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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 24 maj 2016, kl. 18.30-20.50 

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Beatrice Palmgren (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Gunilla Tynell (L)  
Gustaf Brahme (C) 
Maria Lönegård (S) 
Ann Haluzova (M) 
Mari Brandt (S) 
 

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

Övriga deltagare Gunnel Holmquist (M) 
Caroline Lindberg (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Anders Olsson (L) 
Nancy Ressaissi (S) 
Per Larsson 
Lovisa Liljenberg 
Helene Blom 
Jennie Raneke 
Jacob Thollonen 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §§ 71-75, §§ 78-81 
förvaltningsstrateg 
bygglovschef 
miljöchef 
nämndsekreterare 
bygglovhandläggare, §§ 71-75 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Miljö- och byggenheten 2016-05-31 Paragrafer 71-81 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Jerry Ahlström  
 Justerande   

  Lennart Nilsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-05-24   

Paragrafer 71-81   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2016-06-01 Datum när anslaget 
tas ned 

2016-06-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggenheten  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 71 Dnr MB16-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöchefen informerar om 
- dom från Mark- och miljödomstolen gällande KB Malmö Metallteknik. 
- dom från Mark- och miljööverdomstolen gällande Lomma Hårdkrom AB. 
- det pågår arbete om bullerskyddsåtgärder längs lommabanan i samarbete med 

sex andra kommuner. 
- tekniska avdelningen kommer att göra ett utskick där de fastigheter som pekats 

ut i bullersaneringsplanen kan anmäla sitt intresse om bullerskyddsåtgärder. 
- badvattnet vid t-bryggan och tekniska avdelningen kommer att utöka sin prov-

tagning längs med Höjeå. 
 

Bygglovschefen informerar om  
- länsstyrelsen har tagit beslut i ett av miljö- och byggnadsnämndens ärende som 

överklagats på fastigheten Borgeby 17:134.  
- på vilket sätt byggenheten upplyser sökanden om att startbesked krävs innan 

byggstart. 
- söker en bygglovhandläggare alternativt en tillsynshandläggare. Därefter 

kommer man inom miljö-och byggavdelningen se över vilka tjänster som kan 
tillsättas.  

 
Ordföranden lämnar information om att Mark- och miljööverdomsten hållit syn på 
Lomma 33:69 angående bygglov för fasadändring. 
 
Ordföranden informerar om styrelsemötet med KIMO samt öppen föreläsning om 
Micro plaster som ägde rum fredagen den 29 april i Lomma. 
 
Lennart Nilsson informerar om sitt deltagande vid årsmötet med SSGK. 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (38) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 
 

MBN § 72 Dnr MB16-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2016-05-10 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-17 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2016-04-15--2016-05-12 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 73 Dnr MB16-0004 

 
 

Ekonomisk uppföljning januari-april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport för januari-april 2016. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 62. 

 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-april 2016 för miljö- och byggnadsnämnden 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 62/16 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 74 Dnr MB16-157 

 
 

Remissyttrande över program för uppföljning av och insyn i verk-
samhet som utförs av privata utförare 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till samtliga nämnder. 
 
Yttrande 
Miljö- och byggavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har inga syn-
punkter på förslaget. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 63. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-26 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 63/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Program för 
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 75 Dnr MB-2014-1041 

 
 

5 Yes-kommunernas riktlinjer för bygglovsbefriande åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
Den 2 juli 2014 trädde nya regler i kraft avseende bygglovsbefriade åtgärder. Reg-
lerna infördes under 9 kap 4 a – e §§ plan- och bygglagen, PBL. Lomma kommun 
ansökte 2014-09-09 om stöd från Boverket för projektet 5 Yes-kommunernas rikt-
linjer för lovbefriade åtgärder, ett s.k. utvecklingsprojekt för tillämpning av plan- 
och bygglagen. Beslut om att bifalla ansökan togs 2014-09-15. Projektets inrikt-
ning och mål har varit att ta fram information och gemensamma riktlinjer för de 
bygglovsbefriade åtgärderna. Tanken har varit att samtliga 5 Yes-kommunerna 
ska ha samma riktlinjer. Riktlinjerna ska fungera som extern information. Riktlin-
jerna har efter slutrapportering av projektet, reviderats och justerats och samman-
ställts i version 1. 
 
I väntan på att riktlinjerna färdigställts har miljö- och byggnadsnämnden antagit 
riktlinjer avseende hur de bygglovsbefriade åtgärderna i 9 kap 4 a – e §§ plan- och 
bygglagen, PBL, ska hanteras i förhållande till 8 kap 13 § plan- och bygglagen, 
PBL. Dessa riktlinjer har behandlats under diarienummer MB15-0510. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 64. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2106-05-09, tillägg 2016-05-19 från byggenheten 
-   Protokoll från arbetsutskottet, § 64/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar, med redaktionella ändringar, riktlinjer för 
lovbefriade åtgärder, version 1. 
De riktlinjer som hanterats under diarienummer MB15-0510 och som avsett han-
teringen av de bygglovsbefriade åtgärderna 9 kap 4 a – e §§ plan- och bygglagen, 
PBL, ska hanteras i förhållande till 8 kap 13 § plan- och bygglagen, PBL, upphävs 
i samband med antagande av 5 Yes-kommunernas riktlinjer för lovbefriade åtgär-
der. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 76 Dnr MB2012-413  

 
 

NN. Fråga om fortsatt ibruktagande av nybyggnad av industri-
byggnad/etapp 1 utan giltigt slutbesked  
 
Ärendebeskrivning 
Interimistiskt slutbesked, daterat 2013-10-11, utfärdades eftersom flera brister 
som inte var försumbara behövdes avhjälpas. Detta beslut fastställde att byggna-
den ”… får tas i bruk med villkor om att bristerna i tillgängligheten för funktions-
hindrade har åtgärdats och godkänts, senast den 29 november 2013”.  
I det interimistiska slutbeskedet informerades byggherren 4:e st, sidan 1 (2), om: 
”Efter att byggnaden åtgärdats skall byggnadsnämnden göra ett nytt besök på 
platsen. Byggnadsnämnden kommer därefter att pröva frågan om slutbesked.”.  
From 30 november 2013 används byggnaden utan giltigt slutbesked. 
2016-04-08 skickades granskningsyttrande ut.  
Fastighetsägarens yttrande inlämnades 2016-04-28 med bilagor. Skäl och förkla-
ring fastighetsägaren anger kan dock inte godtas. 
Även Jonas Edahl yttrat sig över den uppstådda situationen. 
 
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.  
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och 
byggförordningen, PBF, skall tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och byg-
gandsnämnden, ta ut en byggsanktionsavgift enligt föreskrifterna i 9 kap. PBF.  
 
