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Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Janeric Seidegård (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Beatrice Palmgren (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Gunilla Tynell (L) 
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Stig Svensson (S) 
Mari Brandt (S)  
Hans Sandeberg (S) 
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Ann Haluzova (M) 
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tjänstgörande ersättare  
tjänstgörande ersättare, §§ 45-53 
tjänstgörande ersättare, §§ 54-57 
tjänstgörande ersättare, § 54 

Övrigadeltgare Ann Haluzova (M) 
Gunnel Holmquist (M) 
Caroline Lindberg (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Nancy Ressaissi (S) 
Tommy Samuelsson 
Per Larsson 
Lovisa Liljenberg 
Hans Boman 
Helene Blom 
Sara Hansson 
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Sofia Barnell 
Jennie Raneke 

Ersättare, §§ 45-53, §§ 55-57 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare, §§ 45-53 
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Förvaltningsstrateg 
Bygglovschef 
Stadsarkitekt 
Miljöchef 
Miljöinspektör, del av § 45 
Miljöinspektör, del av § 45 
Miljöinspektör, §§ 45-49 
Nämndsekreterare 
 
 

 
Utses att justera Stig Svensson 

 

 

Justeringens plats 
och tid 

Miljö- och byggenheten 2016-
04-05 

Paragrafer 45-57 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 

 Ordförande   

  Jerry Ahlström  
 Justerande   

  Stig Svensson 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  
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MBN § 45 Dnr MB16-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschefen lämnar information angående GIS-samverkan. 
 
Miljöinspektören informerar om orsaker till förhöjda bakteriehalter vid T-bryggan 
i Lomma kommun. 
 
Miljöinspektören lämnar information om en rapport avseende Flädiebäcken. 
 
Bygglovschefen informerar om 
- Personalinformation 
-  Boverket har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram en vägledning angående 

beslutsunderlag vid prövning av kommunala beslut enligt plan- och byggla-
gen. Länsstyrelsen i Skåne län har i detta arbete lyft fram Lomma kommun 
som ett bra exempel på framtagande av beslutsunderlag vid prövning av 
kommunala beslut enligt plan- och bygglagen. Byggenheten i Lomma har där-
för intervjuats av konsulter på uppdrag av Boverket för att kunna bidra med 
goda exempel på arbetssätt och beslutsmallar.  

- Inbjudan till Boverket angående de projekt som Lomma kommun har drivit 
tillsammans med 5-yes kommunerna angående de nya bygglovsbefriade åt-
gärderna som införts i plan- och bygglagen från år 2015. 

 
Ordföranden informerar om kommundialogen som äger rum den 27 april. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 46 Dnr MB16-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2016-03-15 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-03-22 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2016-02-16--2016-03-16 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Ekonomisk uppföljning januari-februari 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport för januari-februari 2016. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 36. 

 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-februari 2016 för miljö- och byggnadsnämnden  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 36/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden lägger månadsrapporten avseende januari-februari 
2016 till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 48 Dnr MB16- 

 
 

Förslag till nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2017 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, 
varav bl.a. följer att nämnderna ska upprätta nämndsplan. 
 
Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak 
ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det 
ska tydligt framgå vad som krävs för att man ska ha uppfyllt målen och hur upp-
följningen ska ske. Detta anges i form av nyckeltal. Det är effekterna av insatta re-
surser och aktiviteter som är avgörande och som nämndsplanerna ska rikta fokus 
mot. 
 
Nämndsplanen fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 37. 
 
Beslutsunderlag  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 37/16 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 49 Dnr MB 2016-213 

 
 

Yttrande gällande Habo Golf AB:s samråd enligt 6 kap 4 § miljö-
balken för vattenverksamhet inom Örestads golfbana, Stora Habo 
1:6  
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har givits tillfälle att till kommunstyrelsen senast 
den 11 april 2016 ge synpunkter avseende ärendet Habo Golf AB:s samråd enligt 
6 kap 4 § miljöbalken för vattenverksamhet inom Örestads golfbana. 
 
Bakgrund 
Habo Golf AB, Örestads golfklubb, planerar att ansöka om tillstånd hos Växjö 
tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, att inom fastigheten Stora Habo 1:6, på golf-
banan utföra följande åtgärder:  
- Lagligförklaring av vallar invid vattendragen Höje å och Önnerupsbäcken  
- Tätning av befintliga vallar där dessa skadats genom inträngning av rötter, grä-

vande djur eller översvämningsskador 
- Där vallarna idag är lägre än +1,6 m (RH 2000) byggs dessa upp till denna höjd 
- Avstängning av förbindelsen mellan greendamm vid hål Röd 5 och Önnerup-

bäcken (markyta +1,34 m) genom en ny vall på +1,7 m 
- Under perioden 1/5 – 30/9 få ta ut vatten till en mängd av 25 l/s, dock för peri-

oden högst 75 000 m3, från Höje å/Höje ås norra gren, att ledas till golfklubbens 
interna, sammanlänkande dammsystem 

- Möjlighet för att från golfbanans dammsystem kunna bortleda överskottsvatten 
till Höje å/Höje ås norra gren, t.ex. under perioder med kraftig nederbörd 
och/eller vid snösmältning vintertid 

 
Habo Golfs anläggning ligger inom fastigheten Stora Habo 1:6 strax norr om 
Lomma tätort. Önnerupsbäcken, som byter namn till Höje ås norra gren, rinner 
söderut och rinner genom golfbanan. Höje ås huvudfåra rinner öster ifrån och rin-
ner förbi golfbanans sydöstra kant. Området där golfbanan ligger har under senare 
år upprepade gånger utsatts för översvämningar från vattendragen. Sommaren 
2007 drabbades golfbanan av en omfattande översvämning, varefter det före-
kommit ett antal översvämningar med varierande storlekar under åren 2009, 2011, 
2013 och 2014. År 2014 trängde vatten över eller genom otäta vallar in vid tre 
olika tillfällen. Översvämningarna beror både av stora vattenflöden efter neder-
börd samt snösmältning, men även höga vattennivåer i Öresund som leder till 
höga vattenstånd i Höje å påverkar översvämningarna. 
 
Pilar har planterats på vallarna 1991. Rötterna har trängt igenom och skadat val-
larna vilket försämrat vallarnas funktion. Både åkersork och mullvad har också  
 Forts. 
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skadat konstruktionen. Översvämningarna skadar dessutom vallarna. Då vallarna 
är i dåligt skick finns det behov av att pumpa ut inträngande vatten i syfte att torr-
lägga de översvämmade områdena.  
 
Habo Golf har haft diskussionsmöte angående de planerade åtgärderna med Läns-
styrelsen den 26 mars 2014 och Habo Golf AB blev vid mötestillfället informe-
rade om att åtgärderna med ändring av vallarna bedömdes vara tillståndspliktiga. 
Länsstyrelsen utfärdade ett föreläggande om beslut mot planerad vattenverksam-
het den 24 februari 2015 och anger i detta bland annat att de befintliga vallarna 
uppförts i ett annat syfte än vad de idag används för, och eventuellt kommer an-
vändas för, enligt de planerade åtgärderna. Således har vattenverksamhetens syfte 
ändrats i hög grad. Ursprungligen har vallarna troligen uppförts i syfte att torr-
lägga mark för livsmedelsproduktion. 
 
Miljöenhetens synpunkter 
 
Markavvattning 
Gällande markavvattning så ingår Skåne i det förbud av markavvattning som 
framgår av 11 kap. 14 § miljöbalken.  Markavvattning får inte utföras utan till-
stånd enligt 11 kap 13 § miljöbalken men tillstånd eller anmälan krävs inte om det 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas enligt 11 kap 12 § 
miljöbalken. Denna undantagsregel bedöms inte gälla med tanke på förbud mot 
markavvattning inom Skåne enligt 11 kap 14 § miljöbalken och den risken för 
skada på allmänheten som föreligger.   
 
Detaljplan 
I detaljplan för Stora Habo 1:6 m.fl. golfbana inom Haboområdet som vann laga 
kraft den 14 november 1991 går att läsa att golfbanans dränerings- och bevatt-
ningssystem avses fungera som ett recirkulationssystem. Dammarna samlar upp 
dräneringsvatten och detta innebär också att näringsläckage till Höje å och Ön-
nerupsbäcken förhindras. Vidare kan man läsa att schaktningsarbeten ej bör ge-
nomföras utmed Önnerupsbäcken eller på sådant sätt att avrinningen och nä-
ringsläckage till Höje å och Önnerupsbäcken ökar.  Enligt detaljplanen gäller 
förordnande till skydd för landskapsbilden. I beslutet för landskapsskyddet fram-
går det att vallarna vid Önnerupsbäcken ej får schaktas. Att stänga av förbindelsen 
mellan greendam vid hål Röd 5 och att genomföra schaktningsarbeten i vallarna 
strider mot ovanstående bestämmelser.  
 
 Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 9 (49) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-29 

  
MBN § 49 Dnr MB 2016-213 

 
 

Översvämningsrisk 
Önnerupsbäckens nedre del anses ha störst översvämningsrisk. Om inte vattnet 
kan rinna in på golfbanan kan det finnas det risk för eventuella översvämningar på 
andra ställen såsom Önnerups by och bebyggelsen i Habo Ljung. 
 
Strandskydd 
Enligt samrådsunderlaget ska de planerade åtgärderna inte omfatta något strand-
skyddsområde (Kap. 4.3.2 Strandskydd) på grund av att Önnerupsbäcken inte om-
fattas av strandskydd. Några av de önskade åtgärderna ligger delvis inom strand-
skyddat område varför strandskyddsdispens också behöver sökas och godkännas 
för åtgärderna ska kunna genomföras. Någon dispens från strandskyddsbestäm-
melserna finns inte heller för de befintliga vallarna. 
 
Vattenförvaltning 
EU:s ramdirektiv för vatten rör vattenfrågor inom EU vars mål är att sjöar, vatten-
drag och kustvatten skall uppnå en god kemisk och ekologisk status. Arbetet med 
vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år.  Den första cykeln avsluta-
des år 2009, den andra år 2015 och nästa år 2021. Lomma kommun skall enligt 
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun verka för att vattenkvaliteten i vatten-
drag kan klassas med god status enligt EU:s vattendirektiv. Delen av Höje å som 
går förbi golfbanan skall på sikt förändras och få god status och de hydromorfolo-
giska förutsättningarna för ån är en av de prioriterade områdena inom vilka åtgär-
der skall genomföras innan 2021.  
 
Biotopskydd 
De planterade pilarna på vallarna har bevarandevärde och är dessutom skyddade 
som biotopskydd i hela landet enligt kap. 7 § 11 miljöbalken där pilvallar finns 
uppräknade som en av sju biotoper som är förtecknade i bilaga 1 till Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Pilar i rad är viktiga som 
tillflyktsorter, ekologiska korridorer för allehanda växt- och djurarter i ett övrigt 
monotont och öppet jordbrukslandskap. Att genomföra schaktningsarbeten i och 
intill pilarna kan medföra att trädens rötter skadas och därmed riskerar träden att 
dö. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd som kan skada naturmiljön. 
 
