
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 1 (69) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 

 
Plats  Sammanträdesrum Alnarp  
Tid Tisdagen den 1 mars 2016, kl. 18.30-20.35 

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Janeric Seidegård (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Beatrice Palmgren (M) 
Gunilla Tynell (L) 
Ann Haluzova (M) 
Anders Olsson (L) 
Nancy Ressaissi (S) 
Caroline Lindberg (M) 
 
 

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

Övriga deltagare Hannes Pennsäter (M) 
Lena Wahlgren (M) 
 
Hans Boman 
Helene Blom 
Ylva Alsén 
Christine Edenbrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
 
stadsarkitekt 
miljöchef 
praktikant 
kommunsekreterare 
 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Miljö- och byggenheten 2016-03-08 Paragrafer 14-34 

Underskrifter Sekreterare   

  Christine Edenbrandt 
 Ordförande   

  Jerry Ahlström 
 Justerande   

  Lennart Nilsson 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 2 (69) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-03-01   

Paragrafer 14-34   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2016-03-09 Datum när anslaget 
tas ned 

2016-03-31 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggenheten  

 
Underskrift 

  

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 3 (69) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 

  
MBN § 14 Dnr MB16-0001 
 
 
Närvarorätt 
 
Ärendebeskrivning 
Ylva Alsén är praktikant på miljötillsynsenheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
– Ylva Alsén, praktikant på miljötillsynsenheten, medges närvarorätt vid samman-
trädet. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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   MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 

  
MBN § 15 Dnr MB16-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöchefen lämnar information om två beslut från Länsstyrelsen och om dom-
stolsförhandling som ägt rum. Dessutom meddelar hon att vikarie anställts på en-
heten. 
 
Stadsarkitekten informerar om att bygglovshandläggare anställts på byggenheten. 
 
Ordföranden meddelar att ärende 11 och 20 i ärendelistan utgår och informerar 
om nämndens studiebesök i samband med nästa sammanträde den 29 mars. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 16 Dnr MB16-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2016-02-16 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-23 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2016-01-09--2016-02-15 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 17 Dnr MB16-0004 
 

 
Bokslut 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat bokslut för 2015 avseende miljö- 
och byggnadsnämnden. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 14. 

 
Beslutsunderlag  
- Bokslut för bygglovsverksamhet 2015 
- Bokslut för miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2015 
- Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden för 2015 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 14/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Redovisningen av bokslutet för år 2015 godkänns och överlämnas till kommun-
styrelsen. 

 
./.                Bilaga 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 18 Dnr MB16-0004 
 

 
Bokslut 2015- överföring av budgetavvikelser till 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglerna för avvikelser i driftredovisningen är huvudprincipen att 100 % av 
alla avvikelser överförs till nästkommande budgetår. Förutsättningen för överfö-
ring av positiva budgetavvikelser är att följande ska vara uppfyllt. 
-Lagreglerade krav på verksamheten 
-Fastställda fullmäktigemål 
 
Enligt kommunfullmäktiges regler uppgår överföringen till 2016 till +559tkr en-
ligt nedanstående tabell: 
 
Alla belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2015 
Intäkter 5 311 5 579 
Kostnader -14 838 -15 665 
Driftnetto -9 527 -10 086 
Budgetavvikelse 559  
 
Kart- och mätenheten 
Kart- och mätverksamheten visar en postiv budgetavvikelse på 134tkr, beroende 
på budgeterade men ej utförda åtgärder. Under året planerades genomförandet av 
flygfotografering (ortofoto) i samarbete med Malmö stad. Fotograferingen ge-
nomfördes aldrig på grund av att något avtal inte kom till stånd och fotografering-
en kommer att genomföras under 2016. Kostnaden beräknas till 100tkr. 
 
Miljöenheten 
Miljömålsåtgärd 2.1.1 
Miljö- och byggavdelningen har tilldelats uppgifter inom ramen för kommunens 
miljöprogram, Miljö- och byggnadsnämnden beviljades medel under 2015 för 
flertalet miljömålsåtgärder. Miljömålsåtgård 2.1.1 om att utreda Lomma kom-
muns luftkvalité har påbörjats. Under 2015 var planen att genomföra en initial 
luftkvalitetsmätning tillsammans med andra kommuner. En sådan mätning behö-
ver påbörjas i januari alternativt maj och i maj var förutsättningarna för detta ännu 
ej klara och mätningen kunde inte utföras under 2015. Mätningen är nu planerad 
att genomföras under 2016 till en uppskattad kostnad av 100tkr. 
 
Miljömålsåtgärd E.21 
I Lomma kommuns antagna energiplan för 2015-2020 ska Miljöenheten ansvara 
för åtgärd E.21 som innebär att tillsyn ska genomföras med fokus på energi årlig-
en. Miljö- och byggavdelningen önskar därför genomföra detta under 2016 enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden beräknas till 130tkr. 
   Forts. 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 18 (forts.) Dnr MB16-0004 
 
 
Miljömålsåtgärd 14.1.4 
Kommunen ska införa ett årligt pris, som gäller ”Bästa förebild för hållbart byg-
gande avseende ekologi och hälsa” senast 2015. Detta har inte kunnat genomfö-
ras. Beräknad kostnad 10tkr. 
 
Miljömålsåtgärd 14.10.2 
Åtgärd 14.10.2 Miljöuppföljning av miljöprogrammet för Lomma hamn ska 
fortgå till dess att alla planerade byggetapper är avslutade. Denna åtgärd har inte 
kunnat genomföras under 2015. Beräknad kostnad 20tkr. 
 
Under 2015 uppgraderades Miljö- och byggavdelningens ärendehanteringssystem 
dock kunde inte en nödvändig kartkoppling genomföras då leverantören inte hade 
hunnit att utveckla tjänsten. Det är viktigt för Miljö- och byggavdelningen att uti-
från en kartjänst kunna uppdatera och prioritera vår tillsyn. Det underlättar för en-
heterna att snabbt kunna få en översyn av vart kommunens olika objekt ligger och 
vad som finns i nära anslutning. Kostnaden beräknas till 50tkr. 
 
Livsmedelsverksamheten har till följd av periodvisa sjukskrivningar inte kunnat 
genomföra livsmedelstillsynen till fullo. Detta har resulterat i att personalkostna-
den har varit lägre, 93tkr, samtidigt som en tillsynsskuld byggts upp motsvarande 
184tkr. 
 
Nettokostnaden för ovan listade åtgärder uppgår till 501tkr. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 15. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 15/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden hemställer om att 2015 års budgetavvikelser ska 
överföras till 2016. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 19 Dnr MB16-0229 
 

 
Verksamhetsplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger av samhällsbyggnadschefen utarbetat förslag till verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsförvaltningen avseende 2016. Verksamhetsplanen ska fastställas 
av förvaltningschefen efter hörande av miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 16. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-10 
- Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen avseende 2016 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 16/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av förslag till verksamhetsplan 2016 
för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 20 Dnr MB16-0227 
 

 
Avstämning av 2015 års plan för intern kontroll 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet ska plan för intern kontroll stämmas av kontinuerligt 
under året. Miljö- och byggnadsnämndens plan för uppföljning av intern kontroll 
för 2015 redovisas.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 17. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 17/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för uppföljning av in-
tern kontroll för 2015 samt skickar den till kommunstyrelsen för information. 

 
./.                Bilaga 
 

- Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att redovisning av åtgärd saknas be-
träffande kontrollområdet ”Leverantörsbetalningar” där resultatet är större avvi-
kelse.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 21 Dnr MB15-0486 
 

 
Översyn av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2014-09-30, § 170, att uppdra åt samt-
liga nämnder att genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 50/15 att inte föreslå några ändringar i 
gällande reglemente för nämnden.  
 
Kommunstyrelsen har nu återkommit med ett reviderat förslag till reglemente för 
miljö- och byggnadsnämnden där ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits 
till behovet av förtydliganden och en likriktning med andra nämnder i vissa regle-
ringar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bereds tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma 
med yttrande över bifogat förslag till reviderat reglemente för nämnden. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 18. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 18/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden framför till kommunstyrelsen att man inte har nå-
gon erinran mot förslag till reviderat reglemente för nämnden. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 22 Dnr MB16-0224 
 

 
Godkännande av miljö- och byggnadsnämndens reviderade akti-
vitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvali-
tetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna 
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en 
kommungemensam kommunikationsplan. 
Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga nämn-
der/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommu-
nikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen. 
 
Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument 
” Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” med re-
spektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor.  
 
Nämndernas aktivitetsplaner skall revideras löpande efterhand som informations-
insatser tillkommer eller förändras. Uppföljning och revidering av nämndens akti-
vitetsplan ska ske i februari 2016. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 19. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 19/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner föreliggande förslag till aktivitetsplan 
för miljö- och byggnadsnämnden såsom varande bilaga till den kommungemen-
samma kommunikationsplanen. 

 
./.                Bilaga 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 23 Dnr MB16-0226 
 

 
Sammanställning nya adresser i Lomma kommun 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger en årsvis sammanställning av adressättningen i Lomma kommun. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 20. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 20/16 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 24 Dnr MB16-30 
 

 
Yttrande gällande Trafikverkets ansökan om tillstånd för vatten-
verksamhet för anläggande av port för gång- och cykelväg under 
väg 913 Bjärred-Flädie 
 
Ärendebeskrivning 
Då Trafikverket, i samarbete med Lomma kommun, planerar att anlägga/uppföra 
en port för gång- och cykelväg under väg 913 Bjärred-Flädie på delen Lundavä-
gen-Flädie kyrkväg hade Trafikverket (via konsultföretaget WSP) ett samråd med 
Länsstyrelsen Skåne samt Miljöenheten i Lomma kommun under hösten 2014. Ef-
ter att WSP sammanställt samrådsprotokollen skickade Trafikverket in en ansökan 
om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken till Mark- och miljödomsto-
len under slutet av sommaren 2015. 2016-01-11 mottog Miljö- och byggnads-
nämnden kungörelsen om ansökan från Mark- och miljödomstolen med möjlighet 
att inkomma med synpunkter på ansökan senast 2016-03-07.  
 
Trafikverket ansöker om tillstånd för vattenverksamhet med anledning av att de 
behöver anlägga och därefter bibehålla erforderliga anordningar för bortledande 
av grundvatten samt för att få bortleda grundvatten, dels under byggskedet och 
dels under driftskedet, för byggnation av porten för gång- och cykelvägen.  
 
Sammantaget yrkar Trafikverket i sin ansökan om att få utföra följande; 
 
- Anlägga och bibehålla erforderliga anordningar för bortledande av grundvatten 
 
- Under byggskedet leda bort tillräcklig mängd grundvatten för att avsänka grund-
vattennivån från dagens snitt på + 5,8 meter över havet till som lägst + 2,1 meter 
över havet 
 
- Under driftskedet (tiden efter att byggskedet är klart) leda bort tillräcklig mängd 
grundvatten för att avsänka grundvattennivån från dagens snitt på + 5,8 meter 
över havet till + 4,8 meter över havet. 
 
Om tillstånd medges är det tänkt att projektet startar under våren 2016 och porten 
beräknas vara färdig för användning ca 4 månader efter att arbetet påbörjats. 
 
