krav att verksamheter som kan komma att 
klassas under kapitel 29 i MPF inte får påbörjas innan berörd tillsynsmyndighet 
   Forts. 
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(Staten för A-verksamheter – Länsstyrelsen för B-verksamheter – Kommunen för 
C-verksamheter) tagit ett beslut om krav ställt till verksamheten enligt AD (artikel 
23). 
 
Verksamheter som redan är påbörjade och som klassas under kapitel 29 i MPF ska 
enligt föreslagen ändring få ett beslut om krav enligt AD (artikel 23) från berörd 
tillsynsmyndighet så snart som möjligt efter att ändringen införts. Verksamheterna 
ska därefter inkomma med en kompletterande anmälan om miljöfarlig verksamhet 
där dessa krav ingår, senast ett (1) år efter att ändringen införts. Därefter har be-
rörd tillsynsmyndighet två (2) år på sig efter införandet av ändringar att ta ett be-
slut gällande den kompletterande anmälan om miljöfarlig verksamhet. 
 
Det är även möjligt att verksamheten PEAB Anläggning AB Borgeby, som idag 
är klassad som en U-verksamhet, kommer att behöva klassas om och ”uppgrade-
ras” till en C-verksamhet och därmed bli en verksamhet som berörs av ovanstå-
ende förslag till ändring gällande regler i kapitel 29 i MPF. 
 
Tillägg till § 17 i FMH 
Översynen som Naturvårdsverket gjort föreslår också att det läggs till en regel i 
FMH angående § 17. Denna paragraf ska enligt den föreslagna ändringen även 
gälla kylanläggningar. Det betyder att det är förbjudet att utan anmälan till den 
kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning eller en kylanläggning 
för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten.  
 
Om denna ändring införs kommer det att innebära att Miljöenheten kommer att få 
in anmälningar angående både värmepumpar och kylanläggningar, inte bara, som 
idag, för värmepumpar. 
 
Informationsplikt vid start av en miljöfarlig verksamhet 
Naturvårdsverket har också i det övergripande uppdraget från regeringen gjort en 
utredning gällande om det ska införas en informationsplikt vid start av en miljö-
farlig verksamhet.  
 
Idag är det i många fall svårt för en kommun att ha överblick över vilka U-
verksamheter som finns i kommunen eftersom dessa inte behöver söka tillstånd 
för sin verksamhet eller behöver anmäla att de startar sin verksamhet.  
 
Naturvårdsverket föreslår att man inte inför någon informationsplikt för U-
verksamheter eftersom det skulle innebära att fler verksamheter inkommer med 
anmälningar för att informera kommunen om att de tänker starta upp en miljöfar-
lig verksamhet. Detta skulle i sin tur, enligt Naturvårdsverket, innebära mer tid för 
   Forts. 
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administrativt arbete för miljöinspektörer på kommunerna än vad som skulle 
kunna motiveras med nyttan med ett sådant förslag. Naturvårdverket föreslår istäl-
let att kommunerna ska bli bättre på att samla in information om nystartade U-
verksamheter från de informationsinstanser som finns idag. 
 
Slutsats 
Miljöenheten gör bedömningen att Lomma kommun inte har något att erinra om 
angående de föreslagna ändringarna i MPF och tillägget i FMH eftersom Lomma 
kommun endast kan se att de förslagna ändringarna kommer att innebära en för-
bättring och ett förtydligande av den svenska lagstiftningen inom miljötillsynsom-
rådet.  
 
Miljöenheten gör också bedömningen att de föreslagna ändringarna endast kom-
mer att medföra marginella förändringar för miljötillsynsarbetet i Lomma kom-
mun. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 5. 
    
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2016-01-12 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 5/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta skrivelse som sin egen och över-
sända den till Naturvårdsverket.    
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Synpunkter på Akademiska Hus ABs ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken till Mark- och miljödomstolen att anlägga 16 grund-
vattenbrunnar i ett geoenergisystem för att utvinna värme och 
kyla till byggnader på fastigheten Alnarp 1:60 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2015 inkom Akademiska Hus AB med ett samrådsunderlag riktat 
till Miljöenheten för yttrande på deras plan att skapa ett geoenergisystem genom 
att anlägga totalt 16 grundvattensbrunnar inom fastigheten Alnarp 1:60 (som ägs 
av Akademiska Hus AB) för att till/från dessa brunnar bortleda och återföra 
grundvatten för utvinning av värme och kyla till byggnader på fastigheten. 
 
Miljöenheten skickade ett yttrande på samrådsunderlaget till Akademiska Hus AB 
i slutet på september 2015. Efter att samrådsyttrandena från de instanser som fick 
yttra sig sammanställts har nu Akademiska Hus AB gått vidare och har till Mark- 
och Miljödomstolen skickat in en ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för att 
anlägga de 16 grundvattensbrunnarna som nu Miljö- och byggnadsnämnden ska 
ge synpunkter på. 
 
Bakgrund 
Geoenergisystemet kommer att bestå av 3 separata värme- och kylanläggningar 
med totalt 8 brunnar för bortledning av grundvatten och 8 brunnar för återföring 
av grundvatten. 6 av brunnarna ska skapa ett system för SLU:s (Sveriges Lant-
bruksuniversitet) Växtforskningscentrum (Biotronen), 6 av brunnarna ska skapa 
ett system för SLU:s center för utbildning och administration (Ladan) samt 4 av 
brunnarna ska skapa ett system för en av de större kontorsbyggnaderna på fastig-
heten (Mejeriet). För att utvinna värme och kyla från systemen kommer vattnet i 
systemen att passera värmeväxlare innan vattnet återförs till grundvattensmagasi-
net (som ligger på ca 70-100 meters djup i en sprickförande kalksten) igen. För att 
nå ner till grundvattensmagasinet kommer man att behöva förse brunnarna med så 
kallade foderrör varifrån man pumpar upp/leder ner grundvattnet.  
 
Utöver att ta vatten från ett grundvattensmagasin kommer man att behöva tillföra 
värme till det minsta av systemen (Mejeriet) för att kunna tillgodose behovet av 
värme till denna byggnad. Detta kommer att göras genom att man tar ytvatten (ca 
180 000 m3) från dammen Plaskan som finns inom fastigheten.  
 
Volymen grundvatten som kommer att omsättas under ett år beräknat på största 
möjliga behov kommer att uppgå till 1 860 000 m3 med ett maxuttag per dygn på  
   
   Forts. 
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6 740 m3. För att renspola rören som kommer leda runt vattnet kommer ca 800 
m3/år av grundvatten att tas ut från grundvattensmagasinet, vilket också blir det 
totala nettouttaget av vatten från grundvattensmagasinet. Grundvattensmagasinets 
beräknade maximala uttagningskapacitet per år är ca 25 000 000 m3.  
 