Enligt då gällande plan- och byggförordningen, PBF (2011:338), 9 kap. 21 § utgår 
byggsanktionsavgift för att, trots förbudet i 10 kap. 4 § PBL, ta ett byggnadsverk i 
bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked eller interimistiskt slutbe-
sked. Byggsanktionsavgift är:  
1.  0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 
150 kvadratmeter,  
2.  1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 
och högst 300 kvadratmeter, och    
    Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 
  
MBN § 76 (forts.) Dnr MB2012-413  
 
 
3.  1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
sanktionsarean för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 
kvadratmeter.    
 
Är avgiften oproportionellt hög (i detta ärende: 1 208 900 kr) får den nya plan- 
och byggförordningen, PBF (2013:308), tillämpas eftersom den uträknade sum-
man blir till byggherrens fördel. 
 
Enligt 9 kap. 18 § 4:a st PBF (2013:308) är byggsanktionsavgiften för att trots 
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter 
nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked: 
1.  för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 pris-
basbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,  
2.  för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sankt-
ionsarea,  
3.  för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad 
för kultur- eller idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 pris-
basbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och  
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3 st, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg 
av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.  
 
Enligt 11 kap. 53 § PBF ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut 
om det är oskäligt med hänsyn till 
1.  att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller ge-
nom någon annan fullgöra sin skyldighet,  
2.  att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller  
3.  vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle in-
träffa.  
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBF får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Av-
giften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 
 
 
    Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 
  
MBN § 76 (forts.) Dnr MB2012-413  
 
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut av  
1)  den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det bygg-
nadsverk som överträdelsen avser,  
2)  den som begick överträdelsen, eller  
3)  den som har fått en fördel av överträdelsen.   
 
Det är byggnadsnämnd som bestämmer till vem anspråket skall riktas.  
 
Bedömning 
Byggherren har inte bokat tid/kallat byggnadsinspektören till besiktning enl. be-
slut om interimistiskt slutbesked och byggnaden varit i bruk utan ett giltigt slutbe-
sked (from 2013-11-30). 
Mot bakgrund av det som anförts ovan är det sannolikt att byggsanktionsavgift 
enl. 9 kap. 18 § 4:e st. PBF, kommer att påföras Er med kronor 125 224 ((26 400 
+ 88x(1138-15) = 125 244; 44 000 kr är prisbasbelopp för 2012 då beslutet fatta-
des, dock summan uträknas enl. den nya plan- och byggförordningen eftersom det 
är till byggherrens fördel)). 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 65. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-03 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 65/16    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Fastighetsägaren NN, NN, påföres, med stöd av 10 kap. 4 och 5 §§ plan- och 

bygglagen samt 9 kap. 18 § 4:a st plan- och byggförordning, en byggsankt-
ionsavgift enl. 9 kap. 18 § 4:e st. PBF, med kronor 125 224 ((26 400 + 
88x(1138-15) = 125 244; 44 000 kr är prisbasbelopp för 2012 då beslutet fat-
tades, dock summan uträknas enl. den nya plan- och byggförordningen ef-
tersom det är till byggherrens fördel)). 

 
Jäv 
Med anledning av jäv har Nancy Ressaissi (S) inte deltagit i ärendets handlägg-
ning. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

   
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 
  
MBN § 76 (forts.) Dnr MB2012-413  
 
 
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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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 
  
MBN § 77 Dnr MB2013-655 

 
 

NN. Fråga om sanktionsavgift, fortsatt bruk utan giltigt slutbe-
sked 
 
Ärendebeskrivning 
Interimistiskt slutbesked, daterat 2015-03-31, utfärdades eftersom flera kontrol-
ler/brister som inte var försumbara behövdes utföras/åtgärdas. Utvändig tillgäng-
lighet för funktionshindrade kunde inte besiktigas under slutsamråd som hölls 
2015-03-27, eftersom markarbeten då inte var färdigställda. Resultatet skulle be-
siktigas av byggnadsinspektören. 
 
Det interimistiska slutbeskedet fastställde att nybyggnaden  
”… får tas i bruk tom mars 2016. Bristerna som tagits upp ska åtgärdas, doku-
mentation över kontroller ska lämnas in samt tomten ska visas upp och därvid 
kunna konstateras uppfylla tillgänglighetskraven enligt avsnitt 3:12 i Boverkets 
byggregler; innan tiden löpt ut.” 
 
Följande dokumentation skulle dessutom inlämnas inför slutbesked: 
-(besiktningsbevis för installation av eldstad och rökkanal inlämnades 2015-05-
18) 
-kontroll av imkanal 
-ägeskontroll och  
-kontrollansvariges slututlåtande. 
 
Till dagens datum har dokumentation enl. ovan inte inlämnats och byggnadsin-
spektören inte kallats till besiktning.  
 
From 1 april 2016 används nybyggnaden utan giltigt slutbesked. 
 
Tjänsteskrivelse/kommunicering skickades ut 2016-04-14. Byggher-
ren/fastighetsägaren lämnade sitt yttrande 2016-05-03 men skäl och förklaringar 
som anges kan inte godtas. 
 
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 PBL ankommer det på byggnadsnämnd 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 bestämmelse i PBL, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i 
EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.  
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 77 (forts.) Dnr MB2013-655 
 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och 
byggförordning skall tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och byggandsnämn-
den, ta ut en byggsanktionsavgift enligt föreskrifterna i 9 kap. plan- och byggför-
ordningen, PBF (SFS 2011:338 med ändringar tom 2014:1334 som tillämpas då är 
det fördelaktigt för byggherren/fastighetsägaren).  
 
Enligt 9 kap. 18 § 1:a st PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan bygg-
nadsnämnden har gett ett slutbesked: 
1.för ett en- eller tvåbostadshus 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 pris-
basbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.  
 
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller ge-
nom någon annan fullgöra sin skyldighet,  
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller  
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle in-
träffa.  
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Av-
giften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL skall en byggsanktionsavgift tas ut av  
1) den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det bygg-
nadsverk som överträdelsen avser,  
2) den som begick överträdelsen, eller  
3) den som har fått en fördel av överträdelsen.   
 
Det är byggnadsnämnd som bestämmer till vem anspråket skall riktas.  
 
Bedömning 
Även om ärendet kompletterades efter utskick av kommunicering med lägeskon-
troll och byggnadsinspektören kallats av byggherren till besiktning av yttre till-
gänglighet är rättelse enligt 11 kap. 54 § PBL omöjligt att genomföra. 
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 77 (forts.) Dnr MB2013-655 
 
 
Mot bakgrund av det här anförda bör fastighetsägarna påföras byggsanktionsav-
gift enligt följande: Fastighetsägarna NN, NN, och NN, NN, påföres med stöd av 
10 kap. 4 och 5 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap 18 § 1:a stycket plan- och 
byggförordning en byggsanktionsavgift med kronor 26 344 (13 350 + 44,5x292 = 
26 344; 44 500 prisbasbelopp för 2013 då beslutet fattades, dock summan uträk-
nas enl. den nya plan- och byggförordningen eftersom det är till byggherrens för-
del) för fortsatt brukande av nybyggnad av enbostadshus utan ett giltigt slutbe-
sked. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 66. 
  