Områdesskydd 
Trafikverkets konsult i projektet, WSP, har undersökt om det finns några eventu-
ella områden med områdesskydd inom det område som den ansökta vattenverk-
samheten kan komma att påverka. Resultatet av undersökning visar att det inte 
finns några sådana områden inom projektet. 
   
   Forts. 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

au § 24 (forts.) Dnr MB16-30 
 
 
Platsen ligger dock inom ett område för riksintresse för Kust- och skärgård, enligt 
4 kap., § 4, i Miljöbalken (1998:808). Inom kustzonen ska allmänhetens tillgäng-
lighet till strandområdet säkras och hänsyn ska tas till de natur- och kulturvärden 
som finns i området. Bedömningen från WSP:s sida är att detta riksintresse inte 
kommer att påverkas i negativ riktning, utan snarare göra tillgängligheten till detta 
område bättre, genom att förbättra möjligheten till att ta sig till området via gång 
eller cykel. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
WSP redovisar i MKB:n att den grundvattensänkning som är nödvändig att göra 
för att kunna utföra arbetet med att anlägga porten och sedan i driftskedet kommer 
att leda till en grundvattensänkning som ”breder ut sig” från porten. Dock kom-
mer sänkning att snabbt avta markant från porten för att sedan allt mer plana ut 
(detta område kallas för ”influensområde”), enligt WPS beräkningar.  
 
I den delen av influensområdet som kommer att ha en beräknad grundvattensänk-
ning på 0,3 meter kommer man att kunna se en effekt som kan ses i kontroller och 
den kan ha en påverkan på skyddsintressen.  
 
Grundvattensänkning i influensområdena kommer heller inte att ha någon påver-
kan på växttillgängligt vatten och därmed inte ha någon inverkan på kommersiell 
växtodling (jordbruk/lantbruk) eller naturlig växtlighet i området.  
 
Beräkningar som WSP gjort för risken för sättningar i området på grund av pro-
jektet under pågående arbete eller i driftskedet visar att en sådan risk är så liten att 
den bedöms som försumbar. 
 
Bortpumpat grundvatten kommer att ledas bort till ett nytt utjämningsmagasin 
med kontrollerbart flöde vilket kan komma att snarare öka naturvärdena i området 
än att medföra någon negativ effekt på naturmiljön i området. Därefter finns ett 
utlopp från utjämningsmagasinet till befintlig dagvattenledning, som i sin tur 
mynnar ut i diket/bäcken Bredbäck ca 1 km söder om porten. Vattnet från Bred-
bäck rinner sedan ut i Öresund, ca 2,4 km söder om porten. 
 
De vattenprover som tagits i området påvisar inga föroreningar i vattnet som 
eventuellt skulle kunna komma att spridas vidare via det vatten som kommer att 
pumpas bort ifrån arbetsområdet.  
De 7 enskilda, grävda, brunnarna som finns i området, och som tar sitt vatten från 
grundvattnet, bedöms få en ökad risk för att få en försämrad funktion eller sina.  
   
   
   Forts. 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 24 (forts.) Dnr MB16-30 
 
 
Som lösning på detta möjliga problem har Trafikverket för avsikt att erbjuda in-
koppling till det kommunala vattennätet för de drabbade brunnsägarna. Trafikver-
ket kommer att följa upp påverkan på övriga brunnar i det kontrollprogram som 
tas fram för den ansökta vattenverksamheten. Ifall det uppstår akut vattenbrist åtar 
sig Trafikverket att åtgärda detta, förutsatt att samband kan påvisas mellan pro-
jektets vattenverksamhet och vattenbristen som uppstått.  
 
Miljöenhetens bedömning 
De punkter i fråga som Miljöenheten har att ta ställning till och därefter lämna 
synpunkter på gällande ansökan har identifierats till följande; 
 
-Svaren på Miljöenhetens frågor och synpunkter på samrådsunderlaget under sam-
rådet hösten 2014  
 
-Projektets påverkan på eventuella områdesskydd, som t.ex. naturreservat, natur-
vårdsområden, områden med strandskydd, Natura 2000-områden eller andra typer 
av områden med generellt biotopskydd 
 
-Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet 
 
-Trafikverkets föreslagna villkor för den ansökta vattenverksamheten  
 
-Det kontrollprogram som Trafikverket föreslår inrättas för vattenverksamheten  
 
-Övriga synpunkter som lämnats av andra instanser vid samråd (t.ex. Länsstyrel-
sen) 
 
Samrådet hösten 2014 
Miljöenheten hade synpunkter på samrådsunderlaget som sedan besvarats och 
Miljöenhetens bedömning är att synpunkterna bemötts på ett tillfredsställande sätt. 
 
Områdesskydd 
Miljöenheten gör samma bedömning som WSP i fråga om tillgänglighet och hän-
syn. Därutöver finns det inga övriga områden som Miljöenheten kan bedöma på-
verkas negativt i fråga om områdesskydd av den ansökta vattenverksamheten. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Då det har konstaterats att det inte finns några områden enligt områdesskyddsun-
dersökningen gör Miljöenheten bedömningen att grundvattensänkningen i sig inte 
kommer vara något som behöver bedömas.  
   
   Forts.  
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Miljöenheten gör bedömningen att Trafikverket åtar sig acceptabla åtaganden för 
att avhjälpa den risk för minskad vattentillgång i enskilda brunnar eller helt sinade 
enskilda brunnar som den ansökta vattenverksamheten kan orsaka.  
 
Utifrån de redovisade möjliga riskerna för miljöpåverkan som projektet kan ha 
gör Miljöenheten bedömningen att MKB:n besvarar dessa på ett tillfredsställande 
sätt och därmed påvisar att den ansökta vattenverksamheten inte kommer medföra 
några negativa effekter på natur/miljö eller medföra olägenheter för människors 
miljö och/eller hälsa. 
 
Trafikverkets föreslagna villkor för den ansökta vattenverksamheten 
Miljöenheten gör bedömningen att de föreslagna villkoren för den ansökta vatten-
verksamheten inrymmer krav/villkor på verksamheten gällande buller som kan 
anses vara acceptabla för att säkerställa att verksamheten inte medför olägenhet 
för människors hälsa enligt Miljöbalkens definition av olägenhet. 
 
Till villkor 4 och 5 gör Miljöenheten bedömningen att det bör tillskrivas att Tra-
fikverket kommer att utföra provtagning även i det vatten som pumpas in i utjäm-
ningsmagasinet (förutom att det föreslås tas prov på utgående vatten från utjäm-
ningsmagasinet enligt föreslagen kontrollplan) för att se om man på något sätt 
tillför en förorening till utjämningsmagasinet och dess framtida djur- och växtliv. 
 
I övrigt gör Miljöenheten bedömningen att det är ett klokt villkor att i största möj-
liga mån använda hydrauloljor och uppställningar för dessa och liknande kemika-
lier, som minskar risken för negativ miljöpåverkan vid eventuellt spill eller läck-
age. Om dessa kemikalier är biologiskt nedbrytningsbara kommer de inte medföra 
någon förorening i området som därefter behöver saneras. 
 
Kontrollprogrammet 
Miljöenheten gör bedömningen att kontrollprogrammets kontroll av grundvattnet i 
grundvattenmagasinet, ytligt och i de enskilda brunnarna före, under och efter 
byggskedet kan anses som tillfredsställande gällande mätning av grundvattnet. 
 
Gällande avlett vatten föreslår Miljöenheten att Trafikverket även gör en provtag-
ningspunkt för vattnet som avleds från arbetet innan det kommer till utjämnings-
magasinet för att se ifall någon förorening tillförs utjämningsmagasinet. Miljöen-
heten ser detta som ett tillfredsställande tillägg till kontrollprogrammet eftersom 
det är stor sannolikhet att djur- och växtliv kommer nyttja utjämningsmagasinet 
och därmed vill man inte att detta vatten är förorenat. 
   
   
   Forts. 
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Gällande sättningsmätningar föreslår Miljöenheten att Trafikverket gör en be-
dömning ifall det är rimligt att lägga till en provpunkt för sättningsmätning på 
andra sidan Lundavägen vid fastigheterna Flädie 27:396, Flädie 27:398, Flädie 
27:399, Flädie 27:44 eller Flädie 27:49 då de ligger likt fastigheten Flädie 27:13 
(där en av de 2 föreslagna provpunkterna för sättningsmätning är placerad), väl-
digt nära byggområdet och inom influensområdet om avsänkning på 0,3 meter av 
grundvattnet både gällande under byggskedet och därefter i driftskedet. 
 
Övriga instansers synpunkter ifrån samråd, beslut och internremisser 
Länsstyrelsen Skåne fattade 2014-12-02 ett beslut om att planerad vattenverksam-
het inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, vilket Miljöenheten inte har 
något att erinra kring. 
 
Gällande Länsstyrelsens synpunkter vid samrådet som de haft med Trafikverket 
(via WSP) gör Miljöenheten bedömningen att Trafikverket besvarade dessa syn-
punkter på ett tillfredsställande sätt. 
 
Miljöenheten skickade handlingarna på internremiss och fick från Planeringsav-
delningen synpunkter på att det saknas ett resonemang i handlingarna kring kli-
matförändringar och ökade nederbördsmängder och vattenflöden i förhållande till 
att bygga infrastruktur som kräver pumpning. Vidare framfördes att det är viktigt 
att utjämningsmagasinet utformas så att det kan få flera funktioner (t.ex. biologisk 
mångfald).  
 
Sammanfattande bedömning 
Miljöenheten gör den sammanfattande bedömningen att den sänkning av grund-
vattennivån som den ansökta vattenverksamheten kommer att medföra inte kom-
mer att leda till sättningar i t.ex. byggnader på närliggande fastigheter, minskad 
vattentillgång för jordbruk/lantbruk eller naturlig vegetation i influensområdet, 
föroreningsrisk av grundvattnet eller föroreningsrisk till recipienten (Bredbäck 
och sedan Öresund) från utjämningsmagasinet. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 22. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2016-02-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 22/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med miljöenhetens 
bedömning. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över förslag till tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m 
fl Kanalkvarteren, Lomma hamn 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2015-06-17 planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta 
ett tillägg till detaljplan 07/03. Syftet med planprocessen är att pröva dels lämp-
ligheten av att synkronisera detaljplanens bestämmelser angående kraven på par-
keringsplatser med Lomma kommuns parkeringsnorm, dels förtydliga planbe-
stämmelsen om byggnadskropparnas utförande. 
 
Förslaget var under hösten 2015 ute för granskning. Byggenheten avstod då från 
att föreslå Miljö- och byggnadsnämnden ett yttrande, för under granskningstiden 
fick planeringsenheten av kommunstyrelsen uppdrag att införa ytterligare tillägg 
till planen och det ansågs onödigt att inom kort tid lämna yttrande över två plan-
förslag där det första redan under dess granskningstid blivit inaktuellt. 
 
Granskningstiden för detta planförslag löper mellan 8 – 29 februari 2016. 
 
Förslaget nya bestämmelsetext lyder: 
v2= Inom området får, utöver det angivna våningsantalet om tre våningar, takvå-
ning inrymmas inom en samlad byggnadsvolym per trapphus med 50 % av taky-
tan eller därutöver med ett omfång som prövas lämpligt av miljö- och byggnads-
nämnden. Takvåningen ges en lätt utformning och mot allmän platsmark indragen 
1,5 meter från fasadliv. 
v3= Inom området får, utöver det angivna våningsantalet, takvåning såsom del av 
bostad, inrymmas inom en samlad byggnadsvolym med högst 50 % av takytan. 
 