Effekten av värme och kyla som kan tas ut ur systemen totalt beräknas uppgå till 
90 % av värmebehovet (vilket beräknas till 8 000 MWh/år för de tre byggnaderna 
tillsammans) och 100 % av kylbehovet (vilket beräknas till 1 600 MWh/år för de 
3 byggnaderna tillsammans). Energimängden värme respektive kyla som därmed 
kommer att kunna utvinnas ur systemen totalt är 8 000 MWh/år x 0,9 = 7 200 
MWh/år för värme respektive minst 1 600 MWh/år x 1,0 = 1 600 MWh/år för 
kyla. 
 
Miljöenhetens bedömning 
Utifrån ansökan kan Miljöenheten konstatera att Akademiska Hus AB utfört de 4 
punkter som man åtog sig att utföra enligt samrådsunderlaget; 
- Upprättat en hydrogeologisk modell 
- Upprättat en miljökonsekvensbeskrivning och tagit fram en teknisk beskrivning 
- Utrett inverkan av det totala systemets inverkan på grundvattensförhållandena 
- Tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenserna av verksamheten 
 
Miljöenheten har identifierat 3 olika delar i ansökan som kan ha påverkan på mil-
jön; 
- Systemets påverkan på grundvattnets kemiska sammansättning 
- Systemets påverkan på grundvattnets temperatur 
- Systemets påverkan på grundvattnets nivå 
- Systemets påverkan på vattenbalansen i grundvattnet 
 
Eftersom de totalt 3 olika systemet kommer att bestå av helt slutna system för att 
undvika att grundvattnet syresätts och för att undvika kontaminering av vattnet 
gör Miljöenheten samma bedömning som konsultföretaget Sweco gjort när de tog 
fram miljökonsekvensbeskrivningen för den ansökta verksamheten; att grundvatt-
nets kemiska sammansättning inte kommer att påverkas nämnvärt av verksamhet-
en. Detta är också vad resultatet från de provborrningar, med tillhörande provtag-
ning som gjorts, visar. 
 
Miljöenheten gör bedömningen att den energiöverföring från grundvattnet i sy-
stemen till omkringliggande områden inte kommer att medföra någon höj-
ning/sänkning av temperaturen i dessa områden på ett sett som skulle ha någon 
nämnvärd negativ effekt på deras miljö. 
   
   Forts. 
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Konsultföretaget Sweco, som tagit fram miljökonsekvensbeskrivningen för den 
tänkta verksamheten, beräknar att grundvattennivån kommer att höjas/sänkas med 
+/- 0,3 meter. Eftersom grundvattensmagasinet ligger så långt ner som på 70-100 
meters djup gör Miljöenheten bedömningen att en förändring på +/- 0,3 meter inte 
kommer ha någon nämnvärd påverkan för djur- och växtliv i områdena eller or-
saka olägenhet som påverkar människors hälsa. 
 
Då det totala nettouttaget av grundvatten från grundvattensmagasinet på 800 m3 
per år är så mycket mindre än den beräknade maximala uttagningskapaciteten för 
grundvattensmagasinet på 25 000 000 m3 per år kommer grundvattensmagasinets 
vattenbalans inte att påverkas upp eller ner (mer eller mindre vatten i magasinet). 
 
Miljöenheten noterar också att Akademiska Hus AB utrett den synpunkt som Mil-
jöenheten tog upp i sitt yttrande på samrådsunderlaget om att undersöka verksam-
hetens påverkan på växt- och djurliv i dammen Plaskan. För att utreda denna syn-
punkt har Akademiska Hus AB tagit hjälp av SLU för att undersöka om några djur 
eller växter skulle skadas av temperatursänkning i dammen Plaskan, som man be-
räknar till 3-5 grader på sommaren, som kommer att bli resultatet av ytvattensut-
tag därifrån på sommaren till byggnaden Mejeriet. Slutsatsen som SLU kom fram 
till i denna undersökning är att det inte finns några djur eller växter som skulle ta 
någon nämnvärd skada av temperaturförändringen. Miljöenheten anser sig därmed 
nöjd med detta svar på sin tidigare synpunkt på verksamhetens eventuella miljö-
påverkan. 
 
I övrigt noterar Miljöenheten också att det beräknade maximala grundvattensutta-
get ändrats från samrådsunderlaget till ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till 
Mark- och miljödomstolen, från 1 500 000 m3 per år till 1 860 000 m3. Miljöen-
heten kan inte se någon nämnd förklaring till denna ökning på 24 % (360 000/1 
500 000) jämfört med det ursprungliga beräknade grundvattensuttaget. 
 
Slutligen kommer Miljöenheten troligen att bedöma den tänkta verksamheten som 
en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt verksamhetskod 40.120 enligt 
21 kap., § 14, i Miljöprövningsförordningen (2013:251), med tanke på att den 
värmeenergi som beräknas lagras/”produceras” i anläggningen/verksamheten är 
90 % av det beräknade värmebehovet i dagsläget på 8 000 MWh/år, vilket skulle 
betyda en lagring/”produktion” på 7 200 MWh/år. 
 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för anläggning för lagring 
av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av 
mer än 3 000 megawattimmar. 
 
   Forts. 
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Sammanfattande bedömning 
Miljöenhetens sammanfattade bedömning är att ansökan påvisar en miljökonse-
kvensanalys som visar att anläggandet av verksamheten inte kommer påverka 
djur- och/eller växtliv i området eller medföra en olägenhet för människors hälsa 
och/eller miljö. 
 
Att anläggningen/verksamhet dessutom kommer att leda till en stor positiv vinst 
för miljön i form av att man med anläggningen/verksamheten minskar utsläppen 
av växthusgaser med ca 800 ton CO2-ekvivalenter per år, ser Miljöenheten som en 
positiv aspekt i ansökansförfarandet. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 6. 

    
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2016-01-12 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 6/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta skrivelse som sin egen och över-
sända den till Mark- och miljödomstolen. 

    
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över förslag till detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i 
Bjärred, Bjärreds saltsjöbad - samråd 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2014-09-17 och 2015-04-29 planeringsenheten uppdraget 
att upprätta ny detaljplan över rubricerade fastigheter. Planens syfte är enligt 
planbeskrivningen att pröva lämpligheten av att området vid Bjärreds Saltsjöbad 
används för naturändamål inför bildandet av ett naturreservat, att befästa befintlig 
idrottsanläggning samt att pröva markens lämplighet för centrumverksamhet för 
området vid Bjärreds station. 
 
Byggenhetens bedömning och yttrande 
Byggenheten ser med tillfredsställelse att denna detaljplan kommer till stånd. Den 
ger förutsättningar att bevara områdets karaktär samtidigt som den ger möjligheter 
att utvecksa denna viktiga del av Lomma kommun. Både den gamla saltsjöbads-
parken med sin naturlika park och Bjärreds station är viktiga inslag i Bjärreds 
tätort och de underlättar förståelsen av Bjärreds historia som badort.  
 