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-04, tillägg 2016-05-10 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 66/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Fastighetsägarna NN, NN, och NN, NN, påföres med stöd av 10 kap. 4 och 5 §§ 

plan- och bygglagen samt av 9 kap. 18 § 1:a stycket plan- och byggförordning 
en byggsanktionsavgift med kr 26 344 för fortsatt brukande av nybyggnad av 
enbostadshus utan ett giltigt slutbesked. 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Nancy Ressaissi (S) inte deltagit i ärendets hand-
läggning. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
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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NN. Fråga om byggsanktionsavgift för påbörjande utan startbe-
sked i ärende tillbyggnad av enbostadshus 
 
Ärendebeskrivning 
2013-05-22 hålls tekniskt samråd och byggherren fick i uppdrag att komplettera 
ärendet inför startbesked med fem dokument. 2013-05-25 inlämnades och regi-
strerades tre av dessa dokument. 
 
Försäkran enl. pkt 11 samt namn på person med mätteknisk behörighet för utfö-
rande av utsättning och lägeskontroll har däremot inte inlämnats. 
 
I protokoll från tekniskt samråd, daterat 2013-05-22 resp. 2013-05-27, förtydligas 
på flera ställen att arbeten inte får påbörjas utan startbesked. 
 
Vid rutinkontroll av oavslutade ärenden och följande inspektion på platsen (2016-
03-16) framkommit att arbeten med tillbyggnaden påbörjats utan att startbesked 
meddelats. 
 
2016-04-01 inlämnade byggherren sitt yttrande. I sitt yttrande skriver byggherren 
att man inte förstått vikten av startbesked utan trott att beviljat bygglov betydde 
att byggnadsarbeten fick påbörjas. Skäl och förklaring kan inte godtas då krav på 
startbesked dels meddelats i bygglovs beslut men även kommunicerats vid tek-
niskt samråd.  
 
Förutsättningar  
Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) tom SFS 2013:307, får 
en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åt-
gärden kräver 
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller  
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.  
 
Enligt 11 kap. 5 § första stycket PBL ankommer det på byggnadsnämnd 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 bestämmelse i PBL, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i 
EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.  
 
Med hänsyn härtill har miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva fråga om påför-
ande av sanktionsavgift för att byggarbeten har påbörjats utan att startbesked 
meddelats.     
    
    Forts.  
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Enligt 11 kap. 51 § PBL skall, om någon bryter mot en bestämmelse i PBF, till-
synsmyndigheten, i detta fall miljö- och byggnadsnämnden, ta ut en byggsankt-
ionsavgift enligt föreskrifterna i 9 kap. plan- och byggförordningen, PBF (Förord-
ningen 2013:308 tom ändringar SFS 2014:1334).  
 
Enligt 10 kap. 53 § PBL: En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut 
om det är oskäligt med hänsyn till 
1.  att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller ge-
nom någon annan fullgöra sin skyldighet,  
2.  att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller  
3.  vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle in-
träffa.  
 
Enligt 11 kap. 54 § PBL skall byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker in-
nan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap PBL har tagits upp till över-
läggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i detta fall inne-
bär att byggnaden måste ställas i ursprungligt skick. 
 
Då enl. då gällande plan- och byggförordning, PBF (2011:338), var byggsankt-
ionsavgifter orimligt höga (9 kap. 6 §: 1 prisbasbelopp med tillägg på 0,025 pris-
basbelopp – i detta ärende 73 425 kronor) kommer i detta ärende att tillämpas nu 
gällande PBF med ändringar. 
 
Enligt 9 kap. 7 § plan- och byggförordning (2013:308 tom ändringar 2014:1334) 
är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första 
stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 
6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 11 innan byggnadsnämnden har gett ett startbe-
sked är  
1.  för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 pris-
basbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,  
2. för en komplementbyggnad, … 
 
Det motsvarar i detta ärende 28 035: - kronor; sanktionsarea: (2,6 x 3,1 + 5,8 x 
5,6) – 15 = 25,54 = 26 kvm; prisbasbelopp 2013 är 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 bygg-
nadsverk som överträdelsen avser, 
2)  den som begick överträdelsen, eller   Forts. 
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3)  den som har fått en fördel av överträdelsen.  
 
Det är byggnadsnämnd som bestämmer mot vem anspråket skall riktas.  
 
Bedömning 
Byggnadsarbeten har påbörjats utan att nämnden meddelat startbesked även om 
byggherren vid flera tillfällen fått information att startbesked måste inväntas. 
Mot bakgrund av det här anförda bör fastighetsägaren påföras byggsanktionsav-
gift enligt följande: Fastighetsägarna NN, NN, och NN, NN, med stöd av 11 kap. 
51 § samt 9 kap. 11 § PBF en byggsanktionsavgift om 28 035 kronor för att de 
ovan beskrivna åtgärderna påbörjats utan att startbesked dessförinnan meddelats.    
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 67. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-04-13 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 67/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Fastighetsägarna NN, NN, och NN, NN, påföres med stöd av 11 kap. 51 § samt 

9 kap. 11 § PBF en byggsanktionsavgift om 28 035 kronor för att de ovan be-
skrivna åtgärderna påbörjats utan att startbesked dessförinnan meddelats.    

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Upplysningar 
 
Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfå-
endet av detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 
04-4 
 
Referensnummer enligt nedan måste anges för att betalningen skall bokföras på 
rätt ärende. 
 
Konto            3013  
Ansvar            531  
Verksamhet   2153  
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BORGEBY 15:106, Anders Möllares Väg 1D. Ansökan om bygg-
lov för plank 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser uppförande av plank på rubricerad fastighet. Planket av-
ses uppföras utmed fastighetens södra tomtgräns från Anders Möllares väg till fas-
tighetens tomthörn i sydöst och blir totalt 25.9 meter långt. Enligt ansökan avser 
planket utföras i stående obehandlade tryckimpregnerade brädor med en höjd om 
1.8 meter som i sydväst trappas ner till 0,7 meter 2,5 meter in från Anders Mölla-
res väg för att uppfylla fullgod sikt för fastigheten Borgeby 15:107.   
 
Förutsättningar 
Borgeby 15:106 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 6 kap 1 § 7 punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov för 
att uppföra plank.  
 
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen, PBL, skall plank utformas och placeras på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, till natur- och 
kulturvärdena på platsen och till intresset av en god helhetsverkan. Enligt nämnt 
lagrum skall även ett bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggel-
sen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall plank placeras och utformas så att de inte innebär fara 
för människors hälsa och säkerhet eller eljest innebär betydande olägenheter. En-
ligt 8 kap 1 och 3 §§ PBL samt 3 kap 3 § PBF skall plank dessutom ha en god 
form- färg- och materialverkan.    
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för plank inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning bl a att planket inte strider mot 
detaljplanen och att planket uppfyller de krav på placering och utformning som 
framgår ovan.  
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § 
PBL, bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är 
liten och förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfatt-
ning erforderliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till 
så att det finns en kontrollplan. Någon kontrollplan har inte inkommit. Den kon-
trollplan för enkla byggnadsåtgärder som framtagits av bygglovskontoret kommer 
därför att fastställas.    Forts. 
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Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, normalt 
utföras av en kontrollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och 7 kap 5 § PBF krävs 
dock inte någon kontrollansvarig för uppförande av plank.     
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s k tek-
niskt samråd. Sådant samråd är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart 
obehövligt.  
 