Byggenhetens bedömning och förslag till yttrande 
Byggenheten förklarade redan i samrådet sin tillfredsställelse med att föreslagna 
ändringar/tillägg till den gällande detaljplanen avseende parkering och husutform-
ning kom till stånd.  
 
Mark- och miljööverdomstolens dom (Mål nr P3501-15, dat 2015-11-24) angå-
ende påbyggnad av restaurangbyggnaden på Lomma 25:18 avgör frågan om hur 
detaljplanens bestämmelser angående takvåningar över plan tre inom Lomma 
hamn ska tolkas. Sedan domen är miljö- och byggnadsnämnden förhindrad att 
fullfölja planens intentioner angående tak- våningar/rum, de framgår tydligt av il-
lustrationskartor och illustrationer i planernas kvalitetsprogram. Det är Byggen-
hetens bedömning att den föreslagna ändringen i gällande detaljplan över reste-
rande kvarter undanröjer detta problem. Därmed kan utbyggnaden av Lomma 
hamn göras på ett enhetligt vis, och enligt detaljplanernas intentioner. 
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I övrigt har byggenheten inget att tillägga. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 23. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-02-03 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 23/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar byggenhetens yttrande som sitt eget. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Lomma 25:149, Esplanaden, Kanalgränd, Notplatsen, Trålgränd. 
Ansökan om bygglov för flerbostadshus och miljöhus 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser helt kvarter med fyra byggnader, en byggnad med tre 
trapphus med 43 lägenheter, tre byggnader med 4, 12 respektive 4 lägenheter med 
egen entré från gatan. Byggnaderna utförs med fasader av puts och inslag av trä-
panel. Yttertak av papp. Byggnaderna placeras i gräns mot gata, där huset med 
trapphus placeras indraget och i gräns mot förgårdsmark. På ca en tredjedel av 
fastigheten föreslås ett underjordiskt garage med plats för 68 parkeringsplatser, 
varav 2 för handikappfordon. Källaren innehåller även lägenhetsförråd, cykelför-
råd och förråd för barnvagnar samt rum för övernattning. 
 
Förutsättningar 
Lomma 25:149 är belägen inom detaljplanelagt område.  
Planens bestämmelser återges inte i helhet här, men två för denna ansökan avgö-
rande bestämmelser lyder: 
1) ”Mindre byggnadsdel som kan vara till fördel för byggnads utseende och funktion 

må. Efter miljö- och byggnadsnämndens prövning, utskjuta framför den fasad respek-

tive över det takplan som bestämmelser och gränser på kartan anger”. Bestämmel-

sen står omedelbart under rubriken Planbestämmelser på plankartan. 

2) För de västra delarna av kvarteret gäller beteckningen v2, dvs: ”Inom området får ut-

över det medgivna våningsantalet vindsbostäder inrymmas inom en samlad bygg-

nadsvolym per trapphus med 50% av takytan eller därutöver med ett omfång som 

prövas lämpligt av miljö- och byggnadsnämnden. Förutsättningen är att takpåbygg-

naden ges en lätt utformning, mot allmän plats indragen från fasadliv och att den 

inte ändrar huvudkaraktären av trevåningsbebyggelse”. 

 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentli-
gen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
    
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det  
 
 Forts. 
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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. 
 
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 8 § skall byggnadsverk som placeras under markytan i skälig omfatt-
ning utformas så att det inte försvårar användningen av marken ovanför. 
 
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.  
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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 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 är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet 
för Lomma tätort. 
 
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. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden innebär avvikelser från gällande detaljplan har berörda grannar 
beretts tillfälle att yttra sig. Ägarna (och hyresgästerna) till fyra fastigheter, varav 
tre är bostadsrättsföreningar har tillskrivits.  
 
 Forts. 
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Lomma kommuns tekniska avdelning anför att sökanden inte tillräckligt tagit hän-
syn till avdelningens önskemål att i ett tidigt skede få vara delaktig i kvarterets ut-
formning. Man anser att JM inte tagit tillräcklig hänsyn till den policy som avdel-
ningen tagit fram angående tillgänglighet för renhållningsfordon. Man anser 
dessutom att de lågt placerade balkongerna mot norr och söder på flerfamiljshuset 
är olämpligt placerade, ca 1 meter över mark. De medför svårigheter att sköta 
marken inunder på ett tillfredsställande vis. Eftersom balkongerna kragar ut över 
allmän platsmark är det lämpligt med ett fritt utrymme under på ca 2,5 meter. 
Sökande har i svar inkommet med e-post 2016-02-11, anfört följande: ”Vi kan 
inte se att det blir skräpsamlande ytor under balkongerna eftersom fasaden under 
är rak”. 
 
Byggenhetens bedömning 
De föreslagna byggåtgärderna innebär enligt Byggenhetens bedömning avvikelse 
från detaljplanen, där takvåningarna inte överensstämmer med planens bestäm-
melser. Vid 2011 års ändring av Plan- och bygglagen infördes definitioner av vik-
tiga termer i bygglag och förordning. Kort kan sägas att de takpåbyggnader som 
miljö- och byggnadsnämnden tidigare inte betraktat som avvikelser från detaljpla-
nen, numera är det, se nedan. 
 
Som framgår under förutsättningar ovan kan trots kraven på planenlighet i 9 kap 
30 § första stycket 2 PBL får, enligt 9 kap 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd 
som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljpla-
nens 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 åt-
gärd som söks och de som tidigare har godtagits.  
 
Förslaget i rubricerad ansökan stämmer väl överens med hur detaljplanerna tolkats 
i tidigare lovprövningar. Syftet med detaljplanen har i hög grad varit det som 
byggts, det kan man se på de illustrationer som finns i det i detaljplanen ingående 
kvalitetsprogrammet. Det som placerats över det tredje våningsplanet är i stort sett 
tänkt att se ut som det som byggts. Lov har getts för liknande förslag, både före 
och efter 2011. Man har tillåtit takvåningar, förutsatt att de inte upptagit mer än 50 
% av takarean. Takvåningarna i detta förslag upptar ca 45 % av takarean. 
Byggenheten bedömer därför att med hänvisning till 9 kap 31b § PBL lov kan be-
viljas för rubricerat förslag med den ovan beskrivna planavvikelsen. 
  
I en dom som rör ett annat ärende inom lommahamnområdet (påbyggnad av f.d. 
Oliveras med ytterligare våning) fastslår Mark- och miljööverdomstolen (mål nr  
 
 Forts. 
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P3501-15, dat 2015-11-24) att den föreslagna påbyggnaden av en indragen takvå-
ning inte kan tillåtas eftersom en våning per definition ändrar husets karaktär av 
trevåningshus. En annan anledning till att ytterligare en våning, fast indragen, inte 
kunde tillåtas var att detaljplanen talar om vindsbostad, inte våning.  
 
De i detta ärende föreslagna takpåbyggnaderna är av två slag, a) två enstaka bo-
ningsrum på tredje plan på radhuslängan mot öster, b) 2+2 kompletta lägenheter 
på flerbostadshuset mot väster. De först nämnda påbyggnaderna har efterfrågats 
av Byggenheten för att införa variation i fasaden mot öst och stämmer väl överens 
med den ovan citerade bestämmelsen på plankartan, pkt 1). Punkt b) föreslås i 
linje med hur kvarteren tidigare har utformats inom Lomma hamn. De första ex-
emplen kan efter prövning godkännas av miljö- och byggnadsnämnden och är 
därmed inte en avvikelse från planen. De senare strider enligt MMÖD:s dom klart 
mot detaljplanen och dess syften. Av ovan nämnda dom framgår tydligt att ytter-
ligare en våning aldrig kan betraktas som en liten avvikelse från planen. Frågan 
om ifall avvikelsen kunde godtas med hänvisning till 9 kap 31b § PBL och att lik-
nande åtgärder godtagits i omgivningen, tar inte domstolen ställning till eftersom 
den aldrig var aktuell i ärendet. Det är dock byggenhetens bedömning att avvikel-
sen är av den karaktär som åsyftas i 9 kap 31 b § PBL. 
 
Nämnas bör att kommunstyrelsen har gett planeringskontoret i uppdrag att upp-
rätta ett tillägg till detaljplanerna för de områden som inte är bebyggda inom 
Lomma hamn. Tillägget innebär att planbestämmelsen ska förtydligas så att det 
klart framgår att en takvåning ska tillåtas om den är indragen minst 1,5 m från 
allmän plats och inte upptar mer än 50 % av takytan. 
 
Entrétrappor och/eller balkonger kragar ut över allmän platsmark i enlighet med 
detaljplanens bestämmelser. Noteras bör Tekniska avdelningens påpekande att de 
lågt placerade balkongerna är olämpliga eftersom avdelningen får svårigheter att 
sköta utrymmet under. 
 
Biluppställning sker i källargarage med infart från Trålgränd. Ansökan redovisar 
68 p-platser, varav 2 hkp. Enligt ovan nämnda tillägg till detaljplanen ingår även i 
detta arbete att justera planens parkeringsbestämmelse så att den stämmer överens 
med kommunens övergripande p-norm. Den anger att det ska finnas en (1) p-plats 
per lägenhet. Planändringen har inte vunnit laga kraft än, men Miljö- och bygg-
nadsnämnden har i förtid tillämpat p-normen vid prövningen av kvarter 20 
(Lomma 25:157). Det är därför lämpligt att Lommas p-norm tillämpas i detta 
ärende. Förslaget innehåller 63 lägenheter. 
 
 Forts. 
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De tilltänkta byggnaderna har anpassats till den tidigare lovgivna bebyggelsen i 
omgivningen på sådant sätt att kraven på utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 
kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL är uppfyllda. 
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall är tillgodosedda. De 
synpunkter tekniska avdelningen framfört angående miljöhusens placering är 
egentligen inte en fråga som ingår i bygglovsprövningen, utan är snarare en kvali-
tetsfråga.  
 
Ändringen påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området.  
 
Sakkunnig i tillgänglighetsfrågor har i särskilt yttrande bedömt att förslaget upp-
fyller kraven på tillgänglighet. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31b §§ 
PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför be-
viljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 24. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2016-02-03, allmän revidering 2016-02-19 från samhällsbygg-

nadsförvaltningen, byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 24/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
Med stöd av 9 kap 31 b § PBL förklaras att den planavvikelse som redan godtagits 
i omgivningen vid tidigare lovgivning är att hänföra till en sådan avvikelse fören-
lig med detaljplanens syfte som avses i 9 kap 31 b § PBL. Detta förslag innebär en 
avvikelse i linje med dessa tidigare godtagna avvikelser. 
 
Med stöd av 9 kap 20 och 31 b §§ PBL beviljas sökt bygglov för uppförande av 
flerbostadshus i enlighet med ansökan och med utförande som framgår av stämp-
lade ritningar som fogats till detta beslut. 
Slutligt fastställande av flerbostadshusets grå, gröna och blå kulörer görs vid se-
nare tillfälle genom samarbete mellan sökande, stadsarkitekt och miljö- och bygg-
nadsnämndens ordförande.  

 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 

 Forts. 
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De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas. 