Byggenheten har några synpunkter på planförslaget: 
1. Planförslaget saknar en kortfattad beskrivning av områdets historia och utveck-
lig. Därmed blir det svårt att fullt ut förstå motivet till varför området bör bevaras. 
Texten på planbeskrivningens sidan 5 och följande hänvisar till en sådan under-
förstådd historiebeskrivning, men för den som inte är insatt blir texten svår att för-
stå.  
2. Bestämmelsen angående förbud mot trädfällning – att den inte gäller för inva-
siva arter – är problematisk. Att bedöma om en trädart är invasiv eller inte faller 
inte inom de ramar som PBL eller PBF ger. Kanske ska planen specificera vilka 
trädarter som bestämmelserna gäller för? 
3. Naturområdets höga naturvärden ska säkerställas genom detta planförslag och 
ett naturreservat. Det ger möjlighet att anlägga parkeringsplats inom området. 
Kanske ska planen också se till att parkeringen utförs med genomsläppligt materi-
al? Det står i texten att vattnet helst ska infiltreras. Hur detta är tänkt bör förtydli-
gas. 
Inte heller begränsas parkeringsytans omfattning eller placering. Med tanke på 
parkens naturvärden kan anas att avsikten är att befintlig parkeringsyta ska bibe-
hållas, men det kanske ska förtydligas så att det inte planenligt kan anläggas en ny 
parkering med asfaltyta nere vid stranden? 
4. Under rubriken Natur på sidan 13 bör texten förtydligas avseende vilket om-
råde som avses. 
5. Angående hur en eventuell miljökompensation ska bekostas står på ett ställe att 
den belastar ”projektet” och på ett annat ”exploatören”.  
   Forts. 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 7. 
    
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-10-12  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 7/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar Byggenhetens yttrande som sitt eget. 
    
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över förslag till detaljplan för Bjärred 5:4 i Bjärred, 
Högsäter – samråd 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2015-06-17 gett planeringsavdelningen planuppdrag för att 
upprätta ny detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte är att pröva 
lämpligheten att möjliggöra för avstyckning till två fastigheter inom planområdet.  
 
Byggenhetens bedömning och yttrande 
Planområdet, som ligger i  Bjärred, angränsar till befintliga bostadsfastigheter i 
väster respektive norr, i öster till Fågelsångsvägen och i söder till en gångväg. I 
den sydöstra delen gränsar planområdet till Kolerakyrkogården, som är ett forn-
lämningsområde. Planområdet ligger inom området Norra Villavägen som är ut-
pekat i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. De befintliga byggnaderna i sig är 
dock inte särskilt utpekade som kulturhistoriskt värdefulla eller bevarandevärda. I 
kulturmiljöprogrammet anges bl a att tomtstorleken och vegetationen är områdets 
kanske viktigaste särdrag och att området kring Norra Villavägen är en miljö med 
kulturvärden att värna om, Den lummiga och ståndsmässiga karaktären bör bibe-
hållas genom att tomter inte styckas av eller på annat sätt delas. Om avstyckning 
ska kunna medges förutsätter det att de kulturhistoriska värdena inte äventyras. 
Vid eventuell nybyggnation i området bör volym och placering på tomten anpas-
sas till befintlig bebyggelse, så att karaktären av lummigt villaområde bibehålls. 
Den rika vegetationen bör bevaras. Eventuella komplementbyggnader bör uppfö-
ras fristående från bostadshuset och på avstånd från tomtgränsen mot gatan. De 
bör anpassas till omgivningen vad gäller material och utformning, samt under-
ordna sig vad gäller volymen.  
 
Fråga är då om den avstyckning detaljplanen avser möjliggöra för kan utföras utan 
att de kulturhistoriska värdena äventyras. I detaljplaneförslaget anges minsta 
tomtstorlek till 1000 kvm. Den aktuella fastigheten är i dagsläget betydligt större 
än de omkringliggande och en delning skulle därför medföra att de tillkommande 
fastigheterna blir mer lika de omkringliggande i storlek, och får fortfarande anses 
vara förhållandevis stora. Den aktuella fastigheten ligger inte i stråket kring Norra 
Villavägen, där de stora och lummiga tomterna framförallt är belägna. Byggen-
heten bedömer med anledning av det ovanstående att en styckning av den aktuella 
fastigheten bör kunna medges utan att de kulturhistoriska värdena äventyras.  
 
De utformningsbestämmelser som föreslås gälla för den nya detaljplanen är i 
princip identiska med de som gäller för området idag, förutom bl a att den aktuella 
fastigheten görs möjlig att stycka. I övrigt gäller samma exploateringsgrad, bygg-
nadshöjd et cetera. I den gamla detaljplanen gäller 39 § byggnadsstadgan, BS, 
   Forts. 
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som tilläggsbestämmelse. Enligt 39 § BS ska byggnad placeras minst 4,5 m från 
gräns mot granne. Byggnadsnämnden har dock möjlighet att medge undantag och 
tillåta placering närmare gräns än 4,5 m om det finns särskilda skäl, t ex att bygg-
nad inte kan placeras någon annanstans på tomten än den föreslagna. 39 § BS gäl-
ler inte för nya detaljplaner och planförfattaren har därför försökt efterlikna möj-
ligheterna/begränsningarna som följer av den med hjälp av nya 
avståndsbestämmelser. I det nya detaljplaneförslaget anges att huvudbyggnad ska 
placeras 4,5 m från gräns mot granne. Eftersom inget annat anges får komple-
mentbyggnad placeras närmare gräns än så. Byggenheten tycker att det är positivt 
att planenheten försökt efterlikna förutsättningarna som gäller för befintlig bebyg-
gelse så långt som möjligt och bedömer att bestämmelserna, tillsammans med gäl-
lande kulturmiljöprogram, bör utgöra goda förutsättningar för att den förtätning 
som möjliggörs ska kunna komma till stånd utan att befintlig struktur förändras 
påtagligt.  
 
Under rubriken Miljökompensation framgår att den grönyta som försvinner i ex-
ploateringsskedet ska kompenseras genom att förlorade livsmiljöer ersätts i eller i 
närheten av planområdet. Såväl areal som funktion och kvalitet av förlorad grön-
struktur ska kompenseras. Om inte arealen ryms inom planen ska kompensation 
ske på annan plats i kommunen. En inventering och analys av värden som riskerar 
att försvinna och hur dessa ersätts ska ske innan exploatering påbörjas. Byggen-
heten upplever att det är oklart formulerat hur processen kring miljökompensat-
ionen ska gå till i praktiken, vem som ska kräva in en inventering av miljövärdena 
innan exploatering påbörjas och också vilken funktion som ska bedöma om hur 
och var eventuellt borttagna miljövärden ska kompenseras. Byggenheten anser vi-
dare att det är osäkert om byggenheten har lagstöd för att kräva att en inventering- 
och analys av värden som riskerar att försvinna och hur dessa ersätts tas fram, in-
nan t ex bygglov kan beviljas.  
 