Enligt 10 kap 23 § PBL skall byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbe-
sked godkänna att en bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas 
komma att uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av denna lag.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har den 16 december 2003 be-
slutat om riktlinjer för plank och murar. I riktlinjerna anförs bl a att häckar och 
låga genomsiktliga staket i fastighetsgräns är enligt kommunens översiktliga mål-
dokument och planer karaktäristiskt för kommunens bebyggelsemiljöer. Kommu-
nen ser positivt på att denna gröna lummiga karaktär bevaras och förstärks. Långa, 
täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyg-
gelsen – t ex gator, GC-leder och parker – ska bara få uppföras då särskilda skäl 
föreligger. Insyn och buller räknas normalt inte till särskilda skäl.  
 
Enligt gällande detaljplan finns förgårdsmark utlagd utmed fastighetens västra 
tomtgräns mot Anders Möllares väg, med en bredd om 5 m. Förgårdsmarken ut-
görs av prickad mark, dvs mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får 
bebyggas 
 
Fastigheten ingår i ett område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för Bjärred 
och Borgeby. Den aktuella byggnaden är inte markerad som bevaransvärd eller 
kulturhistoriskt värdefull.  
 
Grannehöranden  
Eftersom sökt åtgärd strider mot detaljplanen avseende placering på prickmark 
som ej får bebyggas har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Från ägarna 
till grannfastigheten Borgeby 15:107 har inkommit yttrande med erinran mot den 
sökta åtgärden. I yttrandet anförs i huvudsak att planket skulle ha negativ inverkan 
på deras fastighet samt att skaftet redan är bebyggt med ett plank i söder och på så 
vis skulle uppförande av plank i norr medföra att skaftet förvandlas till en tunnel.  
 
Grannens erinran kommunicerades med sökanden daterat 2016-04-18. Sökanden 
har 2014-04-28 inkommit med bemötande/yttrande.   
    Forts. 
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Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 6 kap 1 § sjunde punkten, PBF, krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Plan- och byggkontoret har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överens-
stämmelse med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärden strider mot de-
taljplanen avseende placeringen; mot väst placeras planket, på en sträcka om 5 m, 
på prickad mark, dvs på mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får be-
byggas. Avsikten med sådan prickmark är i första hand att inte byggnader ska få 
uppföras på denna mark. Uppförande av plank/mur på prickad mark brukar van-
ligtvis godtas som en liten avvikelse från detaljplanen och förenlig med dess syfte. 
Det finns ingen anledning att göra en annan bedömning i detta ärende. Åtgärden 
bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan förenlig med planens syf-
ten enligt 9 kap 31 b § PBL.  
 
Planket är traditionellt utformat och kraven på utformning och anpassning i 2 kap 
samt 8 kap 1 och 3 §§ PBL bedöms som uppfyllda. Planket anses inte medföra 
några påtagliga men för grannar och kringboende och bedöms därför uppfylla 
hänsynskraven i 2 kap 9 § PBL.  
  
Planket utgör inte en avgränsning mot gata. Bygglovskontoret anser att åtgärden 
följer vad som uttalats i kommunens riktlinjer för murar och plank. Planket be-
döms inte påverka kulturmiljö-värdena i området i nämnvärd omfattning. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner plan- och byggkontoret att kraven i 9 kap 30 
och 31 b §§ PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall 
därför beviljas.   
 
Med hänsyn till den sökta åtgärdens ringa omfattning krävs inte något tekniskt 
samråd. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 68. 

  
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-02 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 68/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20, 30, och 31 b §§ PBL förklaras att den planavvikelse som 
är i fråga är att betrakta som liten och förenlig med detalj-planens syfte samt be-
viljas sökt bygglov för uppförande av plank i enlighet med ansökan och med utfö-
rande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut. 
   
   Forts. 
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Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Beslut om startbesked     
Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas att de i detta beslut lovgivna åtgärderna får 
påbörjas omedelbart. 
 
Med stöd av 10 kap 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkom 2016-03-08. 
 
Frågan om slutbesked skall utfärdas, kommer att prövas när signerad kontrollplan 
inlämnats efter det att åtgärderna slutförts.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll 3000:- 
Grannehörande 2481:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar 340:- 
Summa 5821:- 

 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
 
För att slutbesked ska kunna utfärdas skall, enligt 10 kap 34 § PBL, kontrollpla-
nen med till-hörande dokument - när byggåtgärderna avslutats - undertecknas och 
insändas till bygglovs-kontoret. 
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför gränserna till de fastigheter som berörs av detta bygg-
lov. All vattenavrinning måste omhändertas inom egna fastigheter.   
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
 
Bygglovet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Om det krävs 
andra tillstånd än bygglov är ni därför skyldig att söka sådana. 
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FLÄDIE 23:4, Norra Västkustvägen 36. Ansökan om tidsbegrän-
sat bygglov för boendepaviljong för HVB-hem under tiden till och 
med 2021-02-03 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för fyra sammankopplade paviljonger av-
sedda för boende, typ HVB-hem. Byggnaden uppförs med fasader av träpanel och 
yttertak av papp. 
 
Förutsättningar 
Flädie 23:4 är belägen inom område som saknar detaljplan. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentli-
gen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med de-
taljplan, om åtgärden 1) inte strider mot områdesbestämmelser, 2) inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 3) uppfyller de krav som följer av 2 
kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 
och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 
Enligt 9 kap 31 a § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med de-
taljplan, om åtgärden 1) innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt 
som avses i 2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras 
med en komplementbyggnad eller en 
liten tillbyggnad, 2) inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 
kap. 42 § första stycket 3 eller 5 c, och 3) uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 
§ första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första 
stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. 
 
Enligt 9 kap 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyll-
ler någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, 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.   Forts. 
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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 §, dvs. åtgärder som är av säsongskarak-
tär. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma 
lagrum tredje stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant 
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en 
god form-, färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap 1 § 
ovan, skall, enligt 3 kap 1 § PBF, en byggnad som innehåller bostäder vara utförd 
på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för 
sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna 
ska med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för matlagning och 
hygien. Det som nu sagts skall också gälla för andra anläggningar än byggnader.  
 