  
Beslut om kontrollansvarig 
Kontrollansvarig skall vara: Krister Haglund, Sweco Management AB, Box 1062, 
55110 Jönköping. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 442330:- 
Grannehörande 3738:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar 341:- 
Summa 446409:- 
 
 

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.  
 
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är 
möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att vattenav-
rinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom an-
läggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
 
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. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
 Forts. 
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Bygglovet innefattar inte rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs 
för byggverksamheten. Sådana bodar får inte placeras och utformas så att de in-
verkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande 
olägenheter 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. 
 
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. 
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VINSTORP 40:1, Skolskeppsgatan 5. Ansökan om bygglov för 
skola och aktivitetshus 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av skolhus och aktivitetshus. Om- och till-
byggnad av skola med tre nya entréer/vindfång samt lanternin.  
Fasadmaterial: 
Nybyggnad skola: fasader av tegel och laminat i gula, röda, mahogny och blå ku-
lörer. Plåtdetaljer mörk metallic. Yttertak av växttak. 
Nybyggnad aktivitetshus: fasader av tegel och bandplåt, yttertak av växttak. 
Tillbyggnader: fasadskivor laminat, kulörer som ovan. 
 
Förutsättningar 
Vinstorp 40:1 är belägen inom detaljplanelagt område.  
Inlämnade handlingar är felaktigt rubricerade med Vinstorp 38:6. Byggnaderna är 
placerade på Vinstorp 40:1. Ärende och beslut är hanterade med den korrigerade 
fastighetsbeteckningen, dvs Vinstorp 40:1. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentli-
gen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
    
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen 
eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastig-
hetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa och 4) att åtgärden 
uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 
8 och 9 §§ och 8 kap 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 30 (69) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 27 (forts.) Dnr MB15-1162 
 
 
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, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant 
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 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.  
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 9 § PBL skall en obebyggd tomt som skall bebyggas ordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 1) naturförutsättningarna så 
långt möjligt tas till vara, 2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken  
   
   Forts. 
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inte uppkommer, 3) det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från 
tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kra-
vet på framkomlighet för utryckningsfordon, 4) det på tomten eller i närheten av 
den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och loss-
ning av fordon, 5) personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 
med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 6) risken 
för olycksfall begränsas. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som inne-
håller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller an-
nan jämförlig verksamhet, skall det på tomten eller i närheten av den finnas till-
räckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns 
tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 
4, skall man i första hand ordna friyta. 
 
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. 
 
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 inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet 
för Lomma tätort. 
 
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. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden bedöms ske i enlighet med gällande detaljplan och dess syfte 
har berörda grannar inte hörts i detta ärende.  Forts. 
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Byggenhetens bedömning 
Den tilltänkta byggnaden har getts en utformning som inte påtagligt avviker från 
omgivande bebyggelse och de på tomten i dag belägna byggnaderna. Kraven på 
utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL anses upp-
fyllda. 
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall bedöms vara tillgodo-
sedda. 
 
De nya byggnaderna ger upphov till ett tillkommande parkeringsbehov om 13 
platser. Detta tillgodoses genom de i särskild utredning redovisade platserna. 
 
Byggnaderna påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området.  
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31 §§ 
PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför be-
viljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 25. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-02-01 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 25/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ PBL beviljas sökt bygglov för uppförande 
av/skola och aktivitetshus i enlighet med ansökan och med utförande som framgår 
av stämplade ritningar som fogats till detta beslut. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas 
  
Beslut om kontrollansvarig 
Kontrollansvarig skall vara: Bengt Lundberg, Sydark Konstruera, Östra Tullgatan 
3, 21128 Malmö. 

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

   Forts. 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 149021:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                 341:- 
Summa 149362:- 
 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
 
Den/de lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant 
besked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är 
möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att vattenav-
rinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom an-
läggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
 
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. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
 
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.   
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrå-
det och vid de platsbesök som görs. 
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ALNARP 1:59, Malmövägen 4a. Ansökan om bygglov för buller-
plank och carport  
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har drivit ett tillsynsärende gällande en olagligt uppförd mur på 
denna plats. Ärendet har i flera instanser överprövats och kommunen har i alla fått 
rätt, muren är uppförd på ett olagligt sätt. Förslaget innebär att den olagliga muren 
rivs till alla delar utom två gjutna stolpar/pelare som håller grinden. Dessa utnytt-
jas som stomme i detta förslag. De kvarstående pelarna förses med nya toppar av 
natursten. I stället uppförs ett nytt bullerplank på samma plats, med stolpar av trä, 
höjd ca 2,0 m, som är dolt av en häck av växtvägg eller en färdigväxt häck av 
avenbok. Utöver detta avser ansökan en ny carport för 12 bilar. Carporten placeras 
alldeles väster om, dvs. bakom, befintligt plank och häck. Carporten innehåller 
också sex mindre kallförråd för däck m.m. Enligt sökanden uppnås flera syften 
med föreslagen byggnation:  
1) skyddad och dold biluppställning, 2) bullerskydd mot Malmövägen i form av 
bullerplank som döljs av växtlighet, 3) skyddad in- och utfart till Malmövägen 
som är starkt trafikerad. Genom att utnyttja de befintliga murpelarna (och smides-
grind med öppningsautomatik) som stomme i nya planket erhålls en yta framför 
grinden som gör det möjligt att göra en säker utfart med uppsikt åt båda håll över 
bil- och cykeltrafik. En säker infart kan göras då man kan köra in på denna yta 
utan att stanna på vägen i avvaktan på att grindarna öppnas. 
 
Förutsättningar 
Alnarp 1:59 är belägen inom område som saknar detaljplan. 
 
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 anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. 
 
 
   
   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 områdes-bestämmelser. Lag 
(2014:900). 
 
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.  
 
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. 
 
 
   Forts. 
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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. 
 
Fastigheten ligger inom område som pekas ut i Lomma kommuns kulturmiljöpro-
gram. Byggnaden är rödmarkerad. Ur texten: ” De äldre skolmiljöerna har mycket 
höga lokalhistoriska och samhällshistoriska värden. Bebyggelsekategorin är ofta 
gestaltad med stor omsorg. De speglar sina tiders pedagogiska och arkitektoniska 
ideal, vilket ytterligare förstärker det kulturhistoriska värdet”. Vidare: ” Ur kultur-
historisk synvinkel är det viktigt att byggnaderna bevaras för framtiden och att de-
ras karaktär bibehålls. Ändringar ska därför utföras med särskild varsamhet, och 
den ursprungliga utformningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska 
vara vägledande”. 
 
Fastigheten omfattas av flera riksintressen: 1) Kulturmiljö: Berör i huvudsak be-
byggelses runt Alnarps universitetsmiljö. Angående området utanför denna står i 
texten: ”I det omgivande odlingslandskapet finns fornlämningsmiljöer från brons-
åldern och utmed Öresundskusten betade strandängar med den forna strandlinjen 
tydligt avläsbar, några mindre gårds- och torpmiljöer samt en större trädplantering 
med olika trädslag – ett s.k. arboretum”. 2) Kustzonen: ”Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i intresset får komma till stånd endast om hinder inte möter och om 
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvär-
den”. 
 
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. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras 
av en kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och krävs dock inte någon kon-
trollansvarig för små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap 5 § plan- 
och byggförordningen, PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder 
avseende andra små byggnader.    
 
 
 
                                                                                                             Forts. 
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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 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 10 kap 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas 
av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbe-
sked, om nämnden inte beslutar annat.  
 
Enligt 10 kap 34 § PBL skall byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en 
eller flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder skall anses slutförda och i fråga 
om byggåtgärder att byggnadsverket får tas i bruk, om 1) byggherren har visat att 
alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller 
beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och 2) nämnden inte har funnit 
skäl att ingripa enligt 11 kap PBL.   
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärderna planeras inom område som saknar detaljplan ska berörda 
grannar beredas tillfälle att yttra sig. Sökanden har på eget initiativ inhämtat med-
givande från ägarna till Alnarp 1:65 och 1:66. Ägaren till Alnarp 1:1 har tillskri-
vits, inget svar har inkommit.  
 
Dessutom har Trafikverket, huvudmannen för Malmövägen tillskrivits. Verket är i 
sitt yttrande kritisk till utformningen av planket vid utfarten, det uppfyller inte 
kraven på sikt ut mot den passerande trafiken. Dessutom uppfyller inte planket 
kraven på eftergivlighet. 
Även antikvarisk expertis, Malmö Museer, har tillskrivits. Ingen erinran har in-
kommit. 
 
 
   
   Forts. 
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Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för carport.  
 
Enligt reglerna i 6 kap 1 § PBF krävs bygglov för bullerplank.  
 
Som beskrivits ovan har Lomma kommun drivit ett tillsynsärende angående den 
befintliga muren, eftersom den är uppförd utan bygglov. Förslaget innebär att den 
olovliga muren till allra största delen rivs, ett par av de gjutna stolparna får stå 
kvar, och ersätts av ett bullerplank i skydd bakom växtlighet. Motivet till planket 
är huvudsakligen att mildra olägenheterna som trafiken på Malmövägen ger upp-
hov till. 
 
Lomma kommun har antagit en särskild policy angående murar och plank. Kort 
kan sägas att den ger anvisningar om att sådana inte ska tillåtas i gräns mot väg el-
ler allmän plats. I stället förordas staket eller häck. Ett fåtal undantag från denna 
policy har dock medgivits med hänvisning till att bullerbelastningen från näralig-
gande väg är så hög. Så är fallet här, motivet till denna ansökan är främst trafik-
buller från Malmövägen. Även möjligheten att stänga in området kring bostadsrät-
terna från vägen för oförsiktiga och spontana barn och vuxna, har varit ett motiv 
till den del av ansökan som rör bullerplanket. I de fall Miljö- och byggnadsnämn-
den har medgivit undantag från policyn har man ofta krävt en häck framför plan-
ket. Det har sökanden hörsammat i sin ansökan. 
 
Policyn anger häckar som ett alternativ att föredra till murar och plank. De ger 
inte mycket skydd mot buller. I detta fall bedöms att bullerplanket väl ansluter till 
befintlig häck och plank och därmed uppfyller kraven på anpassning i 2 kap 6 § 
PBL. 
 
Det föreligger inget hinder för uppförande av carporten. Den är visserligen place-
rad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, men det är inget hinder inom område 
som saknar detaljplan. Nämnden har att pröva lämpligheten. Placeringen är före-
slagen alldeles bakom, i skydd av befintligt plank. Den innebär en ökad boende-
kvalitet för bostadsrättsföreningen, men förändringen kommer att vara i det närm-
aste osynlig utifrån vägen. 
 
Av den bifogade bullerutredningen framgår klart att det idag råder bullernivåer 
över riktvärdena vid bostadsrättsföreningens fasad. Utredningen har angett en 
tänkbar placering och utformning av ett plank för att komma ned till riktvärdena 
avseende buller. Ansökan beskriver ett plank och carport som förbättrar förhål-
landena men åtgärdar dem inte helt. 
   
   Forts. 
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De i kulturmiljöprogrammet beskrivna kulturmiljökvaliteterna rör uteslutande 
skolbyggnaden, inte den yttra miljön. Byggenheten bedömer att de inte påverkas 
negativt av de föreslagna åtgärderna. Malmö muséer har inget att erinra mot åt-
gärderna. 
 