I övrigt har byggenheten inget att erinra mot detaljplaneförslaget.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 8. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-18 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 8/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar byggenhetens yttrande som sitt eget.
    
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över förslag till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl. i 
Lomma, Kanalkvarteren – granskning  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2014-09-17 planeringsenheten att upprätta ny detaljplan 
över rubricerade fastigheter. Planens syfte är enligt planbeskrivningen ändring av 
markanvändningen för vattenområde, allmän platsmark och del av kvartersmark 
för parkeringsändamål. 
 
Byggenhetens bedömning och yttrande 
Föreslagen detaljplan omfattar i huvudsak gator, dvs allmän platsmark. Vid en 
jämförelse mellan planförslag och den nu gällande ser man att gatorna i det nya 
förslaget är rubricerade lokalgata i stället för gångfartsgata och att flera ytor som 
särskilts som parkering har utgått. Kanaltorget har kompletterats med en bestäm-
melse om möjlighet att uppföra enkla byggnader, t.ex. förråd, på torgytan. 
 
Syftet med planförslaget är väldigt kortfattat och texten ger inte många ledtrådar. 
Det är svårt att bilda sig en uppfattning av förslaget, eftersom det inte förklaras 
varför planen görs. Man kan anta att den befintliga detaljplanen har brister eller att 
det finns tydliga vinster med att göra en ny plan för det presenterade planområdet. 
Det vore på sin plats att tydligare förklara motivet till den nya planen, då blir det 
lättare att bilda sig en åsikt om planen och dess innehåll. Exempel: varför ändras 
gångfartsgata till lokalgata, varför införs möjlighet att uppföra paviljong/-er på 
Kanaltorget? En ledtråd finner man under rubriken Konsekvenser, Trafik där det 
beskrivs som en fördel att antalet parkeringsplatser minskas, vilket medför att 
färre bilar söker sig in i området efter parkering. 
 
I Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag anges att det har sin grund i en fram-
ställan från Tekniska förvaltningen. Syftet är att planändringen ska ge möjlighet 
att utforma allmän platsmark efter gällande regelverk. Ändringen ska innebära att 
kopplingen till den gällande detaljplanens kvalitetsprogram tas bort. Ett alternativ 
kan vara att se över och ändra kvalitetsprogrammet.  
Vidare önskas att den norra delen av kanalen tas bort och ersätts med till park el-
ler torg. Denna förändring har utgått ur planförslaget. 
 
Några synpunkter dock: 
- Under rubriken Planens syfte och Huvuddrag står att användningen för vatten-
område ändras, vilket område avses? 
- Under rubriken Förutsättningar, Mark står att planområdet är exploateringsom-
råde för bostäder, men av gällande detaljplan framgår att området är allmän 
platsmark.   
   Forts. 
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- Planbeskrivningen bör förtydligas med avseende på plankartans bestämmelser 
angående utformningen av de byggnadsdelar som får inkräkta på allmän plats-
mark, trappor, balkonger etc. Den befintliga planens bestämmelser, inklusive kva-
litetsprogram, för det föreslagna planområdet släcks ut av detta planförslag. Om 
avsikten är att delar av kvalitetsprogrammet ska gälla för dessa byggnadsdelar bör 
detta klargöras. 
- Plankartans bestämmelse angående komplementbyggnader bör förtydligas om de 
även gäller inom område för parkering. Eller kan området få egen bestämmelse 
angående bebyggelsen utöver byggnadshöjd. 
- Inom det södra området med kvartersmark för parkering föreslås strandskyddet 
upphävt. Enligt kartinformation som tillhandahålls av Länsstyrelsen omfattas inga 
delar av planområdet av strandskydd. 
- Under rubriken Konsekvenser, Trafik, står att det anses som en fördel att antalet 
p-platser inom området minskar. Byggenheten får ofta synpunkter från allmänhet-
en angående alltför få platser och man önskar utöka antalet.  Kanske bör beskriv-
ningen förklara denna förändring bättre? 
 
Byggenheten konstaterar att förslaget innebär att utpekade parkeringsplatser inom 
område för gångfartstrafik tas bort. Ändringen till lokalgata innebär att det finns 
möjlighet att tillgodose behovet av parkeringsplatser inom hela planområdet och 
att ändringen faktiskt kan resultera i fler p-platser om det finns behov. 
 
I övrigt har byggenheten inget att anföra. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 9. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-10-12 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 9/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar Byggenhetens yttrande som sitt eget. 
   
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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NN. Fråga om sanktionsavgift för fortsatt bruk av enbostadshus 
utan giltigt slutbesked 
  
Ärendebeskrivning 
Interimistiskt slutbesked, daterat 2014-03-07, utfärdades eftersom flera brister 
som inte var försumbara behövdes avhjälpas. Detta beslut fastställde att tillbygg-
naden ”… får tas i bruk tom maj 2014”. Angivna anmärkningar handlade då om 1. 
markarbeten - som inte varit färdigställda, 2. barnsäkra skyddsräcken, 3. uteblivet 
intyg ang. säkerhetsglas samt 4. intyg ang. uppstigningsanordningar. (bilaga 1) 
 
I det interimistiska slutbeskedet informerades byggherren om att ”När brister är 
avhjälpta eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbe-
sked enligt 10 kap. 34 § PBL.” 
 
2015-11-20 inlämnades kontrollansvariges slutredovisning över projektet med ut-
låtande samt meddelande att alla anmärkningar nu var åtgärdade. (bilaga 2 – en-
bart kontrollansvariges utlåtande) 
 
From 1 juli 2014 används tillbyggnaden utan giltigt slutbesked. 
 
2015-12-07 skickades ut tjänsteskrivelse/kommunicering, byggherrens yttrande 
Svar på tjänsteskrivelse, inkom 2015-12-16 (bilaga 3) men de argument/skäl som 
anges kan inte godtas. 
 
Förutsättningar 
Enligt 10 kap. § 4 plan- och bygglagen, PBL, får byggnadsverk inte tas i bruk i de 
delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden 
har gett ett slutbesked.  
Enligt 11 kap. 5 § första stycket plan- och bygglagen ankommer det på byggnads-
nämnd att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om 
en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestäm-
melse 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.  
Enligt 11 kap. 51 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och 
byggförordningen, PBF, skall tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och byg-
gandsnämnden, ta ut en byggsanktionsavgift enligt föreskrifterna i 9 kap. PBF.  
Enligt då gällande PBF (2011:338), 9 kap. 21 § utgår byggsanktionsavgift för att, 
trots förbudet i 10 kap. 4 § PBL, ta ett byggnadsverk i bruk innan byggnadsnämn-
den har gett ett slutbesked. Avgiften uppgår, i ett fall som detta till 0,5 prisbas-
belopp vilket motsvarar 22 000 kronor. 
   