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt 
att de 1) vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2) vid ombyggnad uppfylls 
för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara 
del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden samt 3) vid annan 
ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. När det gäl-
ler kravet i 8 kap 1 § tredje punkten PBL skall hinder mot tillgänglighet till, eller 
användbarhet av, lokaler dit allmänheten har tillträde dock alltid avhjälpas, om 
hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt 
att avhjälpa.  
Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § 8 gäller, enligt 8 kap 6 § 
PBL, inte i fråga om 1) en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till 
   Forts. 
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arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för, 2) ett fritidshus med högst två 
bostäder och 3) ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte 
är rimligt att uppfylla kraven. Ytterligare undantag från ovan nämnda krav finns, 
men dessa undantag är ej tillämpliga i detta ärende 
 
Enligt 8 kap 9 § PBL skall en obebyggd tomt som skall bebyggas ordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 1) naturförutsättningarna så 
långt möjligt tas till vara,  
2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 3) det 
finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar 
som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon,  
4) det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt ut-
rymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 5) personer med nedsatt rö-
relse- 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 be-
byggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och ute-
vistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och par-
kering enligt första stycket 4, skall man i första hand ordna friyta. 
 
Om byggnadsåtgärder som är anmälningspliktiga enligt PBF skall vidtas på en 
bebyggd tomt, skall, enligt 8 kap 11 § PBL, 8 kap 9 § tillämpas i den utsträckning 
som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egen-
skaper. 
 
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 
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. Forts. 
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Kommunikation 
Eftersom de som i normala fall bedöms som berörda grannar är så många har åt-
gärden kungjorts genom annons i lokalpressen. Erinran har inkommit (2016-04-
21) från en av dem vars barn dagligen vistas i den närbelägna förskolan. 
Personen som undertecknat skrivelsen menar att kommunen påbörjat anlägg-
ningsarbeten innan berörda parter fått möjlighet att yttra sig. denne ifrågasätter om 
Lomma kommun verkligen inventerat de möjligheter som står till buds för att pla-
cera en liknande byggnad. Han menar att kommunen inte ska välja en annan ord-
ning att placera liknande byggnader än den som framgår av Lommas översikts-
plan. I skrivelsen finns ett resonemang kring att det enligt dennes uppfattning inte 
gjorts någon riskanalys vid val av placering av byggnaden. Det saknas också en 
redovisning av bemanningen av verksamheten. Skrivelsen refererar på flera stäl-
len i texten till korrespondens med tekniska avdelningen angående bl.a. förskole-
barnens säkerhet. 
 
Byggenhetens kommentar till skrivelsen: Det är Byggenhetens bedömning att av-
sändaren inte tillhör den krets som normalt betraktas som berörda enligt Plan- och 
bygglagen. Marklov krävs inte inom område som saknar detaljplan. De markarbe-
ten som hänvisas till i skrivelsen har bedömts som förberedande markabeten, t.ex. 
avlägsnande av matjord. I övrigt tas frågor upp som inte prövas i samband med 
bygglovsprövningen. 
 
Erinran har tillsänts sökanden för yttrande och denne har inte svarat. 
 
Byggenhetens bedömning 
Den planerade byggnaden ligger i ett öppet läge och kommer att vara tydligt syn-
lig söderifrån.  Den ansluter varken till skånsk byggtradition eller bebyggelsen i 
dess närhet. Den anses inte uppfylla kraven i 2 kap 6 § PBL., då den inte uppfyller 
kraven på anpassning till stads- och landskapsbilden. Byggenheten gör med hän-
visning till 9 kap 33 § PBL bedömningen att eftersom den planerade åtgärden ska 
uppfylla någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, att de 
beskrivna åtgärderna innebär att ett permanent lov inte kan beviljas, men att ett 
tidsbegränsat lov kan beviljas.  
 
Av inkommen bullerutredning framgår att riktvärdena för buller uppfylls om 
skyddad uteplats anordnas på byggnadens norra sida, dvs. bort från den hårt trafi-
kerade Norra Västkustvägen. 
 
Den åtgärd som är i fråga påverkar inte möjligheterna att på ett tillfredsställande 
hantera avfall.  
   
   Forts. 
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Det parkeringsbehov byggnaden ger upphov till tillfredsställs enligt ansökan med 
den idag befintliga parkeringen för Borgeby tennishall som finns tvärs över den 
gemensamma angöringsgatan. 
 
Åtgärden påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området.  
 
Någon nybyggnadskarta har inte bifogats ansökan, men sökanden har i samarbete 
med Lomma kommuns mätningskontor entydigt placerat paviljongerna på ett ut-
drag ur baskartan genom att koordinatsätta deras hörn. 
 
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 om lov skall därför 
beviljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 69. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-04-25 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 69/16 

 
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 HVB-hem under tiden till 
och med 2021-02-03 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 43748:- 
Grannehörande, annaonsering i dagspress   7635:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                               309:- 
Summa 51692:- 

 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
 
Den/de lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant 
besked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Bygglovet innefattar inte rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs 
för byggverksamheten, för dem ska separat lov sökas. Sådana bodar får inte place-
ras och utformas så att de inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt 
medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Bodarna bör dessutom 
placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller land-
skapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
 
Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad el-
ler en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i 
så fall snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar 
skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Sökanden uppmärksammas 
på att föreslagen placering tangerar en fornlämning som redovisas översiktligt i 
Riksantikvarieämbetets webtjänst Fornsök. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrå-
det och vid de platsbesök som görs. 
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LOMMA 33:11, Vinstorpsvägen 11-33. Ansökan om marklov för 
planskild korsning under järnväg och bygglov för stödmurar och 
cykelgarage 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser sänkning av marknivån för planskild korsning mellan 
Vinstorpsvägen och järnvägen i Lomma tätorts centrum. I lovet ingår även bygg-
lov för erforderliga stödmurar, cykelgarage och väntkur. Stödmurarna uppförs 
med ytor i betong och med bildmotiv som alluderar på Lommas industrihistoria. 
Med jämna mellanrum delas betongytorna upp av s.k. engagerade kolonner av te-
gel. Cykelgaraget uppförs i tre plan med hiss emellan. Fasader i tegel och sträck-
metall. Ett stort öppet skärmtak i plåt skyddar cyklarna på översta plan. 
Den grundvattensänkning som kommer att ske till följd av genomförandet av 
planskillnaden är endast temporär. Tekniska avdelningen har meddelat att man 
kommer att mäta i brunnar inom området samt via egna borrade punkter för att 
kartlägga den temporära påverkan samt för att kunna säkerställa att grundvattnet 
återgår till normala nivåer. 
 
Förutsättningar 
Förslaget berör flera detaljplaner inom centrala delarna av Lomma. Flera av pla-
nerna är av äldre datum och anger inte explicit användningen gata eller lokalgata 
etc. Byggenheten har tolkat det som att det är underförstått gatumark, använd-
ningsbeteckningarna är ofta endast angivna för kvartersmark i dessa planer. Här 
redovisas inte planernas bestämmelser, utan endast hur förslaget förhåller sig till 
planerna. Nedan nämnda åtgärder berör såvida inte annat anges gatumark. 
 