Djurliv 
Inom området rör sig de rödlistade fåglarna havsörn, stare, storspov, brushane, 
kungsfågel, blå kärrhök och gråtrut i området. Vilda fåglar är per definition frid- 
lysta enligt 4 § Artskyddsförordningen (2007:845). Vidare har man sett vattensa-
lamander av okänd art inom området. Större vattensalamander är fridlyst enligt  
 Forts. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 10 (49) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-29 
  
MBN § 49 Dnr MB 2016-213 

 
 

4§ Artskyddsförordningen. Fridlysning enligt 4 § innebär att man inte får störa ar-
ten, skada eller förstöra djurens fortplantningsområden. Mindre vattensalamander 
är fridlyst enligt 6 § Artskyddsförordningen i hela landet. Det innebär att man inte 
får döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar. Ej heller ta bort eller 
skada ägg, rom, larver eller bon. 
 
Synpunkter på samrådsunderlag 
- Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att konsekvenserna av uttaget av vat-

tenuttaget är redovisat i tillräcklig utsträckning och en MKB (miljökonsekvens-
beskrivning) saknas.  

 
- Miljö- och byggnadsnämnden saknar en platsspecificering av var intaget och ut-

taget av vatten från Höje ås norra gren planeras utföras. 
 
- Vidare ställer sig Miljö- och byggnadsnämnden frågande till vad definitionen är 

av kraftig nederbörd samt vad det innebär att avvattna inför perioder med kraftig 
nederbörd. 

 
- I kapitel 5.1.1 (Vattenförekomster) i WSP:s underlag grundar sig uppgifterna på 

den förra förvaltningscykelns bedömning (2009) och denna är således inte kor-
rekt i samrådsunderlaget. 

 
- Önnerupsbäcken är ett öringvatten och det saknas en beskrivning av limniska na-

turvärden i samrådsunderlaget, kapitel 6 (Förutsedd miljöpåverkan) 
 
- Haboljungs benämns i samrådsunderlaget som ett område innehållandes ett högt 

naturvärde och miljö- och byggnadsnämnden vill gärna påpeka att Haboljungs 
fure sedan 2015 dessutom är ett kommunalt naturreservat.   

 
De åtgärder som Habo Golf AB ämnar ansöka tillstånd för anser miljö- och bygg-
nadsnämnden inte överensstämmer med gällande bestämmelser. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 38. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-02-26 från miljöenheten 
- Skrivelse 2016-02-05 från AB Nordic Law 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 38/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar miljöenhetens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö, Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-13 (79§) att anta reviderade lokala före-
skrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Föreskrifterna trädde i kraft 
2005-11-01. Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet ger kommunen möjlighet att utfärda lokala föreskrifter om tomgångs-
körning, skydd av ytvattentäkt, eldning, tillstånd för vissa typer av djur inom de-
taljplanelagt område m.m. SKL har tagit fram ett förslag till underlag för kommu-
nerna. 
 
I Lomma kommuns miljömålsprogram 2014-2020 framgår att en översyn ska ske 
av de lokala miljö- och hälsoföreskrifterna. 
 
Miljöenhetens bedömning 
Miljöenheten kan efter genomgång av gällande lokala föreskrifter konstatera att 
revideringsbehov föreligger. Förslag till reviderade föreskrifter bifogas inklusive 
kartbilaga. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 39. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2106-03-08 från miljöenheten 
- Förslag till reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
-   Protokoll från arbetsutskottet, § 39/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända förslag till reviderade lo-
kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Lomma kommun 
till tekniska nämnden för yttrande. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Överklagande av länsstyrelsens beslut om slamspridning, dnr. 
505–23807–2014 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 21 augusti 2014 att förbjuda NN att 
sprida slam på fastigheten Borgeby 1:1. NN överklagade beslutet. Länsstyrelsen 
upphävde den 2 februari 2016 miljö- och byggnadsnämndens beslut och visar 
ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning.  

 
Miljöenheten föreslår miljö- och byggnadsnämnden följande synpunkter: 
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare lämnade argument varför slam-
spridning ska förbjudas med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
 
Avfall eller kemisk produkt 
Beträffande produktvalsprincipen hänvisar länsstyrelsen till en dom i miljödom-
stolen i Växjö (M648-10) där det framförs att ”därför får avloppsslam för närva-
rande anses utgöra en kemisk produkt i miljöbalkens mening”. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden håller inte med om denna bedömning. Om slammet 
ska anses vara en kemisk produkt måste det enligt Reach vara registrerat hos den 
Europeiska kemikaliemyndigheten. Ämnen som inte är registrerade får inte släp-
pas ut på EU-marknaden. Reach omfattar i princip alla kemiska produkter, det vill 
säga ämnen och blandningar. Säkerhetsdatablad ska finnas för bl.a. kemiska pro-
dukter som består av blandningar som inte klassificeras som farliga men som in-
nehåller minst 1 procent av ett hälso- eller miljöfarligt ämne. Med hänvisning till 
slammets stora och varierande innehåll av kända och okända kemikalier kommer 
det inte vara möjligt att författa ett korrekt säkerhetsdatablad. 
 
Naturvårdsverket har i ett brev till Kemikalieinspektionen (2011-05-26) uppgett 
följande. ”Vi anser att slam är ett avfall. Det uppstår i en reningsprocess och det 
finns ett kvittblivningsintresse. Att man sedan återvinner det genom att sprida det 
på åkrar förändrar inte den bedömningen. Det uppfyller inte kraven för att vara en 
biprodukt eftersom det bland annat inte uppstår som en restprodukt i en industri-
process och inte är färdigt att användas. Bland annat krävs hygienisering innan 
användning”. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i naturvårdsverkets definition. 

Gällande lagstiftning 
Den lagreglering som gäller vid spridning av slam är miljöbalken och dess följd-
författningar samt EG-direktivet 86/278/EEG. Enligt EG-direktivet artikel 12 får  
 Forts. 
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medlemsstaterna införa strängare bestämmelser än det som anges i direktivet. Det 
innebär att beslut eller domar som utfärdas i Sverige inte möter något hinder från 
EG-lagstiftningen om de går längre än vad direktivet föreskriver. EG-direktivet är 
infört i svensk lagstiftning genom Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) 
med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 
jordbruket. Slammet måste uppfylla miljöbalkens hänsynsregler bl.a. ska bästa 
teknik användas, lokaliseringskravet uppfyllas, försiktighetsprincipen följas och 
den bästa produkten användas. Skälighetsaspekten beaktas i samband med hand-
läggning. Slam som uppfyller kraven i föreskrifterna får inte spridas om det inte 
uppfyller hänsynsreglerna. Varken föreskrifterna eller direktivet hindrar att slam-
spridning förbjuds om det finns förutsättningar för det i lagen. 

NN framför i sitt överklagande att alla lagkrav är uppfyllda med hänvisning till 
SNFS 1994:2. Dessa föreskrifter är inte i takt med tiden, d.v.s. de bygger inte på 
ny befintlig kunskap och är därmed starkt föråldrade. Miljöbalkens hänsynsregler 
räcker för att frångå de föråldrade gränsvärdena i föreskrifterna. Naturvårdsver-
kets har presenterat ett förslag till ny förordning i september 2013. Att detta för-
slag ännu inte lett till en ny modern reglering avseende hanteringen av slam är 
olyckligt med tanke på att detta förhållande innebär att innovationer om hur man 
kan ta tillvara den fosfor som finns i slammet bromsas upp. 

Kan man då inte vänta med förbud mot denna slamspridning tills det kom-
mer nya bestämmelser som ställer strängare krav på kadmiumhalterna i 
slammet? Det är två argument mot att vänta med ingripande. Det första är att det 
tar lång tid att återställa en förorenad mark och Sveriges bästa åkermark kan bli 
oanvändbar väldigt lång tid framöver. Det andra argumentet är att det är ”no time 
to waste.” Riskerna och skadorna finns redan här och det är dags att agera. Det är 
frustrerande för en tillsynsmyndighet att konstatera att historien alltid verkar upp-
repa sig. Rättssystemet tillämpas inte som det var tänkt; nya risker beaktas inte 
och lagarnas dynamik ger inget utslag i tillämpningen. Hänsyn till kommande ge-
nerationer (långsiktiga effekter, en del oåterkalleliga) syns det få spår av. Helhets-
syn får ingen plats p.g.a. att domstolarna behandlar varje ärende för sig utan hän-
syn till att frågan kan ha vidare och mera långsiktigt intresse. Både metaller och 
långlivade organiska miljögifter ackumuleras i naturen och därför måste de lång-
siktiga aspekterna beaktas i alla beslut som rör sådana ämnen.   
 
Fosfor  
Det föreligger ingen risk att svenskt lantbruk kommer att drabbas av bristande 
tillgång till fosfor om slamspridning förbjuds. Det är en avgörande missuppfatt-
ning att fosfor kan ta slut. Fosfor är ett grundämne som inte kan förbrukas men det 
kan hamna på fel ställe. Slammet används i första hand som ”fosforgödselmedel” 
 Forts.  
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trots att fosforinnehållet är lågt. Den fosfor som trots allt finns i slammet bör tas 
om hand för att kunna tillföras åkermark som så rent fosfor att det är jämförbart 
med de bästa fosformineralgödselmedlen. Det finns redan idag flera metoder som 
gör det möjligt att utvinna fosfor ur slam. Flera stora högklassiga anläggningar för 
förbränning av hushållsavfall har överkapacitet som används för importerat avfall. 
Detta utrymme bör i stället kunna användas för slamförbränning 
 
Förbränning av slam för att sedan ta hand om fosforn ur askan brukar avfärdas 
som för dyrt. Vid en jämförelse mellan kostnader för fortsatt spridning på åker-
mark och förbränning av slammet från en mellanskånsk kommun visade det sig att 
förbränning blev något billigare. Möjligheten att förbränna slam påverkas av flera 
faktorer där den praktiska hanteringen är en avgörande fråga, där behöver kom-
munerna och förbränningsanläggningarna samarbeta för att hitta lösningar. 
 