Trafikverkets synpunkter på konstruktionen har åtgärdats så att endast de två 
gjutna stolparna som bär upp smidesgrinden är kvar från den gamla muren. De öv-
riga stolparna ersätts med stolpar av trä som uppfyller verkets krav. Verkets syn-
punkter angående sikten får en annan betydelse när man tar del av de den 10 janu-
ari inkomna dokumenten. Vid uppförandet av den ursprungliga infarten/muren 
sökte dåvarande fastighetsägaren tillstånd hos Trafikverket för den planerade ut-
farten. Tillstånd erhölls 2011-08-25. Murkonstruktionen godkändes av Trafikver-
kets besiktningsman 2013-02-04. Eftersom föreliggande förslag innebär en för-
bättring, i synnerhet vad gäller eftergivligheten, torde verkets nya synpunkter 
minska i betydelse. Byggenheten bedömer att utfartens läge och utformning sedan 
tidigare är godkänd. 
 
De intressen som ovan nämnda riksintressen ska värna bedöms inte påverkas av 
åtgärderna.  
 
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 byggenheten att kraven i ovan beskrivna lag-
rum i PBL och PBF för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov 
skall därför beviljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 26. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-28 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 26/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 31 §§ PBL beviljas sökt bygglov för uppförande av 
carport i enlighet med ansökan och med utförande som framgår av stämplade rit-
ningar som fogats till detta beslut.  
 
Med stöd av 6 kap 1 § PBF beviljas sökt bygglov för uppförande av bullerplank i 
enlighet med ansökan och med utförande som framgår av stämplade ritningar som 
fogats till detta beslut. 

   Forts. 
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Enligt 9 kap 43 § PBL upphör loven att gälla om åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.  

 
Beslut om startbesked 
 
Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas att de i detta beslut lovgivna åtgärderna får 
påbörjas omedelbart. 
 
Den bifogade kontrollplanen fastställs.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 13157:- 
Grannehörande   2492:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar     341:- 
Summa 15990:- 
 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste om-
händertas på egen fastighet.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
 
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.  
 
   Forts. 
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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.  
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ÖNNERUP 10:10, Södra Västkustvägen 26. Ansökan om för-
handsbesked angående avstyckning och lokalisering av enbo-
stadshus, tomt B 
 
Ärendebeskrivning 
2014-12-04 inkom rubricerad ansökan. Med hänvisning till 9 kap 28 § PBL beslöt 
Miljö och byggnadsnämnden 2015-05-26 att anstå med beslut i frågan. Anled-
ningen var det pågående arbetet med att upprätta en ny detaljplan över området 
mellan Bjärred och Ljunghusen. Denna plan har 2015-11-11 antagits av Kom-
munfullmäktige och då ska ärendet aktualiseras och avgöras. 
 
Förutsättningar 
Önnerup 10:10 är belägen inom område som saknar detaljplan, en ny detaljplan 
för området mellan Habo Ljung och Bjärred är under utarbetande hos Lomma 
kommuns planeringsavdelning. Detaljplanen reviderades i flera avseenden inför 
antagandet, bl.a. gjordes justeringar av bestämmelsegränserna så att den i detta 
ärende och i ett annat liknande förhandsbesked (MB2015-666) planerade bebyg-
gelsen skulle vara planenlig när planen vunnit laga kraft. Planen antogs i novem-
ber 2015, men har av flera överklagats. Den har således inte vunnit laga kraft än. 
 
Lomma kommuns översiktsplan anger att ny bebyggelse utanför tätorterna inte 
bör tillåtas såvida inte synnerliga skäl föreligger. Även etablering av enstaka 
byggnader bör förgås av detaljplaneprövning. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillå-
tas på den avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas, 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs 
inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärderna planeras inom område som saknar detaljplan ska berörda 
grannar beredas tillfälle att yttra sig. Sökanden har på egen hand inhämtat medgi-
vande från dessa. Medgivandet inkom 2015-05-08, men varken ägare eller förhål-
landen har ändrats sedan det inkom. Grannarna har inte hörts på nytt. 
 
 
 
   Forts. 
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Bygglovskontorets bedömning 
Översiktsplanen över Lomma kommun anger att ny bebyggelse utanför tätorterna 
inte bör tillåtas. Eventuell sådan ska föregås av detaljplaneprövning. Nu sker detta 
i samband med att en plan utarbetas för området mellan Habo Ljung och Bjärred 
och rubricerad fastighet ingår i planområdet. Planförslaget anger att markområdet 
är lämpligt för bostadsbebyggelse och minsta tomtstorlek bör vara 2000 m2. Öv-
riga bestämmelser rör byggnaders placering på tomt och deras utformning, något 
som prövas i samband med bygglov. 
 
Rubricerad ansökan har en komplicerad historia så till vida att den ursprungligen 
innebar lokaliseringen av två enbostadshus. Förslaget skickades till berörda gran-
nar för yttrande. Ägaren till Önnerup 10:18, belägen omedelbart öster om före-
slagna byggnader, inkom med erinran i form av en lång inlaga beskrivande de av 
honom upplevda olägenheterna som förslaget innebar, främst avseende en begrän-
sad havsutsikt. Efter förhandlingar mellan denne och sökanden lät sökanden det 
södra av de föreslagna tomten (tomt A) helt utgå ur ansökan, se parallellt ärende 
MB2015-666. 
 
Som nämnts ovan har plankontoret efter diskussioner med sökanden och ägaren 
till Önnerup 10:18 gjort justeringar i det ursprungliga planförslaget för att tillmö-
tesgå deras önskemål. Det finns därför anledning att anta att den tänkta bebyggel-
sen kommer att placeras och utformas i enlighet med planen. 
 
Ny bebyggelse får i en bygglovsprocess prövas mot Plan- och bygglagens all-
männa anpassnings- och lämplighetregler under tiden fram till att den nya detalj-
planen vunnit laga kraft. Därefter gäller detaljplanen. Man kan dock redan nu av 
detaljplaneförslaget utläsa kommunens åsikter angående bebyggelsen på platsen. 
Rubricerat förslag följer planförslaget, dvs. tomten B på kartan omfattar en areal 
på 2700 m2 och är tänkt att bebyggas med bostad. 
 
Den tänkta tomten är placerad inom ett område mellan två större bostäder av äldre 
datum. Tomten förläggs i områdets norra kant och en byggnad där kommer inte 
att begränsa utsikten mot havet från den östra av dem, Villa Haga. Villa Haga 
kommer att ha en vid utsikt över landskapet och mot havet, Lomma och vidare 
mot Malmö och Öresundsbron. Angöring till nya tomten sker från Södra Väst-
kustvägen via ett smalt skaft i Önnerup 10:10, i en befintlig infart. 
 
Eftersom detaljplanen i de delar som avser lämplighetsprövning och lokalisering 
kan anses färdigutredd – planförslaget har antagits, endast överklaganden återstår 
- har här inte gjorts någon särskild djupare lämplighetsprövning. Planen innebär 
möjlighet att stycka av två tomter för bostadsändamål. I stället bedöms förslaget 
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komma att väl passa in i Lomma kommuns vilja att efter detaljplaneprövning i 
vissa fall godta ny bebyggelse utanför tätorterna. Miljö- och byggnadsnämnden 
bör därför kunna lämna ett positivt förhandsbesked till sökanden. Ett specifikt bo-
stadshus ska senare prövas vid ett bygglovsförfarande. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 27. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-19 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 27/1 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden lämnar enligt 9 kap 17 § PBL positivt förhandsbe-
sked angående föreslagen avstyckning, tomt B, avsedd för ett enbostadshus. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Förhandsbesked  4440:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar   341:- 
Summa 4781:- 
 
Faktura översänds separat 
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ÖNNERUP 10:10, Södra Västkustvägen 26. Ansökan om för-
handsbesked angående avstyckning och lokalisering av enbo-
stadshus, tomt A 
 
Ärendebeskrivning 
2015-05-08 inkom rubricerad ansökan. Med hänvisning till 9 kap 28 § PBL beslöt 
Miljö och byggnadsnämnden 2015-09-29 att anstå med beslut i frågan. Anled-
ningen var det pågående arbetet med att upprätta en ny detaljplan över området 
mellan Bjärred och Ljunghusen. Denna plan har 2015-11-11 antagits av Kom-
munfullmäktige och då ska ärendet aktualiseras och avgöras. 
 
Förutsättningar 
Önnerup 10:10 är belägen inom område som saknar detaljplan, en ny detaljplan 
för området mellan Habo Ljung och Bjärred är under utarbetande hos Lomma 
kommuns planeringsavdelning. Detaljplanen reviderades i flera avseenden inför 
antagandet, bl.a. gjordes justeringar av bestämmelsegränserna så att den i detta 
ärende och i ett annat liknande förhandsbesked (MB2014-1357) planerade bebyg-
gelsen skulle vara planenlig när planen vunnit laga kraft. Planen antogs i novem-
ber 2015, men har av flera överklagats. Den har således inte vunnit laga kraft än. 
 
Lomma kommuns översiktsplan anger att ny bebyggelse utanför tätorterna inte 
bör tillåtas såvida inte synnerliga skäl föreligger. Även etablering av enstaka 
byggnader bör förgås av detaljplaneprövning. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillå-
tas på den avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas, 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs 
inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärderna planeras inom område som saknar detaljplan ska berörda 
grannar beredas tillfälle att yttra sig. Sökanden har på egen hand inhämtat medgi-
vande från dessa. Medgivandet inkom 2015-05-08, men varken ägare eller förhål-
landen har ändrats sedan det inkom. Grannar har inte hörts på nytt. 
 
 
 
   
   Forts. 
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Bygglovskontorets bedömning 
Översiktsplanen över Lomma kommun anger att ny bebyggelse utanför tätorterna 
inte bör tillåtas. Eventuell sådan ska föregås av detaljplaneprövning. Nu sker detta 
i samband med att en plan utarbetas för området mellan Habo Ljung och Bjärred 
och rubricerad fastighet ingår i planområdet. Planförslaget anger att markområdet 
är lämpligt för bostadsbebyggelse och minsta tomtstorlek bör vara 2000 m2. Öv-
riga bestämmelser rör byggnaders placering på tomt och deras utformning, något 
som prövas i samband med bygglov. 
 
Rubricerad ansökan har en komplicerad historia så till vida att den ursprungligen 
innebar lokaliseringen av två enbostadshus. Förslaget skickades till berörda gran-
nar för yttrande. Ägaren till Önnerup 10:18, belägen omedelbart öster om före-
slagna byggnader, inkom med erinran i form av en lång inlaga beskrivande de av 
honom upplevda olägenheterna som förslaget innebar, främst avseende en begrän-
sad havsutsikt. Efter förhandlingar mellan denne och sökanden lät sökanden det 
södra av de föreslagna byggnaderna helt utgå ur den ursprungliga ansökan, i stäl-
let ansöktes om ett separat förhandsbesked för den södra tomten (tomt A) – detta 
ärende. 
 
Som nämnts ovan har plankontoret efter diskussioner med sökanden och ägaren 
till Önnerup 10:18 gjort justeringar i det ursprungliga planförslaget för att tillmö-
tesgå deras önskemål. Det finns därför anledning att anta att den tänkta bebyggel-
sen kommer att placeras och utformas i enlighet med planen. 
 