Dp164: Mindre sänkning av marknivån samt ny markbeläggning och köryta. Be-
rör endast gatumark, inga nya stödmurar eller byggnader inom detta planområde. 
Dp18: Planen omsluter nästan Dp191. Inga åtgärder inom västra delen av detta 
planområde sånär som att ca 1 m2 av kvartersmark på Lomma 30:61 (kvarters-
mark) tas i anspråk för gatuändamål (avvikelse från detaljplanen). I östra delen 
uppförs ny trappa från nya marknivån till befintlig nivå på Vinstorpsvägens norra 
sida. Den gör det möjligt för fotgängare att komma upp till gång- och cykelstråket 
som går intill järnvägen på västra sidan, söderut över ny bro. De norra brofästena 
för nya broar för järnväg och gång- och cykeltrafik finns inom detta planområde. 
Dp105: Mindre sänkning av marknivån, ny markbeläggning och köryta. Inga 
stödmurar eller byggnader. 
Dp23: Sänkning av marknivån. Nya stödmurar på båda sidor om Vinstorpsvägen. 
Kvartersmark tas i anspråk för gatuändamål vid Vinstorpsskolans nordöstra hörn 
(Lomma 35:4) (avvikelse från detaljplanen). Ny trappa mellan ny marknivå och 
Vinstorpsskolans skolgård.   
    
    Forts. 
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Dp191: Ingen markförändring. Del av kvartersmark tas i anspråk för gata (avvi-
kelse från detaljplanen), passage möjliggörs norr om ny trappa. 
Dp20: Väster om järnvägen. Denna plan (från 1935) har ingen användningsbe-
teckning på kartan, här antas att berört område i sin helhet är tänkt för järnvägsän-
damål. De södra brofästena för nya broar för järnväg och gång- och cykeltrafik  
finns inom detta planområde. Undantaget järnvägsvall sänks hela projektområdet 
till ett sluttande torg från Lomma station norrut till Vinstorpsvägen. I ansökan in-
går inte en detaljerad planering av markarbeten och topografi, utan bara en gene-
rell sådan. Detaljerad planering av torget görs i ett senare skede. Om så erfordras 
kommer ny lovansökan inlämnas senare. I denna ansökan ingår sänkning av mark, 
stödmurar, trappor, samt ny byggnad för cykelförvaring i tre plan med hiss. Vänt-
kur för busstrafiken ingår samt nya markbeläggningar och körytor. 
Dp20A: Öster om järnvägen. Området mellan järnvägen inklusive Solgatan sänks 
för att bilda en sluttande yta ned mot Vinstorpsvägen. I gränsen till kvartersmark i 
Lomma 36:60 och 36:2 uppförs nya stödmurar i två nivåer. Därmed tas kvarters-
mark i anspråk för gatuändamål (avvikelse från detaljplanen). Ny stödmur uppförs 
i fastighetsgräns mot Lomma 25:120 och 35:1. Förslaget tycks förutsätta vissa ju-
steringar av fastighetsgränser längs Vinstorpsvägens södra sida då kvartersmark 
övergår till ytor för gångtrafik och plantering (avvikelser från detaljplanen).  
Dp42: Nya stödmurar i eller i närheten av planområdets södra gräns. Ny trappa 
med ramp från ny nivå uppförs i Siriusgatan som stängs för biltrafik. Stödmurarna 
uppförs delvis i fastighetsgräns och därmed i gräns mellan gatumark och kvar-
tersmark (avvikelse från detaljplanen). Ansökan tycks kräva vissa justeringar av 
fastighetsgränser, då passage längs Vinstorpsvägens norra sida ska vara möjlig 
både längs nya, sänkta nivån, och befintlig nivå. Nya markbeläggningar och 
körytor.  
 
Enligt 9 kap 11 § PBL krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom 
ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark 
inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. Om ett 
visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket 
inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentli-
gen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
    Forts. 
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Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen, PBF, krävs bygglov 
för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank 
 
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 9 kap 31 b § PBL får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 bygg-
lov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte 
och 1) avvikelsen är liten, eller 2) åtgärden är av begränsad omfattning och nöd-
vändig 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 landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma 
lagrum tredje stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant 
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en 
god form-, färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt 
att de 1) vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2) vid ombyggnad uppfylls 
för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara 
    
    Forts. 
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del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden samt 3) vid annan 
ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. När det gäl-
ler kravet i 8 kap 1 § tredje punkten PBL skall hinder mot tillgänglighet till, eller  
användbarhet av, lokaler dit allmänheten har tillträde dock alltid avhjälpas, om 
hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt 
att avhjälpa.  
 
Enligt 8 kap 9 § PBL skall en obebyggd tomt som skall bebyggas ordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 1) naturförutsättningarna så 
långt möjligt tas till vara, 2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken 
inte uppkommer, 3) det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från 
tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kra-
vet på framkomlighet för utryckningsfordon, 4) det på tomten eller i närheten av 
den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och loss-
ning av fordon, 5) personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 
med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 6) risken 
för olycksfall begränsas. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som inne-
håller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller an-
nan jämförlig verksamhet, skall det på tomten eller i närheten av den finnas till-
räckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns 
tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 
4, skall man i första hand ordna friyta. 
 
Enligt 8 kap 12 § första stycket PBL skall det som gäller i fråga om tomter enligt 
8 kap 9–11 §§ PBL i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och 
på områden för andra anläggningar än byggnader. Enligt 8 kap 12 § andra stycket 
skall dock, trots reglerna i första stycket, allmänna platser ordnas så att personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda platsen eller området i 
den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av PBL. Ett hin-
der mot tillgänglighet eller användbarhet ska alltid avhjälpas, om hindret med 
hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 
 
Delar av berört område är beläget inom områden som utpekats i kulturmiljöpro-
grammet för Lomma tätort. Inom området finns flera byggnader som är gul- eller 
rödmarkerade. Texten i programmet över stationsområdet behandlar egentligen 
hur man vid ny-, om- och tillbyggnad ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, 
och inte en sådan omfattande omdaning som detta ärende avser. Ur texten: ”Om-
rådet vid stationen i Lomma är en miljö med kulturvärden att värna om. Småska-
ligheten och tätheten i bebyggelsen är viktiga karaktärsdrag. Därför bör man vid 
nyproduktion i området tänka på att anpassa ny bebyggelse till den befintliga vad 
avser placering i förhållande till gatan, volym, proportioner, skala och takvinkel.  
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För all bebyggelse gäller enligt Plan- och bygglagen att ändringar ska utföras var-
samt så att byggnadens karaktärs-drag beaktas. Särskilt viktigt är detta på de sidor 
av husen som vetter mot vår gemensamma miljö, exempelvis gaturummet. De bu-
tiker som finns vid stationen ger karaktär och liv åt området, och man bör sträva 
efter att bibehålla dessa funktioner i byggnaderna. Bantorget med sin karaktär av 
liten stadspark utgör en värdefull grönyta i centrala Lomma. Parken bör underhål-
las och bevaras som park/torg. Hamngatans gatusträckning i det gamla stickspåret 
bör bevaras. Även den bevarade rälsen är av kulturhistoriskt intresse”. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL ska byggnadsnämnden med ett startbesked godkänna att 
en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om 1) åtgärden kan antas komma att upp-
fylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen, 2) ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 
§ har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd, 3) ett bevis om be-
sked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked 
enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, 4) en redovisning av alternativa 
energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning 
krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, och 5) de 
villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är uppfyllda. 
 