NN, Senior Professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik, vid Chal-
mers skrev i januari 2014 en artikel med titeln ”Slam och miljö i Europa”. 
I artikeln ”jämförs slamspridning med förbränning av slam i några miljömässigt 
ledande nationer och för några av de största nationerna inom EU. Sverige ligger i 
botten när det gäller utveckling av alternativ till spridning av slam på åkermark. 
Högst betyg får Schweiz och Nederländerna som sedan flera år har totalt stopp för 
slam på åkrar. För Schweiz infördes stopp 2006 med spridning av miljögifter som 
huvudmotiv. Nederländerna har som exportör av livsmedel stärkt miljö- och häl-
soprofilen för dessa genom slamstoppet. Belgiska Flandern och tyska Bayern är 
liksom Skottland nationella regioner som effektivt lyckats avveckla slamspridning 
via satsningar på förbränning. Störst slammängder på åkrar deponeras i Storbri-
tannien. Även Frankrike, Spanien och Italien sprider stora totalmängder och höga 
andelar av slammet går till odlingsmark. Danmark sprider en lägre andel som ett 
resultat av senare års satsning på slamförbränning.  
Runt millennieskiftet stoppade det svenska lantbruket slamspridning med hänvis-
ning till miljögifter. Senare valde Sverige till skillnad från Schweiz att återuppta 
slamspridningen som har ökat de senaste åren. Kritik har lett till att slammet del-
vis döljs under beteckningar som kompostjord och anläggningsjord. Ibland försva-
ras slamspridning krystat med slammets innehåll av fosfat. Förbränning kan bädda 
för framtida utvinning av renat fosfat från aska i vissa länder. Sverige måste rim-
ligen i stället prioritera uttag av de mångdubbelt större mängder renare apatitfosfat 
som finns i malmfältens och LKAB:s apatitavfall. Svenskt tal om värdet av fosfor 
från just slam framstår som vilseledande.” 
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I länsstyrelsens ”Rapport 2014:2, Slamkvalitet i Skåne län” framförs under rubriken 
Teknikutveckling i Skåne att ”Lundaföretaget Ekobalans, som grundades av NN år 
2008 har utvecklat en miljöteknik för att skapa en hållbar återvinning av näring från 
restprodukter. Målet var att på ett resurseffektivt sätt öka återföringen av näring för 
att skapa hållbara kretslopp i samhället, såväl som i jordbruk och skogsbruk. Företa-
get erbjuder helhetslösningar för återvinning av restprodukter för bl.a. avloppsre-
ningsverk, eftersom man i många fall inte tar vara på näringen i restprodukter på ett 
hållbart sätt. Rötslammet omhändertas och förädlas till ett restproduktsbaserat göd-
selmedel och återföringen kan ske utan risk för såväl människa och miljö. Man har 
analyserat det slutliga gödselmedlet och resultatet visar att kadmium minskar i sam-
band med processen och är inte detektbar i produkten.” 
 
I länsstyrelsens beslut framhålls, enligt Naturvårdsverkets Rapport 5214 Aktions-
plan för återföring av fosfor ur avlopp, att det långsiktiga målet är att näringen i 
avlopp återförs till mark där näringen behövs. Det står dock ingenstans hur denna 
näring ska återföras, d.v.s. det måste inte ske genom spridning på åkermark på det 
sätt som NN avsåg att göra. Miljö- och byggnadsnämnden vill påminna om att det 
är ytterst lite näring som kan fås via slam. Den fosfor som finns i Sveriges slam 
beräknas kunna räcka till att försörja cirka 3 % av odlingsmarken. 
 
Mängden fällningskemikalier i reningsverkens slam är cirka tre gånger större än 
mängden fosfor. Cirka 70 % av fosforn i avloppsvatten separeras via fällning med 
järn eller aluminium som gör fosforn svårlöslig. Detta innebär att denna fosfor är 
hårt bunden och inte växttillgänglig och att grödan som odlas inte kan ta upp 
denna fosfor. Det finns lantbrukare som vittnat om att de fått fosforbrist året/åren 
efter slamgödsling pga. att fosforn i slammet inte förekommit i växttillgänglig 
form. Dessutom är kadmiumhalten i slamfosforn är oroväckande hög. 
 
En av idéerna bakom tillverkningen av mineralgödsel är att omvandla svårlösliga 
fosforföreningar till lättlösliga för att de skall vara lättillgängliga för växterna. 
Fosfor i stallgödsel är lättillgänglig vilket betyder att alternativen till slam som 
fosforgödselmedel är bättre än slam och det finns dessutom god tillgång på mark-
naden. Eftersom dessa alternativ används i full skala av majoriteten av Sveriges 
bönder kan alternativen inte anses orimligt dyrare än slam. 
 
Mullbildande ämnen  
Det framhålls att slammet innehåller mullbildande ämnen som mineralgödsel inte 
gör, men väl stallgödsel. Det finns inga redovisade undersökningar med avseende 
på om metallernas hämmande effekt på mykorrhizasvamparnas tillväxt kan  
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minska de eventuella positiva effekterna av de mullbildande ämnena i slammet. 
Det organiska materialet i slam har dock endast en marginell betydelse jämfört 
med växtrester. 
 
Kadmium 
Halterna av kadmium i slam är betydligt högre än det gränsvärde som Kemikalie-
inspektionen anser halterna bör sänkas till. Medelvärdet på svenskt slam är cirka 
26 mg Cd/kg P medan gränsvärdet måste vara lägre än 12 mg/kg P för att ingen 
ackumulering ska ske. Miljö- och byggnadsnämnden menar att mineralgödsel kan 
anses som en mindre farlig produkt än slam. Den mineralgödsel miljö- och bygg-
nadsnämnden syftar på är det mineralgödselmedel som används mest och som 
säljs på den svenska marknaden, dvs. NPK. Yara som är Sveriges ledande leve-
rantör av växtnäring till jord- och skogbruk garanterar att deras NPK-gödsel inne-
håller max 12 mg Cd/kg P. Under år 2015 var den genomsnittliga kadmiuminne-
hållet 7 mg Cd/kg P. Yara står för 60 % av den svenska mineralgödselmedels-
försäljningen.  
 
Kadmiumhalterna i Skånes jordar är generellt höga. Samtidigt är jorden i Skåne 
mycket värdefull, stora delar består av 10+ -jordar, d.v.s. världens bördigaste jor-
dar på en 10-gradig skala. Det är endast på några få ställen på Västgötaslätten där 
den naturliga kadmiumhalten är så låg att det är möjligt att odla råvara till barnmat 
utan att små barns intag av den cancerframkallande tungmetallen kadmium inte 
överskrider det tolererbara intaget för kadmium. Detta är inte möjligt utan en yt-
terst restriktiv syn på jordbrukets gödslingspolitik och i en sådan politik är slam 
på åkermark en omöjlighet med hänsyn till att spridning av avloppsslam ger ett 
nytillskott av kadmium till åkermarken. Det kadmium vi redan har spritt i naturen, 
och som finns i åkermark och som tas upp i vegetabiliska livsmedel, kommer att 
försvinna mycket långsamt.  
 
Enligt Socialstyrelsen – Miljöhälsorapport 2009 ligger det totala kadmiumintaget 
vanligtvis mellan 10 och 20 µ/dag att jämföra med det tolererbara intaget som är 7 
µ/kg kroppssvikt och vecka. Kadmium intas huvudsakligen via våra baslivsmedel 
som spannmål (över 40 %) samt via grönsaker, potatis och övriga rotfrukter 
(sammanlagt över 30 %).  
 
Livsmedelsverket har i sitt remissvar till miljödepartementet över Naturvårdsver-
kets Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp framfört att marginalen för 
kadmium är liten eller obefintlig för en del när det gäller hälsoriskerna av kad-
mium. Livsmedelsverket konstaterar att vi får 90 % av kadmium med maten och 
10 % via luften och hänvisar bl.a. till EFSA och dess nya och strängare gränsvär-
den för att skydda hälsan. 
 Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 17 (49) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-03-29 

  
MBN § 51 Dnr MB2014-0848  

 
 

Kemikalieinspektionen framför i rapporten ”Kadmiumhalten måste minska för 
folkhälsans skull” nr 1/11 i slutsatsen att ”det behövs ett nytt, väsentligt lägre 
gränsvärde för kadmiumhalt i mineralgödsel än det som tillämpas idag (100 mg 
Cd/kg P). För att uthålligt få en minskning av kadmiumhalten i alla jordar bör 
kadmiumhalten i gödsel vara lägre än 12 mg Cd/kg P”. Vidare skriver kemikalie-
inspektionen: ”Ur kadmiumsynpunkt förefaller mineralgödsel vara det renaste fos-
forgödselmedlet i Sverige idag.” ”Användning av slam enligt rådande praxis orsa-
kar långsiktigt viss upplagring av kadmium i jord, på mark som bara gödslas med 
slam. Detta gäller även om innehållet av kadmium i slam skulle minska till 17 mg 
Cd/kg P.”  
Revaq har i målsättningen till sina certifieringsvillkor angett att Cd/P kvoten skall 
minska till 17 mg Cd/kg P fram till år 2025.  
 
I länsstyrelsens ”Rapport 2014:2, Slamkvalitet i Skåne län” sägs följande under ru-
brikerna Kadmium respektive Diskussion. 
Kadmium 
”Den mest debatterade metallen i avloppsslam är kadmium, då det diskuteras i ett 
jordbrukssammanhang. Detta beror främst på att kadmium är hälsofarligt och kan 
förorsaka toxikologiska effekter såsom njurskador och benskörhet vid redan låga 
halter. Stort antal studier visar att det sker ackumulation av kadmium i njurarna 
som leder till njurskador. Andra sjukdomar som kadmium kan ge upphov till är 
benskörhet och cancer. En färsk rapport från Kemikalieinspektionen visar att 
kadmium i vår mat kostar samhället 4 miljarder kronor. Källor till kadmiumintag 
är mat, cigaretter och skaldjur. Kadmiumkontamination till åkermark sker dels 
från diffusa luftburna utsläpp och dels sekundära utsläpp från industrier och olika 
gödselmedel. En betydande orsak till varför vi har sett minskade kadmiumhalter i 
slam är att man förbjudit kadmium i ytbehandlingar och som komponent i färg. 
Men kadmium finns fortfarande i vissa varor, livsmedel och importerade varor 
som till sist kontaminerar avloppsslammet.” 
 
Diskussion 
”Då särskilt farliga ämnen fasas ut ersätts dessa ofta av ämnen som har liknande 
egenskaper, därför krävs det ett kontinuerligt arbete för att identifiera nya miljö-
gifter som kan passera avloppsreningsverken. Det är främst kadmium som be-
gränsar återföringen av fosfor till åkermark då det har påvisats att en ökad kadmi-
umexponering kan ge hälsoskadliga effekter. Fältförsök har visat att slamtillförsel 
till åkermark kan öka kadmiumhalten, såväl i gröda som matjord, därför bör man 
utifrån ett långsiktigt perspektiv minimera tillförseln av kadmium till marken. 
Studier visar att det kan ske metallackumulation i matjord och varför halten kad-
mium kan fördubblas om mindre än 100 år.”  
 
 Forts. 
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Revaq-certifierat slam  
Länsstyrelsen framhåller i sitt beslut att det aktuella slammet är ett Revaq-
certifierat slam från NN i Halmstad. Miljö- och byggnadsnämnden menar att detta 
förhållande inte är någon garanti för att det aktuella slammet skulle vara bättre el-
ler säkrare än något annat slam. Revaq-certifiering innebär mer omfattande 
dokumentation men ger ingen kvalitetsgaranti. 
 