Ny bebyggelse får i en bygglovsprocess prövas mot Plan- och bygglagens all-
männa anpassnings- och lämplighetregler under tiden fram till att den nya detalj-
planen vunnit laga kraft. Därefter gäller detaljplanen. Man kan dock redan nu av 
detaljplaneförslaget utläsa kommunens åsikter angående bebyggelsen på platsen. 
Rubricerat förslag följer planförslaget, dvs. tomten A på kartan omfattar en areal 
på 2030 m2 och är tänkt att bebyggas med bostad. 
 
Den tänkta tomten är placerad inom ett område mellan två större bostäder av äldre 
datum, där Villa Haga är den östra. Tomten förläggs i områdets södra kant med 
plats för angöring till den ursprungliga bebyggelsen vid havet på Önnerup 10:10. 
En byggnad på föreslagen plats kommer att något begränsa utsikten mot havet 
från Villa Haga. Både den och Villa Haga kommer att ha en vid utsikt över land-
skapet mot sydväst och mot havet, Lomma och vidare mot Malmö och Öresunds-
bron. Angöring till nya tomten sker från Södra Västkustvägen via ett smalt skaft i 
Önnerup 10:10, i en befintlig infart. 
 
   
   Forts. 
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Eftersom detaljplanen i de delar som avser lämplighetsprövning och lokalisering 
kan anses färdigutredd – planförslaget har antagits, endast överklaganden återstår 
- har här inte gjorts någon särskild djupare lämplighetsprövning. Planen innebär 
möjlighet att stycka av två tomter för bostadsändamål. I stället bedöms förslaget 
komma att väl passa in i Lomma kommuns vilja att efter detaljplaneprövning i 
vissa fall godta ny bebyggelse utanför tätorterna. Miljö- och byggnadsnämnden 
bör därför kunna lämna ett positivt förhandsbesked till sökanden. Ett specifikt bo-
stadshus ska senare prövas vid ett bygglovsförfarande.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 28. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-20 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 28/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden lämnar enligt 9 kap 17 § PBL positivt förhandsbe-
sked angående föreslagen avstyckning, tomt A, avsedd för ett enbostadshus. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Förhandsbesked  4440:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar   341:- 
Summa 4781:- 
 
Faktura översänds separat 
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ALNARP 1:57 och LOMMA 33:11, del av. Ansökan om för-
handsbesked angående återuppförande av hodda 
 
Ärendebeskrivning 
2013-08-26 inkom till Byggenheten en ansökan omförhandsbesked angående 
återuppförande av en s.k. hodda på strandmarken på rubricerade fastigheter, En-
ligt ansökan brann den sedan länge etablerade hoddan ned i januari 2012 till följd 
av ett pyromandåd. Ansökan avsåg återuppbyggnad av en identisk hodda på 
samma plats. Hoddan hade använts som skydd för ornitologer, utflyktsmål för da-
gisgrupper och allmänhet samt vid valborgsfirande. 
2013-10-29 lämnade Miljö- och byggnadsnämnden ett negativt förhandsbesked 
som svar på ansökan. Av nämndens utredning framgår att det gjorts en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen. Ansökan om förhandsbesked är inlämnad 
av en enskild person som åberopar ett allmänt intresse för att få återuppföra 
hoddan. Detta intresse är den viktiga betydelsen som utflyktsmål för ornitologer, 
dagisbarn och allmänhet, samt vid valborgsfirande. Av utredningen framgår att 
andra allmänna intressen är placering inom strandskyddat område samt inom de-
taljplan på mark som är reserverad som park eller plantering (se nedan). (Den de-
len var placerad på fastigheten Lomma 33:11) Lomma kommun har i sitt kultur-
miljöprogram pekat på fiskarhoddornas betydelse för strandmiljön och förståelsen 
av dess kulturhistoria.  
Eftersom hoddan var placerad på ofri grund ansågs det enskilda intresset, markä-
garens inställning avgörande. Denne, dvs. Lomma kommun, hade i sitt remissvar 
tydligt angett att man motsätter sig ett återuppbyggande av den nedbrunna 
hoddan. Utredningen konstaterade dessutom att en återuppbyggnad kräver dispens 
från strandskyddsbestämmelserna. En sådan behandlas i ett separat ärende under 
miljöbalken. Mot bakgrund av det anförda fann miljö- och byggnadsnämnden att 
det inte var lämpligt att lämna ett positivt förhandsbesked på ansökan eftersom 
fastighetsägaren motsatte sig återuppbyggnationen. Sökanden kunde därför inte 
påräkna sig en beviljad ansökan om bygglov om sådan lämnas in. 
 
Sökanden överklagade (inkom 2013-11-29) detta beslut till Länsstyrelsen som i 
ett beslut 2014-06-27 höll med den klagande och upphävde beslutet och återförvi-
sade ärendet till Lomma. Länsstyrelsen noterar att miljö- och byggnadsnämnden 
inte tagit ställning till det faktum att hoddan delvis låg på detaljplanelagt område 
utan hanterat ansökan som om den i sin helhet låg inom område som saknar de-
taljplan. Styrelsen anger att i en fråga om förhandsbesked ska det prövas om det 
tilltänkta projektet över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs närm-
ast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Av detta skäl  
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håller inte Länsstyrelsen med Miljö- och byggnadsnämnden att det enskilda in-
tresset markägarens intresse är relevant i sammanhanget. I stället är det enskilda 
intresset som sökanden har av att få bygga upp hoddan igen som väger tungt och 
ska vägas mot de allmänna intressena. Man anser inte att de allmänna intressena 
som framgår av Lomma kommuns översiktsplan och kulturmiljöprogram är så 
starka att de utgör ett hinder för att återuppbygga hoddan. Därmed finns det inte 
skäl för Lomma kommun att på de grunder man anfört att lämna ett negativt be-
sked.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden överklagade 2014-07-25 Länsstyrelsens beslut ge-
nom ett delegationsbeslut av ordföranden. Nämnden argumenterar och finner bl.a. 
det egendomligt att Länsstyrelsen i en del av sitt beslut anför att den tilltänkta 
hoddan delvis ligger inom detaljplanelagt område och sedan endast prövar frågan 
förhandsbesked för den del som ligger inom område som saknar plan. Ska det tol-
kas så att beslutet rör en lite annan placering än den sökta? Nämnden anser att 
länsstyrelsen har fel när den anger att fastighetsägarens inställning saknar rele-
vans, i synnerhet när denne så tydligt är emot åtgärden.  
 
Mark- och miljödomstolen, MMD, meddelade 2015-03-10 dom i ärendet. Dom-
stolen konstaterar att den endast prövar det som miljö- och byggnadsnämnden be-
slutat om, dvs återuppförande av en hodda på Alnarp 1:57. Av domslutet kan man 
läsa att den konstaterar att ett återuppförande av boden – hoddan – på samma plats 
inte är möjligt eftersom den detaljplan som boden delvis är uppförd på inte tillåter 
det. MMD håller med Länsstyrelsen att något skäl att lämna ett negativt förhands-
besked för en återuppbyggnad av en hodda på Alnarp 1:57 inte föreligger och av-
slår överklagan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden överklagar därpå 2015-04-01 MMD:s dom och 
MMD lämnar ett slutligt beslut i ärendet 2015-04-07 och avvisar överklagan ef-
tersom den inkommit en dag försent. Därmed återgår ärendet till Miljö- och bygg-
nadsnämnden att pröva ansökan på nytt. 
 
Förutsättningar 
Den föreslagna platsen ligger inom del av Alnarp 1:57 vid den nordligaste delen 
av det som en gång var Lomma camping. Huvuddelen av den ursprungliga 
hoddan, ca fyra femtedelar, låg på mark som inte är detaljplanelagd, medan en 
mindre del låg inom Lomma 33:11, inom detaljplan 157. Markens användning är 
på kartan angiven som Park eller plantering. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det,     
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byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs 
inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Enlig 2 kap 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av frågor enligt denna lag. 
 
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. Lag 
(2014:862). 
 
Enligt 2 kap 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-
handsbesked enligt denna lag mark tas i anspråk för att bebyggas endast om mar-
ken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kap 5 § PBL ska vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-
handsbesked enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1) människors hälsa och säkerhet, 2) 
jord, berg- och vattenförhållandena, 3) möjligheterna att ordna trafik, vattenför-
sörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsser-
vice i övrigt, 4) möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bul-
lerstörningar, och 5) risken för olyckor, översvämning och erosion. Bebyggelse 
och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. 
 
Vägledning hur 2 kap 2-5 §§ PBL ska tolkas finner man i Lomma kommuns över-
siktsplan, antagen 10 februari 2011. I den är marken där den sökta hoddan ska 
placeras reserveras för en skyddsvall. Placeringen planeras i gränsen mellan riks-
intresse för kulturmiljövården och Lomma tätort. Den är också inom riksintresset 
för kustzonen. Översiktsplanen anger att ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna 
inte ska tillåtas med hänvisning till att det kan påverka möjligheterna att bedriva 
ett effektivt jordbruk negativt och att det kan påverka landskapsbilden negativt  
   
   Forts. 
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och därmed strida mot det allmänna intresset god hushållning med mark och re-
surser. Ny bebyggelse bör föregås av detaljplaneläggning för att belysa konse-
kvenserna på ett allsidigt vis. 

 
Lomma kommun har 2005 antagit ett kulturmiljöprogram, som innehåller anvis-
ningar för hur lagbestämmelserna om utformning och anpassning bör tolkas. I 
detta anges att fiskehoddorna längs öresundskusten har sitt största värde som typ 
och det innebär att en hodda kan flyttas inom området, någon enstaka hodda kan 
tänkas avlägsnas och nya hoddor kan komma till. De ska i så fall ha små dimens-
ioner och får inte byggas till. Hoddorna ska ligga på ofri grund och inte ha några 
trädgårdar. Kontakten med havet ska bibehållas. 
 
Föreslagen placering av hoddan ligger ino9m strandskyddat område. 
 
Kommunikation 
Yttrande från Lomma kommuns planeringsavdelning har inhämtats, se nedan.  
Yttrande från kommunens tekniska avdelning inhämtades i samband med Miljö- 
och byggnadsnämndens tidigare ställningstagande. Muntlig kontakt med avdel-
ningen ger vid handen att avdelningen står fast vid sin inställning att etableringen 
är olämplig och att kommunen inte kommer att tillåta ett återuppförande av 
hoddan för man vill inte privatisera strandmarken. 
Miljöenheten påpekar i ett mejl att om en eventuell byggnation ska komma till 
stånd krävs en dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Berörda grannar har inte hörts i ärendet eftersom denna utrednings slutsats är att 
ett återuppförande inte kan tillåtas, se nedan. 
 
Byggenehetens bedömning 
Inför ett förhandsbesked som detta ska en avvägning mellan allmänna och en-
skilda intressen göras.  
 
Rubricerad ansökan om förhandsbesked är inlämnad av en enskild person som 
åberopar ett allmänt intresse för att få återuppföra hoddan. Den hade en viktig be-
tydelse som utflyktsmål för ornitologer, dagisbarn och allmänhet, samt vid val-
borgsfirande. Man får nog beteckna ett återuppförande av hoddan som den sökan-
des enskilda intresse. 
 