   Forts. 
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Är avgiften oproportionellt hög får den nya plan- och byggförordningen, PBF 
(2013:308), tillämpas eftersom den uträknade summan blir till byggherrens fördel. 
Enligt 9 kap. 19 § 1:a st PBF (2013:308) är byggsanktionsavgiften för att trots 
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter 
tillbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked: 
1.för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 pris-
basbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.  
 
Det motsvarar kr 10 868 (4 400 + 44x147 = 10 868; 44 000 prisbasbelopp för 
2012 då beslutet fattades). 
 
Enligt 11 kap. 53 § PBF ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller ge-
nom någon annan fullgöra sin skyldighet,  
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller  
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle in-
träffa.  
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBF får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Av-
giften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 
 
Enligt 11 kap. 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 
I beslut om interimistiskt slutbesked finns giltighet markerad med fet stil så att 
man inte kan förbise det angivna datumet. 
Mot bakgrund av det här anförda bör fastighetsägarna påföras byggsanktionsav-
gift enligt följande: Fastighetsägarna NN, NN, och NN, NN, påförs med stöd av 
10 kap. 4    
   Forts. 
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§ och 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, samt 9 kap. 19 § plan- och bygg-
förordning samt 11 kap. 51 § och 53 a § PBL en till hälften sänkt byggsanktions-
avgift om kr 5 434 för fortsatt bruk av byggnadsverk utan giltigt slutbesked. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 10. 
    
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-12-29 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 10/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Fastighetsägarna NN, NN, och NN, NN, påförs med stöd av 10 kap. 4 § och 11 
kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL, samt 9 kap. 19 § plan- och byggförordning 
samt 11 kap. 51 § PBL byggsanktionsavgift om kr 10 868 för fortsatt bruk av 
byggnadsverk utan giltigt slutbesked.  

    
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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 bokföras på 
rätt ärende.  
 
Konto  3013 
Ansvar   531 
Verksamhet  2153 
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Löddesnäs 16:35, Docentvägen 5. Ansökan om bygglov för plank  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser uppförande av plank. Planket placeras enligt ansökan i 
gräns mot nordväst på rubricerad fastighet. Planket är i ansökan redovisat med en 
höjd av 1,8 meter och med en längd av 21 meter. Med sina 21 meter sträcker sig 
planket hela fastighetens längd mot nordväst, ut mot Mellanvägen. Enligt ansökan 
uppförs planket i silvergrå impregnering.  
 
Förutsättningar 
Löddesnäs 16:35 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov 
för att uppföra plank.  
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning att åtgärden inte strider mot 
detaljplanen, och att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första 
stycket 1, 6 § tredje stycket och 9 § samt 8 kap 1 och 3 §§ PBL. Enligt 9 kap 31 b 
§, PBL, får, trots 30 § första stycket 2, bygglov ges för en åtgärd som avviker från 
en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detalj-
planens eller områdesbestämmelsens syfte och 1.) avvikelsen är liten, eller 2.) åt-
gärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna an-
vändas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen, PBL, skall plank utformas och placeras på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, till natur- och 
kulturvärdena på platsen och till intresset av en god helhetsverkan.  
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall plank placeras och utformas så att de inte innebär fara 
för människors hälsa och säkerhet eller eljest innebär betydande olägenheter. En-
ligt 8 kap 1 och 3 §§ PBL samt 3 kap 3 § PBF skall plank dessutom ha en god 
form-, färg- och materialverkan.    
 
Detaljplan. Fastigheten Löddesnäs 16:35 ingår i ett detaljplanelagt område. Mar-
ken där planket enligt ansökan avses att placeras är i detaljplan markerad med 
korsprickning som innebär att marken endast får bebyggas med uthus, garage och 
dylika mindre gårdsbyggnader. Enligt detaljplanen är den angränsande marken 
nordväst om aktuell fastighet allmän plats avsedd för park/plantering.  
 
   
   Forts. 
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Riktlinjer för plank och murar. Miljö- byggnadsnämnden i Lomma kommun har 
den 16 december 2003 beslutat om riktlinjer för hur reglerna avseende plank i 
plan- och bygglagen, PBL, skall tillämpas vid bygglovhandläggning i kommunen. 
I riktlinjerna anförs bl a följande:  
 
-Alla inhägnader, utom häckar, som är högre än 1.20 m från mark/gata betraktas 
som plank ur bygglovssynpunkt oavsett genomsiktlighet eller materialval. Alla in-
hägnader som inte är genomsiktliga rakt framifrån räknas som plank, oavsett 
höjd.  
 
-Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i 
bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller 
räknas normalt inte till särskilda skäl. 
 
Kommunikation 
Byggavdelningen har till sökande kommunicerat sin bedömning av förslaget via 
granskningsbrev av den 23 juni 2015. 
 
Sökande har i skrivelse av den 3 september 2015 via NN, NN, framfört önskan 
om att få bygglovsansökan prövad. 
 
Byggenhetens bedömning 
Aktuell åtgärd är bygglovspliktig enligt 6 kap 1 § sjunde punkten, PBF. 
 
Plan- och byggkontoret har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överens-
stämmelse med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärden strider mot de-
taljplanen avseende placering.  
Enligt ansökan uppförs planket på s.k. korsprickad mark. Mark som enligt gäl-
lande detaljplan endast får bebyggas med uthus, garage och dylika mindre gårds-
byggnader. Byggavdelningen bedömer dock att åtgärden är att betrakta som en 
sådan liten avvikelse från gällande detaljplan förenlig med planens syften som av-
ses i 9 kap 31 b § PBL.  
  
Enligt Lomma kommuns riktlinjer för plank och murar ska långa täta plank i fas-
tighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen ska bara få uppföras 
då särskilda skäl föreligger. Några särskilda skäl för åtgärdens tillåtlighet har inte 
framkommit. Åtgärden strider därmed mot 2 kap 6 §, PBL. 
 
Mot bakgrund av det ovan nämnda finner inte plan- och byggkontoret att kraven i 
9 kap 30 § PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall 
därför avslås.     
   Forts. 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 11. 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-11 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 11/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Bygglov beviljas ej. 
    