I länsstyrelsens ”Rapport 2014:2, Slamkvalitet i Skåne län” under rubriken 
REVAQ certifiering framförs följande: ” Det har varit motstridigt om slamkvali-
tén säkerhetsställs om ARV är REVAQ-certifierade. Ett krav för att återföra slam 
till åkermark är att hygienisering sker, för att eliminera patogener. Däremot är 
långtidslagring ett substitut mot hygienisering, enligt REVAQ:s regler, vilket El-
ving (2012) inte kan ersätta hygieniseringsmetoder. Hennes studie, där provtag-
ning skett på långtidslagrat slam, visar att det inte är tillförlitlig åtgärd, då det ris-
kerar att sjukdomsframkallande mikroorganismer sprids till miljön. En annan 
aspekt är att provtagning oftast endast sker med avseende på Salmonella. REVAQ 
certifieringskraven har minskat halterna av metaller och miljöfarliga ämnen i av-
loppsslam men kunskap kring organiska ämnena är fortfarande bristfällig”. 

Läkemedel 
Biologiskt aktiva ämnen från mediciner medför speciella risker. Antidepressiva, 
lugnande, smärtstillande och antibiotika har påvisats i särskilt höga halter i slam. 
Östrogener och andra hormoner sprids från människor via toalett och avlopp. En 
studie presenterad av Naturvårdsverket i december 2011 visar att av 101 läkeme-
del som kunde upptäckas i inkommande avloppsvattnet till de undersökta renings-
verken fanns 54 kvar i kvantifierbara halter i slammet  

Smittämnen 
Undersökningar visar att smittämnen finns kvar i behandlat slam. Men effekten av 
spridningen är oviss. Det är osäkert om dessa kommer tillbaka till djur och männi-
skor. NN, som redan 1977 presenterade doktorsavhandlingen ”Salmonella in 
sewage and sludge – health hazards to man and animals.” har uttryckt sin förvå-
nad över att gränsvärden och åtgärdsförslag i stort sett lyser med sin frånvaro trots 
40 år av diskussioner om faror med patogena mikroorganismer i avloppsslam. 
Certifiering enligt REVAQ ställer inga krav på analys av medicinskt aktiva ämnen 
i ett levererat slam och sopar därmed problemen under mattan. 
 
 Forts. 
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Ekotoxicitetstester 
NN och NN har i ett examensarbete med titeln ”Ekotoxicitetstester på rötat av-
loppsslam – finns en toxisk respons hos musselkräftan Heterocypris incongru-
ens?”, Halmstad Högskola, 2015-06-09 skrivit följande:  
 
”Syfte  
Vårt syfte har varit att ta reda på om musselkräftan Heterocypris incongruens 
uppvisar en toxisk respons när den exponeras för rötat avloppsslam som är 
REVAQ-certifierat respektive inte REVAQ-certifierat. Prover hämtades från två 
olika reningsverk, NN i Halmstad och NN i Landskrona 
 
Resultatanalys 
… Av resultaten att döma är det anmärkningsvärt att vi fick en högre respons från 
NN slam. Vår hypotes var att vi skulle få högre respons från NN då deras slam 
inte är certifierat och reningsverket dessutom är anslutet till flera gamla industrier, 
bland annat ett batteriföretag som bidrar med zink till verket. Marken som re-
ningsverket ligger på idag har en gång varit hav och är uppbyggt av massor som 
man inte riktigt vet vad dem innehåller. NNs slam är däremot REVAQ-certifierat, 
så att vi har fått en högre respons med det slammet är oförväntat och något man 
diskutera vidare. En förklaring kan vara att den toxiska responsen beror på ämnen 
som inte analyseras i slammet till exempel ftalater, PFAS, dioxiner, bromerade 
flamskyddsmedel och läkemedelsrester. En annan förklaring kan vara att renings-
verken inte har några lagkrav på sig att göra egna ekotoxicitetstester och därav 
bara får reda på vad slammet innehåller och inte om det är giftigt eller biotillgäng-
ligt i miljön…” 
 
Kunskapskravet - slammets innehåll  
Huvudmotivet för reningsverken är som namnet antyder att oskadliggöra eller av-
lägsna miljöfarliga ämnen så att dessa inte kommer ut i och förorenar vår natur el-
ler ingår i livsmedelproduktionens kretslopp. Denna uppgift är inte begränsad till 
organiska ämnen. Så mycket som möjligt av avloppens miljöfarliga ämnen ska 
fångas upp i slammet som därmed blir en fångstfälla för kemikaliesamhällets äm-
nen. Genom att slammet är biologiskt aktivt bildas dessutom många nya mer eller 
mindre toxiska ämnen via biotransformation. Det är endast i undantagsfall som fö-
rekomst och halt av dessa föroreningar undersöks och ännu ovanligare är att ef-
fekterna på miljö och hälsa har undersökts. De undersökningar som har gjorts på 
senare tid visar att föroreningar tas upp av grödan och sprids till människor an-
tingen direkt via livsmedel eller via djurfoder och därefter till människan. Olika 
behandlingsalternativ för slam måste ses mot denna bakgrund.  
 Forts. 
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Det borde vara naturligt att det avfall som man inte vill skall komma ut i sjöar och 
vattendrag togs om hand och förvarades på ett säkert sätt så att de aktuella förore-
ningarna som man med stor möda har koncentrerat till slam inte sprids ut i miljön. 
Det är så man gör med förorenad mark från förorenade områden. Istället vill man 
få acceptans för att få sprida detta koncentrat av föroreningar på åkermark där vi 
odlar våra livsmedel. På detta sätt exponerar man människor för allt det som man 
inte vill ska hamna i sjöar och vattendrag. 
 
Nordiska ministerrådets rapport 2012:711 Chemical cocktails – a serious matter 
of concern varnar för allvarliga effekter av endokrina kemiska ämnen som finns i 
vår omgivning och som når oss bland annat genom födan. Ministerrådet varnar 
främst för s.k. cocktail-effekt av flera olika kemiska ämnen som samverkar och 
orsakar skador på hälsa och miljö som de kemiska ämnena inte orsakar var för sig. 
Slammet innehåller hela den cocktail av ämnen som vi är omgivna av även om det 
är undersökt i liten omfattning inte minst p.g.a. att provtagnings- och analysme-
toderna inte har varit tillräckligt välutvecklade. 
 
Sammantaget kan man lätt konstatera att varje ny rapport som kommer som har 
bäring på slam visar och bekräftar riskerna med slam och slamspridning.  
 
Försiktighetsprincipen  
Det är inte självklart att det är tillåtet att sprida slam bara för att det håller sig 
inom angivna gränsvärden. Försiktighetsprincipen innebär att slam ska hanteras 
med största varsamhet så att osäkerheten inte ska gå ut över människor och miljö.  
 
Produktvalsprincipen  
Produktvalsprincipen innebär att man ska använda den minst farliga produkten. 
Produktvalsregeln är en rättsregel som man är skyldig att följa och tillämpa. Det 
går inte att välja bort regeln utan den är ett krav som gäller både tillsynsmyndig-
heten och verksamhetsutövaren. Det räcker att en viss produkt befaras medföra 
risker och det räcker med att anta att ersättningsprodukten är mindre farlig. Det 
betyder att om slammet är ”tillåtet” så ska det ändå undvikas om det går att er-
sätta. Varken certifieringen (som endast omfattar ett mindre antal parametrar av 
de farliga ämnen som kan förekomma i slammet) eller föreskrifternas kvalitets-
gränser sätter produktvalsprincipen ur spel. Föreskrifterna som är utfärdade med 
stöd av miljöbalken reglerar spridningen av slammet, vilken kvalitet de måsta 
minst ha, vilka halter som jorden får ha högst av vissa ämnen, vilka givor man får 
ge o.s.v. Föreskrifterna reglerar hur slammet sprids, men sätter inte lagregel som 
produktvalsprincipen ur spel. Föreskrifterna skall tillämpas om produktvalsprinci-
pen tillåter spridning av slam på den aktuella åkern. Om produktvalsprincipen 
anger att slam ”ska undvikas” är föreskrifterna inte aktuella i det fallet. 
 Forts. 
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Ej essentiella spårelement 
Revaq anger att anrikningen av ej essentiella spårelement inte får vara högre än 
max 0,2 % per år. Detta kan låta som en försumbar anrikning men med hänvisning 
till att det i Rapport 4418 från Naturvårdsverket, LRF samt Svenskt vatten- och 
avloppsverksföreningen, under rubriken Kvalitetssäkring vid användning av slam 
skrivs: ”Utgångspunkten för reglerna är att det inte ska finnas någon negativ på-
verkan på mark, växtlighet eller människa via metaller i 1000-års perspektivet”. 
Den av Revaq godkända anrikningen med 0,2 % per år innebär en fördubbling av 
ej essentiella spårelement i ett 500- års perspektiv, vilket inte kan anses vara för-
sumbart. 
Av oönskade spårelement uppvisar guld, silver, antimon och vismut störst acku-
mulering i slammet. Vilken biologisk påverkan dessa ämnen har är inte undersökt.  
 
I länsstyrelsens ”Rapport 2014:2, Slamkvalitet i Skåne län” framförs under rubriken 
Organiska ämnen att ”Förekomsten av organiska föreningar är speciellt oroväck-
ande, eftersom de är resistenta mot den kemiska och biologiska reningen som sker 
i avloppsreningsverken. Eftersom föreningarna är långlivade och har förmågan att 
bioackumuleras stannar de i miljön och kan vara hälsoskadligt för människor och 
djur redan vid små doser. I Europa har organiska ämnen i slam blivit alltmer 
uppmärksammade i takt med att kunskapen om toxikologiska effekterna av vissa 
ämnen ökat. De organiska ämnen som finns i slam är inte lika kontrollerat som 
metallerna men det finns ett fåtal fältstudier som har undersökt organiska ämnen i 
både mark och gröda efter slamgivor. I en studie där morötter odlats i triclo-
sanförorenad jord har man påvisat ett upptag av triclosan i morötter. Vidare menar 
man att upptag av organiska ämnen kan vara starkt underskattat och att mänsklig 
exponering av organiska ämnen måste beaktas vid slamgivor på åkermark. Det är 
främst fenolära ämnen, t.ex. nonylfenol som kan tas upp av olika grödor och där-
med exponeras för oss människor. 
Slam är det gödningsmedel som innehåller flest organiska ämnen, de föroreningar 
som är oftast har upptäckts i slam är di-(2-etylhexyl) ftalat (DEHP), nonylfenol och 
nonylfenol etoxylater (NPE), linjära alkylbensensulfonater (LAS), polyklorerade bi-
fenyler (PCB), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polyklorerade dibenso-p-
dioxiner och furaner (PCDD/F), organiska klorföreningar i bekämpningsmedel, klor-
bensener, aminer, nitrosaminer och fenoler. De mer traditionella miljögifterna såsom, 
PCB och dioxiner, har minskat markant de senaste 20 åren. Det sker en årlig miljöö-
vervakning av slam i Sverige som visar att slammet innehåller mätbara halter från ca 
110 organiska föreningar.” 
 