Vid anmälan som avser åtgärder enligt 9 kap. 4 a-4 c §§ ska byggnadsnämndens 
bedömning enligt första stycket endast omfatta det som anges i första stycket 1. 
Lag (2015:668). 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärderna innebär avvikelser från detaljplaner, samt åtgärder i eller 
strax innanför fastighetsgräns har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Av 
23 tillskrivna har 16 svarat, varav 13 har erinran. Nedan anges i korthet deras syn-
punkter: 
 
Ägarna till Lomma 32:49 kräver att Lomma kommun sätter upp plank eller mur 
längs hela deras trädgård eftersom de bedömer att den kommer att påverkas av 
ökat buller från trafik. Även skydd mot buller från järnvägstrafiken önskas. Man 
önskar att kommunen genom hastighetssänkande åtgärder ser till att biltrafiken 
längs Vinstorpsvägen kör saktare.  
 
Ägarna till Lomma 32:44 ser inga åtgärder för att motverka det ökade bullret som 
åtgärderna ger upphov till i ansökan. Man saknar dessutom en redogörelse för hur 
åtgärderna påverkar byggnaderna i omgivningen, t.ex. i form av sättningar. 
 
    
    Forts. 
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Ägarna till Lomma 32:52 anger att inga intrång på deras fastighet får göras utan 
särskilt avtal. Skrivelsen innehåller en lista i 12 punkter på konsekvenser som en-
ligt dem åtgärderna i ansökan medför. Inga åtgärder får påbörjas förrän dessa frå-
gor utretts och avtal upprättats. 
 
Ägarna till Lomma 32:13 anser att ändring av nivåer, trafiksituation och överträ-
delser av fastighetsgränser är väsentliga avvikelser från de berörda detaljplanerna. 
Man anser att ansökan saknar en utredning angående åtgärdernas inverkan på 
grundvattnet, bl.a. finns en privat brunn i området. Man anser att gällande riktvär-
den för buller inte kan innehållas på grund av de planerade åtgärderna. I skrivel-
sen ställs tre krav: 1) Bullerskydd ska uppföras så att gällande riktvärden inte 
överskrids, 2) Förslag på hur intrången i omgivande fastigheter ska upprättas och 
godkännas av berörda innan byggstart, 3) För att säkerställa personsäkerheten ska 
befintlig häck ersättas med plank. Man ställer dessutom följande krav: 4) Inga 
byggnader på Lomma 32:13 får skadas, uppkommer skador under bygg- eller 
driftsskede ska Lomma kommun stå för kostnaderna eventuella åtgärder, 5) Inga 
intrång i fastigheten får göras förrän skriftlig överenskommelse finns, 6) Innan 
byggstart ska utrustning som övervakar eventuella sättningar installeras, 7) Vib-
rationsmätningar ska utföras under byggtiden, 8) Syn ska förrättas innan bygg-
start, 9) Mätning av grundvattennivåer ska utföras under byggtiden och när an-
läggningen tagits i drift. 
 
Ägarna till Lomma 30:57 har genom juridiskt ombud inkommit med synpunkter 
på ansökan. Man bestrider bifall till ansökan. Man anser att föreslagna åtgärder 
innebär en synnerligen påtaglig olägenhet för dem och deras fastighet, både fas-
tighet och boendemiljö kommer att försämras. Orsaken till detta är ökat buller och 
försämrad tillgänglighet samt stor risk för skador på tomt och byggnader. Före-
slagna åtgärder planeras till en del att utföras på deras fastighet. Något tillstånd till 
detta har inte getts. Man anser att en riskanalys inte gjorts. Man anser sig ha en 
mycket befogad oro för störningar under byggtiden och att åtgärderna kan med-
föra skador i form av sättningar i husgrund och bärande konstruktioner. Man anser 
att man åsamkas ekonomisk skada eftersom man inte kan nyttja garage och upp-
fart. Inte heller är frågan om hanteringen av sopor löst. Man anser att det anförda 
innebär att det föreligger hinder att bevilja lov för de föreslagna åtgärderna. 
 
Ägaren till Lomma 32:49 anser att föreslagna åtgärder kommer att innebära en 
ökad trafik och då måste skyddsåtgärder företas. Man anser att det inte är möjligt 
att vistas utomhus. Kanske problem uppstår även inomhus. Därför måste buller-
plank uppföras, framför allt mot Vinstorpsvägen och järnvägsspåret. Det är uteslu-
tet att plank placeras inne på tomten eftersom den då helt kommer att förstöras. 
    
    Forts. 
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Ägarna till Lomma 36:5 anser att det är positivt att öka tillgången på kollektivtra-
fik, dock är det inte tillrådligt att öka trafiken inne i ett samhälle. Man hänvisar till 
den miljökonsekvens-beskrivning som är bilagd det förslag till detaljplan över 
området som Lomma kommun håller på att ta fram. Där anges att trafiken längs 
Vinstorpsvägen kommer att mer än fördubblas och att tågtrafiken mångdubblas. 
En sådan förändring kommer att öka bullret och vibrationerna samt öka luftför-
oreningarna. Man anser att redan idag håller inte trafikanterna den föreskrivna 
hastigheten om 40 km/h. De anger i sin skrivelse två krav: 1) Att deras bostad för-
ses med ljudisolerande fönster, det är extra känsligt eftersom huset är utpekat i 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram, 2) Att hastighetssänkande åtgärder görs, 
det framgår inte av ritningarna. Dessutom undrar man över hur åtkomst till deras 
fastighet ska lösas under byggtiden. 
 
Kommentar till inkomna erinran: Som framgår ovan under förutsättningar innebär 
förslaget endast mindre avvikelser från gällande detaljplaner. Det är svårt att göra 
en korrekt bedömning över vilka fastigheter som i Plan- och bygglagens mening 
är berörda grannar som berörs av de planerade avvikelserna från detaljplanerna. 
När grannar ska höras och vilka som ska höras framgår av 9 kap 25 § och 5 kap 
11 § PBL. Därför har Byggenheten ansett det klokt att tillskriva de fastigheter som 
berörs av föreslagna åtgärder. 
Inkomna erinran rör nästan uteslutande frågor som inte rör avvikelserna från de-
taljplanen och de olägenheter som kan uppkomma därav, utan visar på farhågor 
över de allmänna olägenheter som de kan åsamkas 
 
Sökanden har enligt 9 kap 26 § beretts tillfälle att yttra sig över inkomna erinran. 
Denne har som yttrande lämnat förtydligande ritningar (inkomna 2016-04-28) 
som visar de områden som förtydligar intrången på detaljplanerna. 
 
Trafikverket har inte tillskrivits för yttrande eftersom de enligt ritningarna står 
som delansvariga för projektet. 
 