Ett annat enskilt intresse är markägarens, i detta fall kommunens, som även den 
åberopar ett allmänt intresse när man anger att en privatisering av strandmarken 
inte är önskvärd. Länsstyrelse och Mark- och miljödomstol anser vid de tidigare 
prövningarna av ärendet att markägarens intresse i denna fråga inte är relevant.  
   Forts. 
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Ändå föreskriver 9 kap 26 § PBL: ”Om det inte är uppenbart onödigt, får en 
fråga om lov eller förhandsbesked inte avgöras utan att sökanden och fastighets-
ägaren har underrättats om vad andra har tillfört ärendet och fått tillfälle att 
yttra sig över det”. Så sker rutinmässigt vid handläggningen när sökanden är an-
nan än fastighetsägaren. Inkommer erinran mot ansökan är det Miljö- och bygg-
nadsnämndens uppgift att göra en avvägning mellan intressena inför beslut. 
 
Strandskyddet är ett allmänt intresse. För att en byggnation ska kunna tillåtas 
krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Endast särskilt skäl 1) kan komma i fråga här, men efter att platsen inte varit i an-
språkstagen på minst fyra år gör byggenheten bedömningen att det inte kan bli 
fråga om en dispens från strandskyddsbestämmelserna eftersom särskilda skäl inte 
föreligger. 
 
Som nämnts ovan var den ursprungliga hoddan delvis, ca en femtedel, placerad på 
mark som är detaljplanelagd och på plankartan är marken allmän plats och reser-
verad för park eller plantering. I planbeskrivningen står ”Ett annat viktigt syfte 
med planläggningen har varit att skapa tillgänglighet för allmänheten utefter 
stranden på hela sträckan inom planområdet”. Det är Byggenhetens bedömning att 
området inte är avsett att bebyggas, i synnerhet inte av privata byggherrar. Det in-
nebär att det inte är möjligt att återuppföra hoddan på samma plats. Det framgår 
av domslutet att Mark- och miljödomstolen är av samma åsikt: ”Domstolen kan 
även konstatera att ett återuppförande av boden på den del av fastigheten Lomma 
33:11 där boden innan branden till en mindre del var placerad inte är möjligt med 
hänsyn till gällande detaljplan”. 
 
På översiktsplanens karta finns redovisat ett reservat för skyddsvall. Denna vall 
ska fungera som erosionsskydd och skydd mot inträngning av vatten till den 
strandnära bebyggelsen i Lomma tätort. Markeringen på kartan kan inte ses som 
en exakt placering av en vall utan som ett observandum inför området framtida 
planering. Den nedbrunna hoddan stod inom eller i omedelbar anslutning till re-
servatet. 
Planeringskontoret anför bl.a. att en hodda på platsen skulle försvåra ett arbete 
med att anlägga en skyddsvall som skäl för att inte tillåta återuppförandet, man 
anser det som synnerligen olyckligt. Ett annat skäl som anges är kommunens ar-
bete med ett promenadstråk längs kommunens kust. En sådan hodda skulle fun-
gera som ett privatiserande av allmän platsmark, vilket skulle störa intrycket av ett 
för alla tillgängligt strandstråk. Man menar också att alla de allmänna funktioner 
som sökanden åberopar för att få återuppföra boden kommer att vara tillgängliga 
alldeles söder om platsen i den planerade Öresundsparkens fritidsområde.  
   Forts. 
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Markägaren har från början deklarerat att något uppförande av en ny hodda inte är 
aktuellt eftersom man inte önskar en privatisering av strandmarken. Där står två 
enskilda intressen i konflikt med varandra och det är byggenhetens bedömning att 
markägarens väger tyngre än den sökandes. 
 
Sammantaget är det Byggenhetens bedömning att Miljö- och byggnadsnämnden 
inte kan lämna ett positivt svar på ansökan om förhandsbesked, av följande skäl: 
1) Gällande detaljplan förhindrar att hoddan återuppförs på samma plats 
2) Översiktsplanen anger att området där hoddan var placerad ingår i ett reservat 
för skyddsvall 
3) Två motstående enskilda intressen, markägarens och sökandens, varav markä-
garens väger tyngre 
 
Förslaget strider mot 2 kap 2-5 §§ PBL angående en ur allmän synpunkt en god 
hushållning då hoddan försvårar ett anläggande av ett promenadstråk längs stran-
den, och försvårar ett framtida anläggande av en skyddsvall mot inträngande 
havsvatten. Hoddan kommer att försvåra möjligheterna att förebygga störningar 
av inträngande vatten. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-0216, § 29. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-02-09 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 28/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 2 kap 2-5 §§ samt 9 kap 17-18 §§ PBL beslutar miljö- och bygg-
nadsnämnden att som förhandsbesked uttala följande: Negativt förhandsbesked 
meddelas i fråga om bygglov för en ny fiskehodda med placering på Alnarp 1:57 
och Lomma 33:11. De delar av den planerade hodda som placeras på 33:11 ligger 
inom detaljplanerat område. Planen förhindrar denna byggnation. Miljö- och 
byggnadsnämnden hänvisar till de allmänna intressen som framgår av Lomma 
kommuns översiktsplan där området är reserverat för en framtida skyddsvall. 
Hoddan kommer att försvåra möjligheterna att förebygga störningar i form av in-
trängande vatten från havet. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas i enlighet 
med ansökan om förhandsbesked. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
Förhandsbesked (timarvode, 6 tim à 1000:-) 6000:-  
Summa 6000:- 
Faktura översänds separat 
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LOMMA 37:46, Björkgatan 6. Ansökan om bygglov för tillbygg-
nad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Ansökan inkom 2013-09-17 
och har genomgått flera ändringar. Föreliggande förslag inkom 2015-10-27 och 
innebär en förlängning av boningshuset österut och en flygel i ett plan med lågt 
lutande tak in på gården, söderut. 
Tillbyggnader förses med gulvit puts och mörka betongtakpannor, lika befintligt. 
 
Förutsättningar 
Lomma 37:46 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 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. 
 
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.   
   Forts. 
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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.  
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. 
 
 
   Forts. 
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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. GAMLA PBL 8:12 
 
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.   
 
Detaljplanen innehåller inga särskilda bestämmelser om byggnads avstånd till 
tomtgräns på den aktuella tomten. I sådant fall skall, enligt övergångsbestämmel-
serna till PBL, 39 § byggnadsstadgan, BS, tillämpas. Enligt 39 § andra stycket BS 
skall iakttagas bl.a. att byggnad som ej sammanbygges (eller kan förväntas 
komma att sammanbyggas) med byggnad på granntomt ej får läggas närmre grän-
sen än 4,5 m. 
 
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för 
Lomma tätort. Ur texten: ”Området kring Linnéavägen är en miljö med kulturvär-
den att värna om. Enhetligheten i bebyggelsens utformning, placering och täthet 
är ett viktigt karaktärsdrag”. Vidare: ”För all bebyggelse gäller enligt Plan- och 
bygglagen att ändringar ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beak-
tas. Särskilt viktigt är detta på de sidor av husen som vetter mot vår gemensamma 
miljö, exempelvis gaturummet. I det här området bör man särskilt tänka på att te-
gelfasader inte bör målas, putsas, slammas eller på annat sätt täckas över. Till-
byggnader bör ske på baksidan så att byggnadernas volym i gatubilden inte rubb-
bas. Takkupor mot gatan bör vara begränsade i storlek för att inte rubba 
byggnadens volym, och takfönster mot gatan bör undvikas”. 
 
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  
   
   Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 57 (69) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-01 
 

MBN § 32 (forts.) Dnr MB13-0892 
 
 
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 avsteg från 39 § BS har berörda grannar beretts tillfälle 
att yttra sig. Ägarna till närmast berörda fastighet i öster, Lomma NN har erinran 
mot förslaget. Man anser att tillbyggnaden placeras alltför nära deras gräns och de 
befarar att den kommer att skugga deras tomt. 
 
Byggenhetens bedömning 
Som nämnts ovan har förslaget förändrats sedan ansökan lämnades in. Föränd-
ringen innebär en bättre anpassning till kulturmiljöprogrammets anvisningar om 
att byggnadernas form längs gatan inte får rubbas. Föreliggande förslag innebär 
att tillbyggnaden längs gatan dras in ca 1,5 m från fasaden på befintligt hus. 
 
Den planerade tillbyggnaden placeras nära gräns mot grannen, ca 1 meter, det 
strider mot bestämmelserna i 39 § Byggnadsstadgan som föreskriver att byggna-
der inte får placeras närmare än 4,5 m. Det finns dock ganska gott om exempel på 
att byggnadsnämnden tidigare godtagit sådana avvikelser i området, bl.a. tvärs 
över gatan på Lomma 37:38, ofta är det fråga om garage och komplementbyggna-
der. En förutsättning är att berörd granne har medgivit avsteget från bestämmel-
serna.  
 
I detta fall har ägarna till berörd grannfastighet erinran mot förslaget. Dessa befa-
rar att deras tomt ska drabbas av för mycket skugga samt att deras privatliv ska 
påverkas negativt av så näraliggande byggnader. Sökanden har getts möjlighet att 
yttra sig över erinran. I sitt yttrande, inkommet 2015-02-02, menar sökanden att 
det inte kommer att uppstå oacceptabel skugga eftersom tillbyggnaden är lägre än 
det träd som grannen har på sin tomt mitt för den tänkta tillbyggnaden. Grannen 
har missförstått ritningarna, tillbyggnaden sker i huvudsak i ett plan med ett flackt 
tak för att minska negativ inverkan. Dessutom kommer tillbyggnaden innebära att 
den befintliga terrassen hamnar utom synhåll bakom tillbyggnaden. Den kommer 
alltså att ge grannen ökat skydd. I yttrande nr 2, som inkom 2016-02-16, anför sö-
kanden att förslaget innebär att hiss installeras för att från husets framsida uppnå 
full tillgänglighet även på våning 2 och att det inte är möjligt att uppnå om till-
byggnaden sker inne på husets baksida.   Forts. 
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Fråga är om särskilda skäl kan anses föreligga för en sådan placering. Vid den be-
dömning som skall göras i detta avseende skall i första hand den tilltänkta bygg-
nadens påverkan på grannfastigheten beaktas. Byggenheten finner att det inte vi-
sats att särskilda skäl föreligger att frångå kravet på 4,5 m avstånd till 
tomtgränsen. Med hänsyn till närheten till tomtgränsen kommer att medföra men 
för berörd granne. 39 § byggnadsstadgan ger således inte utrymme för att bygglov 
skall kunna medges. Något lagkrav på att våningsplan 2 skall utföras tillgängligt 
föreligger inte när bostaden uppfyller kraven på bottenvåningen. 
 