Vi omges av 10 000-tals kemiska ämnen vilka en del fångas upp i reningsverkens 
slam. Resultatet blir ständiga slumpartade larm om olika farliga ämnen. Några ex-
empel: hormonimiterande nonylfenol från tensider och ftalater från färgtryck,  
 Forts. 
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bromerade flamskyddsmedel, persistenta fluorföreningar från impregnering och 
antibakteriella medel som triklosan. Dessa ämnen, och många andra, frigörs vid 
tvättning och går med avloppsvattnet till reningsverk och slam. 
 
Från duschar och badrum kommer en stor mängd dåligt kontrollerade kemiska 
ämnen via avloppen till reningsverken. Medel för färgning, styling, mjällbehand-
ling, tvättning och sköljning av hår är en kemisk djungel. Detsamma gäller hud-
krämer, fotkrämer, ansiktskrämer, solkrämer, tandkrämer och munsköljmedel. Bi-
ologiskt aktiva ämnen i form av konserveringsmedel och medel mot svamp-
infektioner och bakterier är vanliga. 
 
Det amerikanska Naturvårdsverket EPA (1985) anger att åtskilliga studier visat att 
"många organiska ämnen verkligen kan tas upp av växter från jord". Slamsprid-
ningen tillför cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten (PAH) till den 
svenska åkerjorden och därmed till råvaror för svensk livsmedelsproduktion. För 
de flesta ämnen har dock inga försök till analys gjorts. Certifiering enligt REVAQ 
ställer till exempel inga krav på analys av sådana ämnen i levererat slam och på 
detta vis väljer man att dölja problemet.  
 
NN, Senior Professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik vid Chal-
mers, kom i en rapport till cancer- och allergifonden i februari 2009 bland annat 
till följande slutsatser: "Globaliseringens konsumentprodukter och massor av me-
diciner har gjort slammet alltmer riskabelt" och "slam från reningsverk samlar 
kemikaliesamhällets miljögifter och kan därför inte få spridas." "Certifiering en-
ligt REVAQ hindrar inte att spridning av slam medför miljöförgiftning" och "In-
satser för mindre inflöden av miljöfarliga ämnen till reningsverken och för att tek-
niskt kontrollera slammet är värdefulla. Missbruk av REVAQ som ett argument 
för slamspridning på odlingsmark är däremot oförsvarligt." 
 
Det kommer ständigt nya rapporter om föroreningar i slam och hur dessa tar sig in 
i ekosystemen och livsmedelskedjan. Det är snarast bristen på kunskap som möj-
liggör att slam fortfarande på vissa håll kan få spridas på åkermark. Avloppsslam 
är i huvudsak ett avfall med en låg halt av näringsämnen och som till stor del be-
står det av olika typer av föroreningar. Många av föroreningarna är kvalificerade 
miljögifter vilka bör tas om hand på ett särskilt ansvarsfullt sätt. Nya undersök-
ningar förbättrar kunskapen och visar att det som inte var undersökt och inte an-
sågs farligt har betydande risker för hälsa och miljön. 
 
Den slutsats man kan dra av ovanstående är att slam är farligt för hälsan ur betyd-
ligt fler aspekter än genom höga kadmiumhalter och att bristen på kunskap om  
 Forts. 
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andra föroreningar har gjort att dessa risker inte har uppmärksammats. Detta visar 
tydligt att slam är ett högst olämpligt val som ”fosforgödselmedel” samt att slam-
spridning innebär ett grundskott mot det nationella miljömålet giftfri miljö. 
 
Det är miljö- och byggnadsnämndens bestämda uppfattning är att det inte är för-
enligt med hållbar utveckling att tillåta deponering av avloppsslam på åkermark 
där vi odlar våra livsmedel. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 40. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-03-04 från miljöenheten 
- Beslut 2016-02-02 av Länsstyrelsen Skåne 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 40/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut och yrkar att 
Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer miljö- 
och byggnadsnämndens förbud mot slamspridning. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Fråga om byggsanktionsavgift för ibruktagande av nybyggnad av 
kontorsdel utan genomfört slutsamråd och utan slutbesked. NN 
 
Ärendebeskrivning 
2015-12-01 genomfördes arbetsplatsbesök för kontorsdel samt slutsamråd för la-
gerbyggnad då byggherren behövde ta lagerbyggnad i bruk och kontorsdelen med 
parkeringen skulle färdigställas senare, någon gång i slutet av februari. Protokoll 
upprättades samma dag. Protokoll skickades för synpunkter till byggherren med e-
post samma dag. Underskrivet med post utskickades 2015-12-03. I det ovan 
nämnda protokollet nämns på flera ställen att slutbesked krävs för att kunna ta 
byggnaden/del av byggnaden i bruk samt villkor för utfärdande av det begärda in-
terimistiska slutbeskedet för del av hela projektet, i detta fall lagerbyggnaden. 
 
2016-01-21 kompletterades ansökan om interimistiskt slutbesked för lagerbygg-
naden i enlighet med protokollet och samtidigt framfördes önskemål om att slut-
samråd för hela projektet skulle genomföras torsdagen den 18 februari på morgo-
nen. Den önskade tiden bokades samma dag av byggnadsinspektören.  
 
2016-01-22 utfärdades Interimistiskt slutbesked för etapp 1: lagerbyggnad. 
 
När byggnadsinspektören kom till arbetsplatsen 2016-02-18 för att genomföra 
slutsamråd inför slutbesked uppdagades att kontorsdelen var inredd och redan ta-
gits i bruk. 
 
Samma dag skickades ut granskningsyttrande/kommunicering. 
 
Byggherren har yttrat sig över vad som framförts i granskningsyttrandet och anfört 
att det skett misstolkning av det interimistiska slutbeskedet p.g.a. att det under ru-
briken Beslut i löptexten inskrivits ordet enbostadshus i stället för lagerbyggnad. 
 
Förutsättningar 
Enligt 10 kap. § 4 plan- och bygglagen, PBL (2010:900), får byggnadsverk inte 
tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän bygg-
nadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Enligt 11 kap. 5 § första stycket plan- och bygglagen ankommer det på byggnads-
nämnd att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om 
en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestäm-
melse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd 
av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
 Forts. 
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Enligt 11 kap. 51 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i PBF skall 
tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och byggandsnämnden, ta ut en byggsankt-
ionsavgift enligt föreskrifterna i 9 kap. plan- och byggförordningen, PBF 
(2011:338 tom ändringar 2014:1334). 
 
Enligt 9 kap. 18 § 3:a st PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen ta en nybyggnad i bruk innan byggnadsnämnden har 
gett ett slutbesked: 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en 
byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett till-
lägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea  

 
Byggsanktionsavgift i detta fall blir 54 290 kr (byggnadens sanktionsarea = BTA 
– 15 kvm = 170 – 15 = 155 kvm; prisbasbelopp 2015 = 44 500). 
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut av  

1)  den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser,  

2)  den som begick överträdelsen, eller  
3)  den som har fått en fördel av överträdelsen.   

Det är byggnadsnämnd som bestämmer till vem anspråket skall riktas.  
 
Bedömning 
Detta ärende handlar om nybyggnad av lagerbyggnad med kontorsdel på Borge-
bys handels- och lättindustriområde. Alla skrivelser och beslut i ärendet har rubri-
cerats som Nybyggnad av lagerbyggnad med kontorsdel. 
 
Med hänsyn till  
- att byggherren redan 23 november 2015 kontaktade Lovisa Liljenberg, bygg-

lovschef, muntligt och 25 november skriftligt ”ang. interimistiskt slutbesked på 
del av vår anläggning (lagerhall)” eftersom NN handlagt detta ärende, 

- att protokoll från kombinerat samrådsmöte som bokats inför interimistiskt slut-
besked har den tydliga rubriken ”Protokoll - arbetsplatsbesök för kontorsde-
len/slutsamråd för lagerbyggnad”, 

- att kontrollansvariges utlåtande, dat. 2015-11-24, med begäran om interimistiskt 
slutbesked, anger ”man ej har färdigställt kontorsdel … och att definitivt slutbe-
sked ska utfärdas senast 2016-02-30” samt till 

- att det i ärendet förevarit en mycket omfattande kommunikation via e-post, 39 
meddelanden sammanlagt, mellan byggherren och byggnadsinspektören med vid 
frågor rörande projektet  

kan det inte rimligen  misstolkats vad det interimistiska slutbeskedet omfattat och 
gett rätt till. Om det – mot all förmodan, ändå uppstått några som helst tvivel om  
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vad beskedet omfattat, kunde byggherren ha kontaktat byggnadsinspektören för 
att få besked i denna fråga.  
 
Mot bakgrund av det som anförts bör fastighetsägaren påföras byggsanktionsav-
gift enligt följande: NN (namn enl. lagfart: NN som angivits som byggherren), 
NN, påföres med stöd av 11 kap. 51 § plan- och byggförordning samt 10 kap. 4 § 
plan- och bygglagen en byggsanktionsavgift om kr 54 290 (44 500 prisbasbelopp 
för 2015 då ärendet påbörjades och bygglovsbeslutet fattades) för att kontorsdelen 
togs i bruk utan att slutbesked dessförinnan meddelats av miljö- och byggnads-
nämnden. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 41. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-02-25 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 41/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Fastighetsägaren NN (namn enl. lagfart: NN), NN, påförs med stöd av 11 kap. 
51 § plan- och byggförordning samt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen en 
byggsanktionsavgift om kr 54 290 för att kontorsdelen togs i bruk utan att slutbe-
sked dessförinnan meddelats av miljö- och byggnadsnämnden. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfå-
endet av detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 
04 – 4.  
Referensnummer enligt nedan måste anges för att betalningen skall bokföras på 
rätt ärende.  
 
Konto  3013 
Ansvar   531 
Verksamhet  2153 
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Bjärred 42:19. Lundavägen 24 Bjärred. Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av garage mot norr 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser en tillbyggnad av befintligt garade mot norr, i tomtgrän-
sen mot väster och med en area om ca 21,5 m2. Tillbyggnaden ges en utformning, 
med lågtlutande pulpettak, bekläds med utvändig stående panel lika i form och 
färg panelen på befintliga garagebyggnaden.  
 
Kommunicering 
Ett granskningsyttrande har skickats till sökande den 24 november 2015 med in-
formation informeras om att förslaget strider mot gällande detaljplan med avse-
ende på att hela tillbyggnaden placeras, enligt redovisat förslag, på mark som inte 
får bebyggas. Sökanden har yttrat sig i ärendet vid inlämning av ansökan och efter 
mottagandet av granskningsyttrande. Grannar har hörts utan erinran. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 42:19  är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller detalj-
plan 106, som vann laga kraft 1971-05-25, enligt vilken ca.12 meter in på Bjärred 
42:19 och andra tomter längs Lundavägen, utgörs av mark som inte får bebyggas. 
 