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för     
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 1tim a 1000 kr) 1000 :- 
 
Faktura översänds separat 
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Borgeby 23:6, Borgeby slott. Ansökan om bygglov för ändrad an-
vändning samt tillbyggnad av panncentral  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser ändrad användning av tre ekonomibyggnader tillhörande 
Borgeby slott till konferensanläggning med festlokal, rum för korttidsboende, typ 
hotell, och butiker, samt tillbyggnad av befintlig panncentral. 
Åtgärderna i de tre ekonomibyggnaderna innebär minimala ingrepp i byggnader-
nas yttre och varierande ingrepp i byggnadernas inre. Dock är byggnadernas 
stomme i det närmaste orörd. Sökanden har till ansökan bifogat Länsstyrelsens 
beslut om tillstånd att utföra föreslagna åtgärder, se nedan. 
Den västra längan inreds till hotell med 20 rum, södra längan inreds med tre buti-
ker, matsal samt personalutrymmen. Östra längan inreds till konferens- och fest-
lokal. Den innehåller även tre hotellrum. Av hotellets 23 rum är fyra fullt ut han-
dikappanpassade. 
 
Av ritningarna framgår att det planeras en skyltanläggning vid infarten till Bor-
geby slott. Eftersom Borgeby slott för närvarande inte ligger inom detaljplanerat 
område och skyltar är bygglovspliktiga endast om de ligger inom sådant område, 
utgår de ur ansökan. 
 
Skrivelse från Svenska Kyrkan, Bjärreds församling inkom 2015-11-24. 
Komplettering med skrivelse och bilagor (bl.a. ny situationsplan) inkom 2015-12-
07. 
 
Förutsättningar 
Borgeby 23:6 är belägen inom område som saknar detaljplan. Lomma kommuns 
planeringskontor håller på att upprätta en detaljplan över Borgeby slott på upp-
drag av kommunstyrelsen. Arbetet är pågående och har nått samrådsskedet. När 
planen beräknas nå antagande är inte känt och är i hög grad beroende på hur ut-
ställningsskedet fortlöper. 
 
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. 
   Forts. 
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Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med de-
taljplan, om åtgärden 1) inte strider mot områdesbestämmelser, 2) inte förutsätter-
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 3) uppfyller de krav som följer av 2 
kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 
och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.  
 
Enligt 9 kap 31 a § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med de-
taljplan, om åtgärden 1) innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt 
som avses i 2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras 
med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 2) inte strider mot sådana 
områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller 5 c, och 3) 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 
8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller för-
handsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaf-
fenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas.  
 
Enligt 2 kap 4 § PBL: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhands-
besked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken 
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
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.  Forts. 
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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.  
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 3 kap 4 § PBF, om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- 
och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en el-
ler flera hissar eller andra lyftanordningar. 
Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller an-
nan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan 
nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant 
sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid till-
lämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad 
eller huvuddelen av en bostad. 
5 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 1 
§ 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än 
byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9. 
Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt 
första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens 
syfte och behovet av tillträde för allmänheten. 
 
   
   Forts. 
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Enligt 8 kap 7 § PBL får, vid ändring eller flyttning av en byggnad, kraven i 8 kap 
1 (och 4 §) anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens om-
fattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar 
och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapi-
tel. Avsteg från kraven i 8 kap 1 § tredje punkten och 4 § åttonde punkten får dock 
göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte 
och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Det som nu 
sagts skall tillämpas också på andra anläggningar än byggnader. Angivna undan-
tag gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap 2 § fjärde punkten PBL. 
 
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. 
 
Om byggnadsåtgärder som är anmälningspliktiga enligt PBF skall vidtas på en 
bebyggd tomt, skall, enligt 8 kap 11 § PBL, 8 kap 9 § tillämpas i den utsträckning 
som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egen-
skaper. 
 
Enligt 8 kap 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Det som sagt 
skall tillämpas också på 1) anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av 16 kap 7 §, 2) tomter i de avseenden som om-
fattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3) all-
männa platser och 4) bebyggelseområden. 
 
Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 
utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och så att byggna-
dens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
tas till vara. Det som här sagts skall, enligt 8 kap 18 § PBL, tillämpas också på 
ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt plan- och bygg-
förordningen. 
   
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för 
byarna och landsbygden. Enligt programmet utgör bebyggelsen vid Borgeby slott 
en miljö med kulturmiljövärden att värna om. Under 1700-talets första hälft bygg-
des huvuddelen av den karakteristiska, trelängade ladugården i tegel och med strå-
tak. Denna är därmed en av Skånes äldsta bevarade ekonomibyggnader. Ladugår-
den är trelängad. Södra och västra längan har fasader i gulrött tegel och vassbelagt  
   
   Forts. 
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sadeltak. Den östra längan är i gulrött tegel, med gavelröstena samt fasaderna un-
der takfoten klädda med rödmålad locklistpanel och taket belagt med plåt. 
Borgeby slott med tillhörande ekonomibyggnader, hela miljön, är 1996-12-09 
byggnadsminnesförklarad enligt 3 kap KML. Varje byggnadsminne har speciellt 
anpassade skyddsbestämmelser, vilka kan inkludera såväl hus som kringliggande 
mark, framtagna i överenskommelse med ägaren. För att bibehålla ett byggnads-
minnes kulturhistoriska värden skall allt underhåll och alla förändringar genomfö-
ras i samarbete med antikvariska myndigheter. Förändringar av byggnaderna krä-
ver tillstånd av Länsstyrelsen. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd med ett startbesked godkänna att en 
bygglovspliktig 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. 
 
Enligt 9 kap 21 § PBL ska en ansökan om lov eller förhandsbesked vara skriftlig 
och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för 
prövningen. En ansökan om lov ska dessutom innehålla 1) byggherrens förslag 
om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 
9 och 10 §§, och 2) de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 
kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbo-
stadshus. 
 
Enligt 9 kap 22 § PBL får byggnadsnämnden, om ansökningen är ofullständig, fö-
relägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska inne-
hålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan 
komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. Om föreläggan-
det inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befint-
ligt skick. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden planeras inom område som saknar detaljplan har berörda gran-
nar beretts tillfälle att yttra sig. Ägarna till tre fastigheter har tillskrivits, varav två  
 
   
   Forts. 
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har svarat. Ägarna till Borgeby 1:3 har erinran mot förslaget. Man menar att gäs-
terna på Borgeby Gårdshotell framfört klagomål på buller från den idag pågående 
verksamheten på Borgeby Slott, och man yrkar på åtgärder för att motverka bull-
ret från den utökade verksamheten. 
 
I sitt yttrande för Bjärreds församling fram samma yttrande man lämnat över det 
förslag kring ny detaljplan som planeringskontoret håller på att upprätta, nämligen 
att den parkeringsyta som finns idag ska vara intakt och att den ska fungera som 
allmän parkering för alla omkringliggande verksamheter. 
 