Under senare delen av 2015 har det kommit Byggenheten till kännedom ett par 
vägledande domslut som avkunnats av Mark- och miljööverdomstolen. Dessa 
fastslår att de särskilda skäl som ska finnas för att avsteg från 39 § BS ska få gö-
ras, endast avser de fall när det inte är möjligt att bygga på annat sätt på tomten. 
Lomma 37:46 är visserligen ganska smal och djup samt sedan tidigare bebyggd 
med boningshus och komplementbyggnad, men Byggenheten bedömer det fullt 
möjligt att bygga till på et sätt så att tillbyggnaden inte kommer i strid med  
39 § BS. (Sökanden håller inte med, de hävdar att de inte kan hitta en annan lös-
ning) 
 
Av ovan nämnda skäl anser Byggenheten att det inte är lämpligt att bevilja det 
sökta lovet. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 31. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-27, 
tillägg 2016-02-19 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 31/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-  Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ samt övergångsbestämmelserna i PBL förklaras 
att särskilda skäl för avsteg från 39 § Byggnadsstadgan inte föreligger, och sökt 
bygglov avslås för uppförande av/tillbyggnad av bostadshus i enlighet med ansö-
kan. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
   Forts. 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Avslag (Timarvode, 6 tim `1000:-) 6000:- 
Grannehörande 2492:- 
Summa 8492:- 
 
Faktura översänds separat 
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FJELIE 2:11, Leråkravägen 3. Ansökan om förhandsbesked an-
gående lokalisering av enbostadshus   
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked angående avstyckning och lokalisering av enbo-
stadshus. 
På fastigheten finns idag två separata gårdsbildningar, varav den södra är en sö-
dervänd trelängad gård. Ansökan avser den norra gården. Enligt sökande är endast 
logen kvar av den en gång tvålängade gården. Avsikten är att avstycka gården till 
en separat fastighet om ca 5000 m2. 
 
Förutsättningar 
Fjelie 2:11 är belägen inom område som saknar detaljplan. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs 
inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
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. Lag 
(2014:862).  
 
Enligt 2 kap 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-
handsbesked enligt denna lag, mark tas i anspråk för att bebyggas endast om mar-
ken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kap 5 § PBL ska vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-
handsbesked enligt denna lag, bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1) människors hälsa och säkerhet, 2) 
jord, berg- och vattenförhållandena, 3) möjligheterna att ordna trafik, vattenför- 
   
   
   
   Forts. 
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sörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsser-
vice i övrigt, 4) möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bul-
lerstörningar, och 5) risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. 
 
Enligt 2 kap 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. 
 
I Lomma kommuns översiktsplan 2010 anges att ny bostadsbebyggelse utanför tä-
torterna bör undvikas såvida det inte föreligger synnerliga skäl för denna. Motivet 
är att högklassig jordbruksmark tas i anspråk och att bebyggelsen kan påverka 
landskapsbilden negativt. Även enstaka nya bostäder bör omfattas av kravet på 
detaljplanering. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden rör bebyggelse inom område som saknar detaljplan har berörda 
grannar beretts tillfälle att yttra sig. Ägarna till tio fastigheter har tillskrivits, varav 
en har svarat. Ingen erinran har inkommit. 
 
Från Trafikverket har inkommit yttrande som anger att man inte har några syn-
punkter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot påpekar man de bullerstörningar 
som den tänkta fastigheten utsätts för och kan så i framtiden. Sökanden har lämnat 
in utredning i denna fråga, se nedan. 
 
Byggenhetens bedömning 
Trots översiktsplanens önskan om att ny bebyggelse utanför tätorterna inte bör 
tillåtas bör man kunna göra undantag i detta fall eftersom det egentligen inte är en 
”ny” bebyggelse, det handlar snarare om att återuppväcka en sedan länge etable-
rad gårdsbildning. 
   Forts. 
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Trafikverket har påpekande angående trafikbuller. Enligt inlämnad bullerberäk-
ning är dagens och prognostiserade värden enligt följande: 
 
Ekv. 
Ljudnivå 
La 

2015 2035 

Trafik 49 dBA 50 dBA 
Järnväg 39 dBA 44 dBA 

 
Riktvärdena för dessa nivåer är 55 dBA vid fasad och 50 dBA vid uteplats. Det är 
därför Byggenhetens bedömning att det vid en kommande bygglovsprövning finns 
goda förutsättningar att dessa riktvärden ska kunna innehållas. 
 
Den åtgärd som är i fråga påverkar inte möjligheterna att på ett tillfredsställande 
hantera avfall eller uppställning av bilar. 
 
Åtgärden påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 2 kap PBL för att 
positivt förhandsbesked skall medges är uppfyllda. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-02-16, § 32.  

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-28 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 32/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för komplettering av 
uppgifter avseende VA-anslutning. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Bjärred 1:13, Näktergalsvägen 16 A. Ansökan om bygglov för en-
bostadshus och carport  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser enbostadshus och carport. Byggnaderna utförs med fasa-
der av svart träpanel och yttertak av svart bandplåt.  
 
Ansökan har efter grannars erinran reviderats så att carport placerats 4,5 meter 
från gräns mot gemensam angöringsgata. Carporten har också kortats något. Se 
nedan. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 1:13 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 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. 
 
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.  
 
    
    Forts. 
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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.  
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  
 
    
    Forts. 
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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 9 § PBL skall en obebyggd tomt som skall bebyggas ordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 1) naturförutsättningarna så 
långt möjligt tas till vara, 2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken 
inte uppkommer, 3) det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från 
tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kra-
vet på framkomlighet för utryckningsfordon, 4) det på tomten eller i närheten av 
den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och loss-
ning av fordon, 5) personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 
med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 6) risken 
för olycksfall begränsas. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som inne-
håller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller an-
nan jämförlig verksamhet, skall det på tomten eller i närheten av den finnas till-
räckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns 
tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 
4, skall man i första hand ordna friyta. 
 
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. 
 
Detaljplanen, som är fastställd år 1983 innehåller inga särskilda bestämmelser om 
byggnads avstånd till gräns mot granntomt på den aktuella tomten. I sådant fall 
skulle, enligt 17 kap 4 § sista stycket i den tidigare plan- och bygglagen, 39 § 
byggnadsstadgan (1959:612), BS, tillämpas som en bestämmelse i detaljplanen. I 
femte punkten övergångsbestämmelserna till nu gällande PBL stadgas att över-
gångsbestämmelsen i 17 kap 4 § sista stycket i den tidigare, och nu upphävda, 
plan- och bygglagen fortfarande skall gälla för sådan äldre detaljplan som här är i 
fråga.  
 
                                                                                                                   Forts. 
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Enligt 39 § första stycket BS skall byggnad förläggas till sådant ställe på tomt som 
är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och så att den på lämpligt sätt ansluter 
till övrig bebyggelse på tomten och på närbelägen mark.  
 
Enligt samma lagrum andra stycket skall iakttas a) att byggnad som ej samman-
bygges (eller kan förväntas komma att sammanbyggas) med byggnad på grann-
tomt ej får läggas på mindre avstånd från granntomten än som motsvarar hälften 
av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej närmre gränsen än 4,5 m, samt 
b) att avståndet mellan byggnader på samma tomt ej får vara mindre än den för 
någondera byggnaden tillåtna största höjden. Byggnadsnämnden får medge un-
dantag från bestämmelserna i andra stycket om särskilda skäl föreligger och om 
det kan ske utan men för granne samt utan fara för sundhet, brandsäkerhet eller 
trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Om den 
åtgärd som är i fråga kan inverka på förhållandena på angränsande tomt, skall dess 
ägare höras i saken.  
 
Fastigheten ligger inte inom område som utpekats i Lomma kommuns kulturmil-
jöprogram. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd med ett startbesked godkänna att en 
bygglovs-pliktig 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 
Då åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan har sökande på eget ini-
tiativ inhämtat medgivande från berörda grannar. Erinran från övriga delägare i 
den gemensamt ägda angöringsgatan har inkommit med erinran. Dessa är av två 
slag, man motsätter sig placeringen av carporten närmare gräns mot angöringsga-
tan närmare än 4,5 meter och man motsätter sig det föreslagna färgsättningen i 
svart. Man menar att en svart byggnad avviker alltför mycket mot den befintliga 
bebyggelsen som går i ljusa färger. Någon erinran mot att huvudbyggnaden place-
ras närmare gräns mot grannen i öster har inte inkommit. 
    
    
    Forts. 
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Efter erinran inkommit har sökanden underrättats och fått möjlighet att yttra sig 
över dessa. Denne har därefter valt att revidera förslaget så att carporten placeras 
4,5 meter från gräns mot angöringsgatan. 
 
Byggenhetens bedömning 
Huvudbyggnaden är placerad till en mindre del innanför de 4,5 meter som före-
skrivs som minsta avstånd till gräns mot granne i 39 § Byggnadsstadgan, som 
närmast är den placerad 3,7 m från gräns mot granne i öster. Den är dessutom nå-
got högre än vad gällande detaljplan föreskriver, 4,1 meter mot tillåtna 4,0 m. Den 
föreslagna carporten placeras efter revidering 4,5 meter från den samfällt ägda in-
fartsgatan till Bjärred 1:11, 1:12 och 1:14. Ut mot Näktergalsvägen råder utfarts-
förbud enligt detaljplanen. Liknande placeringar av huvudbyggnader nära fastig-
hetsgräns förekommer talrikt inom detta kvarter och här bedöms att den 
föreslagna placeringen vara helt i linje med byggnadsnämndens tidigare ställ-
ningstaganden. Den föreslagna placeringen bedöms som en liten avvikelse enligt 
9 kap 30 § och är förenlig med planens syfte. Rubricerad fastighet har sin in- och 
utfart via denna lilla privatägda gata. 
 
Byggenheten gör bedömningen att de särskilda skäl som enligt 39 § byggnads-
stadgan krävs för att en placering av en byggnad närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter i detta fall föreligger, då byggnadsnämnden i flera fall godtagit liknande 
placeringar inom kvarteret och gällande detaljplan föreskriver att in- och utfart 
ska ske via särskild gata i stället för Näckrosvägen. 
Eftersom fastigheten inte ligger inom område som utpekats i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram kan inte krav på anpassning till landskaps- och stadsbild göras 
utöver de allmänna kraven som finns i 2 kap PBL. Byggenheten bedömer att det 
för nytillkommande bebyggelse råder viss frihet att gestalta byggnationen enligt 
den för tiden rådande smakuppfattningen och att det under 2000-talet inte varit 
ovanligt eller uppseendeväckande med svartmålade träfasader. Därför bör kulör-
sättningen kunna godtas i detta fall.  
 
Vad gäller huvudbyggnadens höjd som överskrider föreskriven höjd med ca 0,1 
meter bedöms detta vara en liten avvikelse från planen. Berörda grannar har i sina 
yttrande inga invändningar mot byggnadens höjd. 
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall är tillgodosedda. 
 
Kravet på uppställningsplatser för bilar anses vara tillgodosett. 
 
Byggnaden avviker inte påtagligt från omgivande bebyggelse. Kraven på utform-
ning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL är uppfyllda.   
    Forts. 
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Den tilltänkta byggnaden innehåller bostad. 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 byggenheten att kraven i 9 kap 30 och 31 §§ 
PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför be-
viljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet, 2016-03-01, § 33. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2015-12-08, 

tillägg 2016-02-19 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 33/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20, 30 och 31b §§ PBL förklaras att de planavvikelser som är 
i fråga är att betrakta som små och förenliga med detaljplanens syfte, samt bevil-
jas sökt bygglov för uppförande av enbostadshus och carport i enlighet med ansö-
kan och med utförande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta 
beslut. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas.   
 
Beslut om kontrollansvarig 
Kontrollansvarig skall vara: Alf Michelsen, Linro Konsult AB, Algatan 8, 23431 
Lomma. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 35386:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar      341:- 
Summa 35727:- 
 
Faktura översänds separat 

   Forts. 
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Upplysningar 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. 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.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
 
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. 
 
 
 

 