Enligt 9 kap. 2 § 2) plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detalj-
plan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser  
a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygg-
lovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbild-
ning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen 
(1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 § § samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 § §, 12 
§ första stycket, 13, 17 och 18 § §.  
 Forts. 
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Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b 
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven 
i första stycket 1.  
 
Enligt 9 kap. 30 a § PBL får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara 
att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 
b. om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser, på grund av anta-
gande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser, avviker från pla-
nen. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Enligt 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan el-
ler områdesbestämmelser trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a §, om avvi-
kelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
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 landskaps-bilden, 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. 
 
Byggenhetens bedömning 
Undertecknad och stadsarkitekt hart gjort ett besök på plats. 
Den tilltänkta tillbyggnaden har anpassats till befintligt garage och till omgivning-
en i övrigt på sådant sätt att kraven på utformning och anpassning i 2 kap. 6 §, 8 
kap 1, 2, 13 och 17 § § PBL anses vara uppfyllda. Tillbyggnaden har placerats på 
sådant sätt i förhållande till, och på sådant avstånd från omgivande bebyggelse att 
den inte rimligen kan komma att innebära några påtagliga men för grannar och 
kringboende. Tillbyggnaden uppfyller därför hänsynskraven i 2 kap 9. § PBL. Fö-
reslagen ändring påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området.  
 
I kommentar till PBL så kallad Didón framgår i kommentar till punkt 9 kap. 31 b 
§ punkt 1 om bedömning ”liten avvikelse” följande:  
Enligt lagtexten finns det gränser för möjligheten att medge avvikelser. Bakom 
    
    Forts. 
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detta ligger strävandena att tillståndsbeslut, som ligger i linje med den markan-
vändning som tidigare är beslutad efter samråd och med möjlighet till inflyttande 
från breda grupper, inte bör meddelas förrän den nya markanvändningen har dis-
kuterats och beslutats på samma sätt. 
 
Var gränserna går för mindre avvikelser har i någon mån diskuterats i förarbe-
tena till äldre plan- och bygglag ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714)och på ett mer ut-
vecklat sätt i prop. 1987/90:37. Den vägledning för rättstillämpning som lämna-
des av departementschefen i sistnämnda proposition innehåller, bland annat, 
följande uttalande:  
För att man skall kunna tala om avvikelser krävs att byggnadsföretaget otvetydigt 
skiljer sig från planens innehåll. Smärre avsteg – t.ex. att placera en byggnad 
någon meter in på s.k. punktprickad mark- skall enligt PBL- propositionen 
kunna medges såsom mindre avvikelse och följaktligen också kunna motivera en 
förklaring om godtagen avvikelse. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår det att tillbyggnaden med en längd på 3,6 me-
ter placeras i sin helhet på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. 
Detta innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse om placering. Byggen-
heten finner att avvikelsen är så omfattande att den inte kan hänföras till en sådan 
liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § PBL punkt 1. Med beaktande av det ovan 
nämnda saknas förutsättningar för att bygglov kan ges. Ansökan bör därför avslås. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 42. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-03-07 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 42/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap. 30 och 31 b§ samt 9 kap. 20 § PBL avslås sökt bygglov för 
tillbyggnad av garagebyggnad i enlighet med ansökan och med utförande som 
framgår av inlämnade förslagsritningar. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
  
Avslag  
(Tidsersättning 4 timmar á 1 000: -) 4 000: - 
 
Faktura översänds separat 
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Bjärred 10:45, Melbavägen 4 Bjärred. Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser en tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad mot öster med 
en area om ca 60.7 m2. Tillbyggnaden placeras 4.78 m från gräns mot öster, 4.98 
m från gräns mot väster och 1.75 från gräns mot norr. Tillbyggnaden ges en ut-
formning som liknar den befintliga huvudbyggnaden med sadeltak som bekläds 
med taktegel i röd nyans, putsade fasader (förutom burspråk mot väster som be-
kläds med ljusgråa cementskivor i form av panel) och snickeri i lättmetall i ljusgrå 
nyans. Flygeln mot öster ges i förslaget samma form (spetsigt pulpettak) som be-
fintlig flygel, vilket medför åt en sida att byggnaden blir symmetrisk men åt andra 
sidan att den tillåtna byggnadshöjden överskrids i den delen av tillbyggnaden i li-
ten omfattning. 
 
Kommunicering/grannehörande 
Grannar har, i enlighet med 9 kap. 25 § plan- och bygglagen vid avvikelser från 
planbestämmelser, getts tillfälle att yttra sig. Lagfarna ägare till Bjärred 10:46 har, 
genom en skrivelse daterad 2015-11-26, inkommit med erinran om förslaget. Från 
skrivelsen kan utläsas att grannar ifrågasätter enhetens tolkning av avvikelsen som 
liten, de tar upp frågan om skuggning på deras tomt och har kritiska synpunkter på 
fönsterplaceringen i tillbyggnadens östra fasad (sovrum). Sökanden har bemöt 
grannars yttrande i skrivelse (grannebemötande) inkommen den 15 december 
2015. Från skrivelsen kan utläsas, bland annat, att sökanden erbjuder sig att sätta 
upp ett plank, staket eller något insynsskydd på deras sida (bakom häcken).  
  
Efter grannemötandet har NN yttrat sig i en ny skrivelse som inkom den 11 janu-
ari 2016. Från yttrandet och vid samtal med NN samt besök på plats med stadsar-
kitekt finner bygglovsarkitekten att huvudargument från grannars sida grundar sig 
på deras oro över eventuell skuggning av deras uteplats som utförandet av till-
byggnaden skulle medföra. Vidare i skrivelsen yttrar grannarna sig över de arki-
tektoniska och stadsmässiga delarna av förslaget. I skrivelsen sista stycket fram-
går tydligt att deras erinran är om tillbyggnadens höjd och placering. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 10:45  är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller detalj-
plan 97/04, som vann laga kraft 1971-05-25, enligt vilken, den största byggnads-
area i procent av kvartersmarken är 40 % och högsta byggnadshöjd är 3,5 meter.  
 Forts. 
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Kvarteret som Bjärred 10:45 ligger i får byggnader utföras i två våningar. Från il-
lustrationskartan och från planbeskrivning kan utläsas att syftet med detaljplanen 
var att bebygga kvarteret med radhus i två plan. De tilltänkta radhusen redovisas i 
illustrationskarta som längor som sträcker sig ca. 2 meter från gräns mot gatan 
(mot söder och norr). Avsikten med planen var att tillmötesgå den efterfråga på 
bostäder som fanns i Bjärred då. Planens syftar på att bebyggelsen skall innehålla 
60 % två- och trerummare. 
 
Enligt 9 kap. 2 § 2) plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detalj-
plan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser  
a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygg-
lovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbild-
ning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen 
(1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 § § samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 § §, 12 
§ första stycket, 13, 17 och 18 § §.  
 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b 
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven 
i första stycket 1.  
 
Enligt 9 kap. 30 a § PBL får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara 
att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 
b. om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser, på grund av anta-
gande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser, avviker från pla-
nen. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Enligt 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan el-
ler områdesbestämmelser trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a §, om avvi-
kelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
 Forts. 
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2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL skall bebyggelseområdets särskilda histo-
riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar 
och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag re-
spekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör ett bygglov, rivningslov eller marklov att gälla, om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft Om inte annat följer av 9 eller 33 §. 
 
Enligt 10 kap. 3 § PBL får En åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett estartbesked, om åtgärden kräver 
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §. 
 
Byggenhetens bedömning 
Bygglovsarkitekten och stadsarkitekt har gjort ett besök på plats. 
Den tilltänkta tillbyggnaden har anpassats till befintlig huvudbyggnad och till om-
givningen i övrigt på sådant sätt att kraven på utformning och anpassning i 2 kap. 
6 § tredje stycket, 8 kap  
1, 2, 13 och 17 § § PBL anses vara uppfyllda. Tillbyggnaden har placerats på så-
dant sätt i förhållande till, och på sådant avstånd från omgivande bebyggelse att 
den inte rimligen kan komma att innebära några påtagliga men för grannar och 
kringboende. Tillbyggnaden uppfyller därför hänsynskraven i 2 kap 9. § PBL. Fö-
reslagen ändring påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området.  
 
I kommentar till PBL så kallad Didón framgår i kommentar till punkt 9 kap. 31 b 
§ punkt 1 om bedömning ”liten avvikelse” följande:  
Enligt lagtexten finns det gränser för möjligheten att medge avvikelser. Bakom 
detta ligger strävandena att tillståndsbeslut, som ligger i linje med den markan-
vändning som tidigare är beslutad efter samråd och med möjlighet till inflyttande 
från breda grupper, inte bör meddelas förrän den nya markanvändningen har dis-
kuterats och beslutats på samma sätt. 
 
Var gränserna går för mindre avvikelser har i någon mån diskuterats i förarbe-
tena till äldre plan- och bygglag ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714)och på ett mer ut-
vecklat sätt i prop. 1987/90:37.  
 
 Forts. 
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Av förarbetena till PBL kan utläsas att prövningen av om en avvikelse kan medges 
i första hand skall göras mot syftet med planen. I sakens natur ligger att en god-
tagbar avvikelse endast har en så lokal påverkan att en planändring inte fordras 
på saklig grund. Frågan om avvikelse skall godtas måste alltid bedömas från fall 
till fall. 
 
Den vägledning för rättstillämpning som lämnades av departementschefen i sist-
nämnda proposition innehåller, bland annat, följande uttalande:  
För att man skall kunna tala om avvikelser krävs att byggnadsföretaget otvetydigt 
skiljer sig från planens innehåll. Smärre avsteg – t.ex. att placera en byggnad nå-
gon meter in på s.k. punktprickad mark- skall enligt PBL- propositionen kunna 
medges såsom mindre avvikelse och följaktligen också kunna motivera en förkla-
ring om godtagen avvikelse. Detsamma gäller ett sådant överskridande av högsta 
tillåtna byggnadshöjden som påkallas av byggnadstekniska skäl.  
 