Byggenhetens bedömning 
De avvikelser från detaljplanerna som redovisats ovan under förutsättningar inne-
bär att ett begränsat antal kvadratmeter kvartersmark med användningen B, som i 
bostäder, tas i anspråk för gatuändamål, dvs. som allmän plats. De planerade 
byggnaderna placeras inom järnvägsområde i en detaljplan av äldre datum där 
byggnation inte regleras. Att som gatumark ta i anspråk kvartersmark avsedd för 
bostadsändamål är enligt Byggenheten normalt inte det man kallar för en liten av-
vikelse från detaljplanen. Ett villkor för att en avvikelse ska kunna ses som liten är 
att avvikelsen anses förenlig med planens syfte. För de områden där intrång görs, 
om än små till ytan, är syftet B, som i bostäder. 
    Forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 35 (38) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-05-24 

  
MBN § 81 (forts.) Dnr MB2016-69 
 
 
Som framgår ovan får enligt 9 kap 31 b § pkt 2 bygglov även ges för en åtgärd 
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser om åtgärden är av be-
gränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller be-
byggas på ett ändamålsenligt sätt. I detta fall rör det sig om några få kvadratmeter 
som behövs för att trottoarer, gångbanor och körfält ska kunna få plats. Lov kan 
således ges för dessa avvikelser från detaljplanerna. 
 
Som framgår av Lomma kommuns kulturmiljöprogram har miljön kring Lomma 
station viktiga kulturvärden som man bör vara aktsam om. Det är Byggenhetens 
mening att förslaget innebär en god sammansmältning av gammalt och nytt, ge-
nom den generösa användningen av tegel anknyts till Lommas industrihistoria och 
sadeltaken över cykelgarage och väntkur kan, om man så vill, associera till ett 
skyddande tak över en perrong.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en policy angående murar och plank. Av 
den framgår att murar i fastighetsgräns mot allmän plats inte bör godtas. Godtag-
bara murar och plank får inte vara högre än 1,8 meter. I detta fall är stödmurar en 
förutsättning för att en planskild korsning ska komma till stånd. De föreslagna 
murarnas höjd, som på en del av sträckan blir högre än 1,8 meter, ger sig själv av 
att Vinstorpsvägen ska passera under järnvägsspåren och dessa inte ändras i höjd-
läge. Byggenheten bedömer att undantag från policyn kan göras av dessa skäl. 
 
Ansökan omfattar inte någon redovisning av landskapsarkitekturen på det mot 
norr sluttande planet ned mot Vinstorpsvägen, den kommer att redovisas i en se-
parat ansökan om lov vid senare tillfälle. 
 
Ansökan visar inte heller de bilder med lommamotiv som kommer att pryda 
stödmurarna, de kommer att redovisas i ett senare skede. 
 
De åtgärder som ansökan avser kommer att innebära stora förändringar för 
Lomma tätort. Om det blir aktuellt måste extra stor omsorg iakttas vid prövningen 
av de bullerplank som kan bli följden av genomförandet. 
 
Sakkunnig i tillgänglighetsfrågor bedömer att de föreslagna åtgärderna uppfyller 
kraven på tillgänglighet. 
 
Byggenheten anser att kraven på utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 
2, 13 och 17 §§ PBL är uppfyllda.   
 
Åtgärden påverkar de kulturmiljövärden som finns i området, men inte på ett så 
negativt sätt att lov inte kan lämnas. 
    Forts. 
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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 2, 30 och 31 
§§ PBL för att cykelgarage och väntkur skall medges är uppfyllda.  
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 11 § PBL för 
att marklov för sänkning av marknivån skall medges är uppfyllda. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 6 kap 1 § PBF för att 
bygglov för stödmurar skall medges är uppfyllda. 
 
Med anledning av det ovan anförda bör bygglov medges. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-05-10, § 70. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-04-06 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 70/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20, 2, 30, och 31 §§ PBL beviljas sökt bygglov för uppfö-
rande av cykelgarage i enlighet med ansökan och med utförande som framgår av 
stämplade ritningar som fogats till detta beslut. Den del som avser väntkur åter-
remitteras till byggenheten för vidare handläggning. 
 
Härmed förklaras de avvikelser som förslaget innebär, kvartersmark tas i anspråk 
för gatuändamål, vara sådana som åsyftas i 9 kap 31b § pkt 2 PBL De är av be-
gränsad omfattning och nödvändiga för att området ska kunna användas eller be-
byggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Med stöd av 9 kap 11 § PBL beviljas sökt marklov för ändringar av marknivån i 
enlighet med ansökan och med utförande som framgår av stämplade ritningar som 
fogats till detta beslut. 
 
Med stöd av 6 kap 1 § PBF beviljas sökt bygglov för uppförande av stödmurar 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. 

   Forts. 
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De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att en del frågor som rör den planskilda 
korsningens gestaltning inte finns med i ansökan, t.ex. belysning av området, te-
gelsorter i byggnader och konstnärlig utsmyckning samt trädgårdslandskapets de-
taljutformning. Byggnadsnämnden ska enligt 12 kap 2 § PBL, utöver de uppgifter 
som den enligt andra bestämmelser i denna lag har, 1) verka för en god byggnads-
kultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, 2) uppmärk-
samt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgiv-
ning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och 
fastighetsbildning, 3) samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda 
vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet, och 4) lämna råd och upplys-
ningar i frågor som rör nämndens verksamhet.  
Därför ser miljö- och byggnadsnämnden fram emot att få ta del av det fortsatta ar-
betet med utformningen av Lommas nya resecentrum och vid behov lämna syn-
punkter. 
 
Beslut om kontrollansvarig  
Kontrollansvarig skall vara: Förslag på kontrollansvarig inkommer senare. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Marklov (timersättning, 15 tim à 1200:-)                   18000:- 
Bygglov cykelgarage,  
inkl samtl samråd, tillsyn och kontroll               45049:- 
Bygglov murar                 5198:- 
Grannehörande                  7426:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                             309:- 
Summa               75982:- 
 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Sådant be-
sked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits. 
 
   Forts. 
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Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. 
 
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är 
möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att vattenav-
rinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom an-
läggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
 
Bygglovet innebär inte en ovillkorlig rätt att utföra det som avses med lovet. Upp-
förande av stödmurarna kan vara beroende av civilrättsliga av-
tal/överenskommelser mellan Er och ägaren till berörda fastigheter.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
    
Bygglovet innefattar inte rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs 
för byggverksamheten. För dessa krävs separat lov. Sådana bodar får inte placeras 
och utformas så att de inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt 
medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Bodarna bör dessutom 
placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller land-
skapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.   
 
Eftersom underlaget för bygglovet saknar exakta angivelser om var tomtgränsen 
är belägen måste Ni, innan byggnadsarbetena påbörjas, fastställa denna gräns. In-
mätning av fastighetsgräns kan ske genom lantmäteriets försorg. 
 
Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad el-
ler en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i 
så fall snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar 
skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrå-
det och vid de platsbesök som görs. 
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på all-
män plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoar-
kanter. Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 
 