Lomma kommuns miljöenhet har lämnat ett yttrande över förslaget. Enheten på-
pekar att sökanden måste inkomma med en anmälan innan restaurangverksamhet-
en får starta. 
 
Lomma kommuns tekniska avdelning har lämnat ett yttrande över förslaget. Eko-
nomi-byggnaderna är idag inte anslutna till det kommunala nätet och VA-
avdelningen pekar på flera saker som inte är utredda och klarlagda innan en an-
slutning kan ske. I korthet: 1) Det är osäkert om befintligt VA-system är dimens-
ionerat för en så stor verksamhet, inte heller är det utrett vilket som är den opti-
mala tekniska lösningen, 2) En större ombyggnad av anläggningen kan kräva 
grävningar i mark, det är outrett vilka tillstånd som krävs för en sådan, inte heller 
om tillstånd kan erhållas, 3) De ekonomiska frågorna i samband med en utbygg-
nad av systemet är oklara och behöver utredas ytterligare, 4) Eftersom utbyggna-
den gäller en verksamhet, inte bostad kan anslutningen inte ske utan ett särskilt 
avtal med verksamhetsutövaren. 
 
Huvudmannen för Borgeby kyrkväg, Trafikverket har tillskrivits för yttrande. Ytt-
rande inkom 2015-11-13. Verket frånsäger sig allt ansvar för det buller som kan 
uppstå från Borgeby kyrkoväg. Man utgår från att det är befintlig utfart som ska 
användas för den nya verksamheten, i annat fall ska exploatören ansöka om an-
slutningstillstånd enligt 39 § Väglagen. Trafikverket har flera synpunkter på den 
planerade skylten, men eftersom den inte ingår i bygglovet tas dessa synpunkter 
inte upp här. 
 
Sökanden har tillskrivits angående inkomna erinran och denne menar att syn-
punkterna från tekniska avdelningen inte är några problem eftersom Lomma i ett 
avtal förbundit sig att se till en anslutning till det kommunala servicenätet och det 
i avtalet finns reglerat vad det ska kosta. Han förväntar sig att kommunen håller 
sitt avtal. Angående synpunkterna från ägarna till Borgeby 1:3 så menar sökanden 
att de störningar som de upplevt var från en annan verksamhet. 
 
   Forts. 
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Byggenhetens bedömning 
Plan- och bygglagen är tydlig, enligt ovan nämnda paragrafer i 2 kap PBL ska 
byggnadsnämnden pröva om en lovpliktig åtgärd är lämplig. Frågan om lämplig-
het på ett övergripande plan prövas i det pågående detaljplanearbetet. Det är inte  
avslutat. För att nämnden ska kunna avgöra om förslaget ur allmäns synpunkt är 
lämpligt ska nämnden begära in det underlag i form av handlingar och ritningar 
som behövs för att kunna ta ställning, t.ex. fullständiga ritningar. Det är Byggen-
hetens bedömning att det kvarstår en del frågor att redovisa. 
 
Länsstyrelsen har i sitt beslut daterat 2015-07-16 lämnat tillstånd till de föreslagna 
byggåtgärderna samt stenläggning vid den södra längan. Under särskilda upplys-
ningar står uttryckligen att något tillstånd för åtgärder i mark under byggnaderna 
eller för ledningsdragningar och andra markåtgärder mellan byggnaderna inte 
getts i detta beslut och att det kräver särskilt tillstånd. Något sådant har sökanden 
inte lämnat in. På situationsplanen finns redovisat några fält för handikappanpas-
sad beläggning. Det tillstånd Länsstyrelsen gett avser 3 kap KML, dvs. bygg-
nadsminnet Borgeby slott. För ingrepp i fornlämningar, i det här fallet i mark, 
krävs ett särskilt tillstånd enligt 2 kap KML.  
 
Länsstyrelsen har kontaktats separat och ett beslut angående ingrepp i fornminne 
enligt 2 kap kulturmiljölagen KML tillsändes Byggenheten 2015-11-24. Av detta 
beslut framgår att sökanden har tillstånd att utföra de markarbeten som krävs för 
att genomföra projektet. Markarbetena ska utföras med schaktningsövervakning. 
Hur detta ska gå till och vem som ska stå för kostnaderna regleras i beslutet. 
 
Byggenheten bedömer att erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen avseende in-
grepp i byggnader och mark föreligger.  
 
I ansökan ingår 23 hotellrum, varav fyra är fullt handikappanpassade Det innebär 
att nästa 20 % av rummen uppfyller kraven på tillgänglighet, vilket bedöms vara 
tillfyllest. 
 
Av yttrandet från sakkunnig i tillgänglighetsfrågor framgår att förslaget innehåller 
en del brister. De flesta av dem är tekniska egenskapskrav som kan bevakas och 
säkerställas i samband med det tekniska samrådet och efterföljande kontroller. 
Yttrandet innehåller en del synpunkter som pekar på brister vad gäller utform-
ningskraven. Dessa aspekter ska granskas och bedömas i bygglovshandläggning-
en. Förenklat kan sägas här att den sakkunnige enligt sitt yttrande ofta inte kunnat 
bedöma om kraven är uppfyllda eftersom redovisning saknas. Det gäller i synner-
het kraven på handikappanpassning vid entréer och vid förflyttning från parkering 
till dem.   
   Forts. 
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På sidan 4 i yttrandet anges att de redovisade arbetslokalerna i södra längan inte 
uppfyller kraven på tillgänglighet, eftersom de saknar hiss upp till plan 2. De upp-
fyller därmed inte kraven i Plan- och byggförordningen. Avsteg kan göras vid  
ändringar i en byggnad om synnerliga skäl föreligger, det framgår av 8 kap 2 och 
7 §§ PBL samt Boverkets byggregler BBR 3:513. Ett sådant skäl kan vara omfat-
tande ingrepp i byggnadens stomme. Ett annat skäl för undantag från hisskraven 
kan vara att det är orimligt med avseende på den verksamhet som ska bedrivas i 
lokalen. För två av lokalerna har sökanden redovisat ostbutik respektive blomster-
butik. Hanteringen av dessa varor innebär troligen tunga lyft som inte en rörelse-
hindrad kan utföra. En av butikerna saknar specificerad användare. Samma krav 
finns för den lokal i hotelldelen som är rubricerad som ”studio”.  
 