Av handlingarna i ärendet framgår att endast en mindre del av tillbyggnaden över-
skrider den tillåtna byggnadshöjden. Detta innebär en avvikelse från detaljplanens 
bestämmelse om utformning. Byggenheten finner att avvikelsen kan hänföras till 
det som i 9 kap 31 b § PBL punkt 1 och i kommentarer till PBL betraktas som ”li-
ten avvikelse”. Förslaget uppfyller i övrigt planens syfte vad gäller placering och 
användning. Risker för att tillbyggnaden ska öka skuggning av granntomten mot 
öster finns inte. Frågan om insyn från nytt sovrum i tillbyggnaden och sovrum i 
grannfastigheten bör kunna lösas genom avskärmning med plank, mur eller lik-
nande som sökanden föreslår i sitt bemötande av grannens synpunkter. Med beak-
tande av det ovan nämnda finns det förutsättningar för att bygglov kan ges. Ansö-
kan bör därför beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 43. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-03-08 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 43/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap. 30 och 31 b§ samt 9 kap. 20 § PBL beviljas sökt bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus i enlighet med ansökan och med utförande som 
framgår av inlämnade förslagsritningar. 
 
Jäv 
Patrik Bystedt har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Forts. 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa tabell 5 och 6 utgör avgiften för  
 
Bygglov 6 326: - 
Startbesked 7 442: - 
Grannehörande 2 480: - 
Lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar 341:- 
Summa 16 589:- 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
Ett beslut om bygglov kan överklagas av grannar och närboende. De sakägare 
som delges beslutet genom kommunens försorg har tre veckor på sig att överklaga 
detta från den dag de fått del av beslutet. De som inte delges beslutet har fyra 
veckor på sig att överklaga detta från den dag kungörelse om beslutet varit införd i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrå-
det och vid de platsbesök som görs.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under projektering eller arbetets genom-
förande, skall ny ritning lämnas in för godkännande innan påbörjandet.  
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad el-
ler en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i 
så fall snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar 
skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som byg-
ger och river sortera avfallet. Sortering av bygg- och rivningsavfall ska normalt 
ske på plats. I undantagsfall kan central sortering i efterhand accepteras. Sortering 
vid källan minskar nedsmutsning och förorening av restprodukter som kan återan-
vändas. Det underlättar också återanvändning och återvinning. Källsortering bör 
ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- samt riv-
ningsarbeten.  
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnads-
arbeten kommer att börja. 
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Yttrande till JO avseende handläggningstid (JO dnr 7510-2015) 
 
Ärendebeskrivning 
En privatperson har framfört klagomål hos JO mot Miljö- och byggnadsnämnden i 
Lomma kommun (fortsättningsvis nämnden) med anledning av handläggningen 
av en ansökan om bygglov. JO har i en remiss 2016-02-10 begärt upplysningar 
och yttrande av nämnden i ärendet. Nedan följer en redogörelse för handläggning-
en av det aktuella ärendet och nämndens bedömning av denna, i enlighet med JOs 
begäran.   
 
Redogörelse för handläggningen 
Det aktuella ärendet inkom till nämnden 2015-10-12. Bygglovsansökan gäller ny-
byggnad av friliggande växthus om ca 11 m2. Beroende på hur man tolkar rättslä-
get är ansökan om bygglov ännu inte fullständig.  
 
Under hela 2015 har mängden bygglovsansökningar varit betydligt fler än nor-
malt. Eftersom nämnden i Lomma haft en så stor ökning i antalet ansökningar för-
stärktes bemanningen i oktober 2015 med en heltidstjänst. Ungefär samtidigt blev 
dock en annan heltidsanställd handläggare sjukskriven, varför den planerade per-
sonalförstärkningen i praktiken uteblev. Olyckligtvis kom även den tänkta för-
stärkningen att vara sjukfrånvarande under stora delar av vinterhalvåret. Eftersom 
många andra kommuner befinner sig i samma situation som Lomma med ett kraf-
tigt ökat antal ansökningsärenden att handlägga var/är det för tillfället svårt att re-
krytera kvalificerad personal. Näst intill omöjligt är det därför att hitta kvalifice-
rad personal som kan tänka sig att vikariera kort tid. Nämnden hade dock tur och 
lyckades rekrytera en vikarie, som påbörjade sin tjänstgöring 2016-01-04. Först då 
hade nämnden förutsättningarna att påbörja granskningen/handläggningen av 
ärendet på ett tillfredsställande sätt. Handläggaren kontaktade sökanden 2016-01-
14. Handläggaren meddelade sökanden att växthuset uppfyllde kriterierna för att 
kunna uppföras som en friggebod, d.v.s. en bygglovsbefriad åtgärd, om sökanden 
fick grannens godkännande. Handläggaren uppmärksammade också sökanden på 
att om växthuset avsågs uppföras som bygglovgivet krävdes en redogörelse över 
vilka byggnader som finns på fastigheten idag, detta eftersom situationsplanen var 
svår att tyda. Handläggaren fick då svaret att ”det finns en anledning till att det 
lämnats in en bygglovsansökan”, vilket får tolkas som att sökanden önskar få 
bygglov för åtgärden. Någon redogörelse över vilka byggnader som finns på fas-
tigheten har ännu inte inkommit.  
 
Av relevans i sammanhanget är, som nämnts ovan, att det aktuella bygglovsären-
det inte är okomplicerat ur juridisk synvinkel, och att den juridiska bedömningen 
 
 Forts.  
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har en direkt påverkan på handläggningen av ärendet. Enligt detaljplanen, som är 
från 1970, som gäller för den aktuella fastigheten får byggnad uppföras i tomt-
gräns. Växthuset avses dock placeras ca1,5 m från gräns mot parkmark. Under 
dessa omständigheter ska 39 § Byggnadsstadgan (BS) från 1959 gälla som kom-
pletterande planbestämmelse. Den tillämpning av 39 § BS som nämnden tradit-
ionellt har haft har under 2015 luckrats upp genom att högre instanser tolkat rätts-
läget annorlunda och i något fall ändrat nämndens bygglovsbeslut. Det har därför i 
detta ärende varit påkallat att utreda om nämndens tillämpning av 39 § BS behö-
ver förändras och, framförallt, hur bestämmelsen ska tillämpas i just detta fall. Be-
roende på hur 39 § BS tolkas ska ansökan avslås (och ansökan är i så fall fullstän-
dig) eller beviljas (och komplettering i form av redogörelse över vilka byggnader 
som finns på fastigheten nödvändig, d.v.s. ansökan är ännu inte fullständig). Ex-
tern juristexpertis har konsulterats. Oklarheterna avseende tolkningen har bidragit 
till den utdragna handläggningen.  
 
Juristens slutsats, att det är möjligt att bevilja bygglov i ärendet, innebär att den 
aktuella ansökan inte är fullständig eftersom en förtydligad situationsplan alterna-
tivt en redogörelse för vilka byggnader som finns på fastigheten krävs för att be-
slut i ärendet ska kunna tas. Av 9 kap. 27 § PBL framgår att handläggningstiden 
på tio veckor gäller från det att en fullständig ansökan kommit in till nämnden. 
Enligt nämnden föreligger ännu inte någon fullständig ansökan, varför regeln i 
nämnda lagrum ännu inte behöver uppfyllas.  
 
Det ska tilläggas att handläggaren i det aktuella ärendet under sitt vikariat erbjöds 
fast tjänst i en annan kommun. För att se till att upprätthålla förutsättningarna att 
hantera ett stort ansökningsflöde, och för att inte hamna i samma pressade situat-
ion som under hösten 2015 igen, valde då nämnden att erbjuda handläggaren en 
fast tjänst i Lomma. Handläggaren accepterade detta och personalstyrkan är där-
med förstärkt, jämfört med bemanningen under hösten 2015.  
 
Byggenheten föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ska göra följande bedömning: 
Nämnden beklagar att det aktuella ärendet har dragit ut på tiden. Anledningen till 
att det tagit tid att kommunicera kompletteringsbegäran är en olycklig kombinat-
ion av ett komplicerat rättsläge som sammanfallit med ett stort ansökningsflöde 
och en personalstyrka som varit hårt pressad p.g.a. sjukskrivningar. Handläggarna 
gör sitt yttersta för att lagstadgad handläggningstid ska kunna innehållas. Histo-
riskt sett lyckas nämnden nästan alltid upprätthålla lagstadgad handläggningstid. I 
det aktuella fallet kan man konstatera att nämnden inte brutit mot regeln i 9 kap. 
27 § PBL, eftersom ansökan ännu inte är fullständig. Det är naturligtvis ändå 
olyckligt att handläggningen blivit så långdragen och nämnden ser allvarligt på 
det inträffade, även om något lagbrott inte skett.  
 Forts. 
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Nämnden är mån om att lagar och regler ska efterföljas. Likväl kan det, som detta 
fall visar, i praktiken i enstaka ärenden vara svårt att uppfylla lagkravet i 9 kap. 27 
§ PBL avseende tio veckors handläggning; dels på grund av praktiska tillämp-
ningssvårigheter och dels på grund av omständigheter som inte gått att förutspå el-
ler påverka, såsom att flera handläggare är sjukskrivna samtidigt. Nämnden vill 
poängtera att lagstiftarens krav på tio veckors handläggning inte är utformad med 
hänsyn till annan tvingande lagstiftning, som exempelvis semesterlagstiftningen. 
Rätten till ledighet enligt semesterlagen gör det svårt för en byggnadsnämnd att 
under sommarhalvåret upprätthålla den bemanning som krävs för att säkerställa 
att klara tio veckors handläggningstid. Detta innebär att det alltid finns ett visst ef-
tersläp när sommaren övergår i höst. Därutöver finns ett arbetsmiljöansvar som 
arbetsgivare vilket inte går att bortse ifrån, och en gräns för vad varje enskild 
handläggare kan förväntas hinna med.  
 
Sammantaget konstaterar nämnden att något brott mot PBL inte har skett, men att 
handläggningen i det aktuella ärendet inte fungerat tillfredsställande, av flera an-
ledningar. Idag är personalstyrkan utökad och nämnden kommer att göra allt för 
att undvika liknande brister i handläggningen framöver.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-15, § 44. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-03-11 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 44/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden lämnar yttrande till JO i enlighet med byggenhet-
ens förslag.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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BORGEBY 17:134, Fyrhusvägen, Borgeby. Ansökan om tidsbe-
gränsat bygglov för fyra bostäder under tiden fram till och med 
2020-12-31  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser uppställning av fyra sammankopplade bostadspaviljonger. Före-
slagna paviljonger förses med fasader av träpanel och yttertak av papp. 
 
Förutsättningar 
Borgeby 17:134 är belägen inom detaljplanelagt område. Den föreskriver bostäder 
samt icke störande verksamhet i anslutning till boendet. På fastigheten får högst 
två boningshus finnas, fastigheten får inte delas. Max 25 % av fastigheten får be-
byggas. Häckar ska finnas mot gata och park. Byggnader ska utformas i enlighet 
med särskilt kvalitetsprogram. Byggnader ska antingen placeras i tomtgräns eller 
minst 1,5 m från gräns. Högsta tillåtna nockhöjd är 9,0 m, högst en våning med 
inredningsbar vind är tillåten. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter, gatufa-
sader skall utföras i tegel i gula nyanser. Huvudvolymer mot gata ska ge ett slankt 
intryck. Tak ska vara rött betong- eller lertegel, eller svart papp. Inglasade uterum, 
max 20 m2 kan uppföras utan lov. 
Genomförandetiden löper till och med 2020-12-31. 
 
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 33 § PBL får för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 
alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden 
begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska 
ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan 
på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden 
får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 
9 §. 
    
   Forts. 
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Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen 
eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastig-
hetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa och 4) att åtgärden 
uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 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 
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  
 
   
   Forts. 
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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 
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. 
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet-
för Bjärred och Borgeby. 
 
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  
 
   
   Forts. 
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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 förslaget innebär åtgärder som avviker från gällande detaljplan har be-
rörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Ägarna till fyra fastigheter har tillskri-
vits. I en skrivelse inkommen 2016-03-14 har ägarna till 47 fastigheter (bl.a. de 
tillskrivna) i Borgeby genom juridiskt ombud inkommit med erinran mot försla-
get. 
 
För skrivelsen redogörs endast i korthet här: 
För utformningen av området och dess bebyggelse hänvisas till det till detaljpla-
nen bifogade kvalitetsprogrammet. Det hänvisar till att den befintliga grönstruk-
turen är viktig för områdets karaktär och att det förslag till fördjupning av över-
siktsplanen för Bjärred Borgeby som kommunen godkänt 2014 anges att det 
grönområde som bebyggelsen planeras i är reserverat som en ekologisk korridor.  
Man hänvisar till en dom från Mark- och miljööverdomstolen (P5105-15) som 
anger att asylboende inte kan betraktas som varaktigt boende utan korttidsboende 
i likhet med hotell. Därför menar fastighetsägarna gemensamt att den i detta 
ärende sökta åtgärden – boende för flyktingar - inte kan godtas eftersom detaljpla-
nen föreskriver B som i bostäder. Man menar att planen avser permanent boende. 
Man anser att det faktum att byggnaden till en del planeras inom området som är 
betecknat med ”skog” och inte får bebyggas, s.k. punktprickad mark, och att be-
fintliga träd inte får fällas, innebär att planerad åtgärd står i direkt strid mot detalj-
planen. Även om ansökan avser en tillfällig åtgärd medför den permanenta och 
oacceptabla skador, eftersom träd måste fällas.  
Man påpekar att ansökan tycks omfattas av plank, men att det är ofullständigt re-
dovisat i ansökan. 
Man bör beakta det faktum att Lomma kommun beviljat tidsbegränsat lov för två 
barackbyggnader på Borgeby 15:108. Alla barackbyggnader påverkar tillsammans 
i hög grad områdets karaktär. 
Man anser att den sökta åtgärden avviker i ett mycket stort antal avseenden från 
detaljplanen och helt från planens kvalitetsprogram och att detta inte är accepta-
belt. Man påpekar att detaljplanen med sina bestämmelser och kvalitetsprogram 
har en ovanligt hög ambitionsnivå. Har man så hög ambitionsnivå minskar det 
möjligheterna att i ett tidsbegränsat lov göra avvikelser från den. 
 
 
   
   Forts. 
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Detaljplan och kvalitetsprogram anger att stora och dominerande byggnadsvoly-
mer inte ska tillåtas. Förslaget strider därmed mot detaljplanens intentioner, i syn-
nerhet som det tidigare beviljats lov för två stora baracker och att det avviker helt 
från planen när det gäller fasad- och takmaterial.  
Man hävdar slutligen att åtgärden skulle innebära en omfattande trafikökning i 
området och dessutom på tider när förskolan inte är öppen.  
 
Byggenhetens bedömning 
Förslaget innebär flera avvikelser från den gällande detaljplanen: 
1) Överarea, ca 1 %, 2) placering ca 1 meter in på punktprickad mark reserverad 
för skog, 3) ej gula tegelfasader, 4) ej slankt utseende, 5) byggnaden placerad 
närmare än 1,5 m till gräns på alla fyra sidor, samt 6) byggnadens höjd 3,6 m dvs. 
över tillåten höjd. 
 
Kommentarer till avvikelserna: 
Överarean på 1 % är en avvikelse som enligt praxis, efter prövning ofta godtas. 
Placeringen in på punktprickad mark är i detta fall av mindre vikt eftersom den är 
tänkt att värna ett trädbestånd (skog). Av ansökningshandlingarna, där ett flygfoto 
ingår framgår att där intrånget görs finns inga träd, något enstaka träd kan behöva 
fällas, men någon skog är det inte fråga om. Den finns utanför fastigheten i väster 
och öster. Paviljong som ska vara av tillfällig art är lämpliga att utformas som just 
de tillfälliga byggnader de är, dvs. med enkla material, t.ex. träpanel. Planens fö-
reskrift om att byggnader ska ha ett slankt utseende mot gata är oklar och svår att 
tolka och efterleva. Föreskriften om att byggnader antingen ska placeras i gräns 
mot granne eller minst 1,5 m från gränsen är svår att efterleva. Miljö- och bygg-
nadsnämnden har inom området varit ganska frikostig med att godta avvikelser 
från denna bestämmelse, det ser man på kartan. Man inser att regeln inte är så lätt 
att efterleva när tomterna ofta är 15x20 m. 
 
Kommentarer till inkommen erinran: 
Föreslagen byggnad placeras på kvartersmark som är avsedd att bebyggas med 
bostäder, att planen pekar på att grönstrukturen är viktig för miljön måste ses som 
att det är det gröna på allmän plats som avses, den enskilde fastighetsägaren har 
rätt att bygga enligt plankartan även om kvalitetsprogram och även översiktsplan 
tycks säga annat.  
Avsändarna hävdar genom sitt ombud att planerat boende inte kan betraktas som 
varaktigt boende som detaljplanen avser. Man vill styrka påståendet genom att 
hänvisa till ett utslag från Mark- och miljööverdomstolen. Av domstolsutslaget 
framgår att det åberopade ärendet rörde frågan om ifall en ändrad användning av  
 
   
   Forts. 
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ett hotell till asylboende var lovpliktig eller ej. Boendet skulle vara för enskilda 
individer i separata hotellrum i avvaktande på besked i asylärende. Det framgår av 
domstolens redogörelse att det inte var tänkt att ändra hotellet till fullständiga lä-
genheter och att det var anledningen till att boendet inte kunde betraktas som var-
aktigt. I detta ärende rör det sig om fyra fullständiga bostäder, närmast att betrakta 
som radhus som är avsedda att bebos av familjer. 
Det är Byggenhetens uppfattning att ansökan avser fyra sammankopplade bostä-
der, något annat framgår inte av ansökan. Vem som bor är inte relevant för pröv-
ningen.  
Det är byggenhetens bedömning att det mindre intrånget på punktprickad mark är 
så litet att det kan godtas, på platsen finns det inte någon skog som äventyras av 
intrånget, endast enstaka träd. 
Det är byggenhetens bedömning att föreslagen placering av paviljonger visserli-
gen påverkar områdets karaktär av egnahemsbebyggelse, men paviljongen kom-
mer att visuellt sammankopplas med förskolan i norr och de tre paviljongerna 
kommer att sammankopplas med varandra som en från villorna separat bebyg-
gelse. Detta förstärks av att de tre paviljongerna får en gemensam från bebyggel-
sen i söder separat bilinfart och entréer mot norr. 
Byggenheten är enig med framställan att detaljplanens höga ambitionsnivå gör att 
det bör ställas högre krav inför bedömningen av de avvikelser som ska prövas in-
för beslut om tidsbegränsat bygglov. 
Någon omfattande trafikökning kan det inte vara fråga om, ansökan avser fyra nya 
bostäder med gemensam infart med förskolan i norr, separerad från tillfarten till 
befintlig bebyggelse. Bostädernas entréer är belägna på paviljongens norrsida, 
bort från bebyggelsen. 
 
Byggenheten bedömer att de avvikelser från detaljplanen som förslaget innebär är 
godtagbara, de handlar samtliga om små avvikelser från bestämmelserna – liten 
överarea, byggnadshöjden överskrids med endast 0,1 m, fasader av träpanel i stäl-
let för tegel, ett litet intrång på mark som inte får bebyggas. Att bestämmelserna 
om byggnaderna ska placeras i gräns mot granne eller minst 1,5 meter från grän-
sen är svår att efterleva kan man utläsa av kartan, lov med denna typ av avvikelse 
har talrikt beviljats inom planområdet. Byggenheten anser att bestämmelsen om 
att fasader ska ha en slank utformning inte går att efterleva eftersom betydelsen av 
slank inte framgår i sammanhanget. 
 
Byggenheten gör med hänvisning till 9 kap 33 § PBL att den planerade åtgärden 
ska uppfylla någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ att 
de beskrivna åtgärderna sammantaget innebär att ett permanent lov inte kan bevil-
jas, men att ett tidsbegränsat lov kan beviljas. 
   
   Forts. 
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Den åtgärd som är i fråga påverkar inte möjligheterna att på ett tillfredsställande 
sätt hantera avfall.  
 
De redovisade plasterna för uppställning av bilar bedöms vara tillfredsställande. 
 
Paviljongerna påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området.  
 
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 33 §§ PBL för 
att tidsbegränsat bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan skall därför bevil-
jas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-03-29, § 45. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens handläggning 
Avvikelserna kan inte sammantagna anses vara att betrakta som en liten avvikelse. 
Hinder att medge permanent lov föreligger därför.  

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-03-14 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 45/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 33 §§ PBL beviljas sökta tidsbegränsade bygglov för 
uppförande av fyra sammankopplade paviljonger för boende under tiden till och 
med 2020-12-31 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: NN 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
   Forts. 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll              40122:- 
Grannehörande                2492:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                                              341:- 
Summa              42955:- 
 
Faktura översänds separat 

 
 
Upplysningar 
 
Den/de lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Sådant 
besked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
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.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
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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FJELIE 2:11, Leråkravägen 3. Ansökan om förhandsbesked an-
gående lokalisering av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked angående lokalisering av enbostadshus. 
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-
sörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsser- 
   
   
    
   Forts. 
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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. 
 
Sökanden har i ett separat mejl förklarat sig beredd att själv bekosta en godkänd 
va-anläggning. En sådan tas fram i samarbete med kommunens Tekniska avdel-
ning och Miljöenheten. 
 
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 2016-03-29, § 47. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2016-01-28, 
tillägg 2016-03-18 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 47/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Enligt 9 kap 17 § PBL lämnas positivt förhandsbesked angående föreslagen lo-
kalisering av enbostadshus. Vid en kommande bygglovsprövning ska kraven i 2 
och 8 kap PBL prövas, men det bedöms inte föreligga några svårigheter att upp-
fylla dem. 
 
Förhandsbeskedet är enligt 9 kap 18 § PBL bindande vid den kommande bygg-
lovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då det 
vann laga kraft. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––   Forts. 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Förhandsbesked 6230:- 
Grannehörande 2492:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                             341:- 
Summa 9063:- 
 
Faktura översänds separat 
 

 
 

 