Komplettering inkom till byggenheten 2015-12-07. På den nya situationsplanen 
anges, utan att nivåer angetts, att entréer ska göras tillgängliga då det inte ska vara 
större nivåskillnad mellan ute och inne än 2 cm. Vissa ramper är inritade utan att 
det framgår med nivåangivelser, om de är berättigade eller tillfyllest. Nya hård-
gjorda stråk för rullstolsburna är inritade, bl.a. tvärs över gården. Dessa stråk har 
preliminärt godkänts av Länsstyrelsen, det framgår av bilagt mejl. Länsstyrelsen 
påpekar dock att en mer detaljerad redovisning krävs för att ett formellt godkän-
nande kan erhållas. Någon tydlig redovisning av rampernas utformning har inte 
inkommit till Byggenheten. Det går således inte att bedöma om tillgänglighets-
kraven är fullt ut tillgodosedda eftersom redovisningen är bristfällig. 
Tillgänglighetskonsultens yttrande gäller tidigare inlämnade ritningar inte de som 
inkom 2015-12-07. 
 
Det är Byggenhetens bedömning att undantag från hisskrav kan göras för butiker 
och studio med hänvisning till att stora ingrepp i stommen i ett byggnadsminne 
måste göras och att det är osannolikt att personer med fysiska handikapp kan ar-
beta i butikerna eftersom det innebär tunga lyft. (Inom parentes kan nämnas att 
Länsstyrelsens tillstånd inte gäller ytterligare ingrepp i stommen, utan det måste 
göras en ny prövning). 
 
Sökanden har i sin skrivelse från 2015-12-07 angett att han inte har en tydlig hy-
resgäst till den tredje butikslokalen, men att planerna är någon form av butik med 
varor i anslutning till friluftslivet, typ kläder och utrustning för fiske, camping och 
hiking. 
 
Det är Byggenhetens bedömning att de utvändiga åtgärderna som behövs för att 
tillgodose kraven på tillgänglighet inte är fullgott redovisade. 
 
 
   Forts. 
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Kommentarer angående grannes erinran: Grannarnas farhågor angående stör-
ningar är svårbedömda. De tidigare upplevda störningarna från logen har varit 
festligheter i en ganska öppen och oisolerad torklada som ger ingen som helst lju-
disolering. Efter ombyggnaden kommer byggnaden vara isolerad och ljudmiljön 
utomhus kommer troligen vara acceptabel. Vid större arrangemang typ marknad 
och liknande kommer säkert störningar att uppstå, men de är punktvisa vid vissa 
bestämda dagar.  
Kommentarer angående Tekniska avdelningens yttrande: Innehållet i avtalet mel-
lan Lomma kommun och Borgeby slott är inte en relevant fråga i denna prövning. 
Däremot kan det faktum att framdragning och anslutning till det kommunala VA-
nätet inte till fullo är utredda innebära tveksamheter angående de sökta åtgärderna 
lämplighet. Är det i lagens mening lämpligt att ge lov för det sökta åtgärderna när 
ansökan inte kan visa att det är möjligt att på ett tillfredsställande sätt ansluta an-
läggningen till det kommunala nätet? 
 
Kommentar angående skrivelse från Bjärreds församling. I den föreslagna detalj-
planen över Borgeby Slott finns inte mark avsatt för parkering separat, utan plan-
beskrivningen tar upp de befintliga parkeringarna. Man får tolka texten som att 
planförslaget inte föreslår förändringar i befintliga förhållanden, texten nämner att 
om parkeringsbehovet förändras framöver får det utredas separat. Planförslaget 
nämner inget om att vissa parkeringsytor används av besökare till kyrkan. Kyrkan 
hänvisar till deras yttrande över samrådshandlingarna och i det skedet är planarbe-
tet för närvarande. 
 
Sökanden har visserligen inte redovisat hur och var hanteringen av avfall ska ske, 
men möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall bedöms vara till-
godosedda då tillbyggnaden av pannrummet ger stora tillkommande förrådsut-
rymmen där denna hantering kan ske. 
 
Ändringen påverkar de kulturmiljövärden som finns i området, men detta regleras 
i det tillstånd som länsstyrelsen gett i sitt beslut. Byggenheten bedömer att änd-
ringen nöjaktigt följer det som uttalats i kulturmiljöprogrammet. 
  
De krav som ställs i 8 kap 1 § PBL och i 3 kap 1 § PBF om att byggnad skall vara 
lämplig för sitt ändamål bedöms vara uppfyllda. Dock är det i det inlämnade 
materialet inte möjligt att fullt ut bedöma om kraven på tillgänglighet är upp-
fyllda. Sökanden har i en utfästelse på reviderad ritning i text förklarat att de ska 
uppfyllas och ritat in ramper och hårdgjorda gångvägar. Behov av och utformning 
av ramper går inte att bedöma fullt ut. 
 
 
   Forts. 
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Eftersom ett yttrande från sakkunnig i tillgänglighetsfrågor från början har krävts 
av Byggenheten och de ändringar/kompletteringar som gjorts i förslaget 2015-12-
07 i huvudsak rör just den typen av brister, har komplettering av yttrandet begärts. 
Det inkom till Byggenheten 2016-01-26.  
 
Mot bakgrund av det anförda gör Byggenheten bedömningen att erforderliga 
handlingar för att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna avgöra frågan om 
bygglov för ändrad användning har inkommit. Sakkunnig i tillgänglighetsfrågor 
har kompletterat sitt yttrande i en skrivelse i form av kompletterande e-post.  
 
Sammantaget finner Byggenheten att det återstår en del frågor med avseende på 
tillgänglighet, men dessa bör kunna behandlas och följas upp i samband med det 
tekniska samrådet. Bygglov kan beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-01-19, § 12. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-11-23, 
tillägg 2015-12-07, tillägg 2016-01-26 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 12/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 31 §§ PBL bevilja bygglov för ändrad användning av 
ekonomibyggnader till butiker, hotell och konferensanläggning samt tillbyggnad 
av panncentral, i enlighet med stämplade ritningar som bifogats detta beslut. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör ett bygglov, rivningslov eller marklov att gälla, om 
inte annat följer av 9 eller 33 §, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.  
 
Beslut om kontrollansvarig:  
Kontrollansvarig skall vara: NN 

   
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
   
   Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 40 (41) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-02-02 
 

MBN § 13 (forts.) Dnr MB15-934 
 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 170253:- 
Grannehörande     2472:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                 341:- 
Summa 173066:- 
 
Faktura översänds separat 
 
 
Upplysningar 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Sådant be-
sked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste om-
händertas på egen fastighet.  
 
Bygglovet innefattar rätt att riva de delar av den befintliga byggnaden som krävs 
för att den nya tillbyggnaden skall kunna uppföras. För rivningen gäller varsam-
hetsbestämmelserna i 10 kap 5 § PBL och regeln i 5 kap 17 § PBF samt boverkets 
verkställighetsföreskrifter. 
 
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. 
Exempel på skadliga material är eternit, PCB och kvicksilver.  
 
Vid yrkesmässig rivning av asbest krävs tillstånd från arbetsmiljöverket.  
   Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 41 (41) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-02-02 
 

MBN § 13 (forts.) Dnr MB15-934 
 
 
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. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


