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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 
Plats  Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 14 juni 2016, kl. 18.30-20.30 

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Janeric Seidegård (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Beatrice Palmgren (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Gunilla Tynell (L) 
Gustaf Brahme (C) 
Stig Svensson (S) 
Mari Brandt (S) 
 

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

Övriga deltagare Ann Haluzova (M) 
Gunnel Holmquist (M) 
Caroline Lindberg (M) 
Hannes Pennsäter (M) 
Anders Olsson (L) 
Nancy Ressaissi (S) 
Tommy Samuelsson 
Per Larsson 
Lovisa Liljenberg 
Helene Blom 
Jennie Raneke 
Jeanette Witten 
Jenny Lindström 
Karolina Jensen 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
förvaltningschef 
förvaltningsstrateg 
bygglovschef 
miljöchef 
nämndsekreterare 
miljöinspektör, §§ 82-90 
planingenjör, § 82, del av § 91 
trafikingenjör, § 82, del av § 91 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Miljö- och byggenheten 2016-06-21 Paragrafer 82-96 

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 2016-06-14   

Paragrafer 82-96   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2016-06-22 Datum när anslaget 
tas ned 

2016-07-14 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Miljö- och byggenheten  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 

  
MBN § 82 Dnr MB16-0001 

 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om 
- personalinformation 
- Lomma kommun är näst bästa kommun i landet på klimatanpassning  
- Lomma kommun är fjärde bästa kommun i landet på avfallshantering  
 
Miljöchefen informerar om  
- tillsyn på hästgårdar gällande gödselhantering 2016 
- skrivelse angående överklagade beslut om buller- och vibrationsstörningar gäl-
lande Lommabanan/Söderåsbanan 
- badvattenkvalité och sommarens provtagning  
 
Bygglovschefen lämnar personalinformation. 
 
Bygglovschefen informerar om att mark- och miljödomstolen har tagit beslut i ett 
av miljö- och byggnadsnämndens ärende som överklagats på fastigheten Borgeby 
17:134.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 
 

MBN § 83 Dnr MB16-0002 
 

 
Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2016-06-07 
samt delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-06-03 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2016-05-13--2016-05-31 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 

  
MBN § 84 Dnr MB16-0004 

 
 

Ekonomisk uppföljning januari-maj 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport för januari-maj 2016. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 72. 

 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-maj 2016 för miljö- och byggnadsnämnden  
- Protokoll från arbetsutskottet, § 72/16 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-07 

  
MBN § 85 Dnr MB16-0442 

 
 

Nämndsplan 2017 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Denna nämndsplan är grundad på dokumentet Vision 2030 samt övergripande mål 
och 2015-2019, fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-11. Kommunens an-
tagna värdegrunder skall genomsyra all verksamhet; ansvar, öppenhet, respekt och 
tydlighet. 
Vision 2030: Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kom-

mun. Vi är hållbara – såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt – och värnar 

om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv. Varje invånare upplever att 

kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Lomma är Sveriges tryggaste 

kommun att leva i. 
 
Nämndsplanen avser i första hand år 2017, men planeringshorisonten är längre. 
Nämndsplanens syfte är att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet 
och att utgöra underlag för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan.  
 

Nämndens ansvarsområde 

I reglementet för miljö- och byggnadsnämnden, antaget av Kommunfullmäktige 
den 21 oktober 1999 (reviderat senast den 25 oktober 2012), anges att nämnden 
har ansvaret för att fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken, plan- och 
bygglagen (med undantag för planering), tobakslagen, livsmedelslagen, smitt-
skyddslagen samt delar av lagen om gaturenhållning och skyltning. 
 
Mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunövergripande målområden. 
Dessa är kvalitet, hållbarhet, service och trygghet. Dessa fyra övergripande mål-
områden skall vara vägledande för den kommande utvecklingen av Lomma kom-
mun. Med dessa som grund har nämnden formulerat egna mål. Dessa mål utgår 
från kommuninvånarna och den nytta de har av verksamheten. Nämnden har dess-
sutom ett ansvar för uppfyllande av de 16 nationella miljömålen och därför skall 
intentionerna i de aktuella miljömålen beaktas i all planering och ärendehantering. 
1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning, 4. Giftfri 
miljö, 5.Skyddande ozonskikt, 6. Säker strålmiljö, 7. Ingen övergödning, 8. Le-
vande sjöar och Vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt 
levande kust och Skärgård, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar, 13. Ett 
rikt odlingslandskap, 15. God bebyggd miljö, 16. Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Utifrån mål och riktlinjer sätter budgeten ramen för de resurser och den verksam-
het som nämnden har i uppdrag att genomföra under planperioden.  
 
    Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-07 

  
MBN § 85 (forts.) Dnr MB16-0442 
 
 
Föreligger förslag till nämndsplan. 

./.                Bilaga 
 

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 73. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-30 inklusive 

förslag till nämndspan och förslag till nyckeltal. 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 73/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
-Miljö- och byggnadsnämnden godkänner nämndsplan 2017 och översänder den 
för hörande till kommunstyrelsen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 
  
MBN § 86 Dnr MB-2015-968 

 
 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö 

 
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. 
 
Förslaget om revidering av lokala föreskrifter har skickats på remiss till övriga 
förvaltningar i kommunen. Tekniska avdelningen inkom med synpunkter och 
dessa har beaktats i förslaget. Därefter så skickade Miljö- och byggnadsnämnden 
ärendet på remiss till Tekniska nämnden som inkom med synpunkter 2016-05-18. 
Tekniska nämnden lämnade synpunkter avseende kartbilagan och de efterfrågade 
en karta gällande Centrumtorgets omfattning med anledning av 10 §. 
 
Miljöenheten har omarbetat kartbilagan med anledning av Tekniska nämndens 
synpunkter och ärendet har kompletterats med en kartbilaga som visar Centrum-
torgets omfattning. 
 
Miljöenhetens bedömning 

Miljöenheten kan efter genomgång av gällande lokala föreskrifter konstatera att 
revideringsbehov föreligger. Reviderade förskrifter bifogas inklusive kartbilaga 1, 
2 och 3.  
 
De förändringar som föreslås och som skiljer sig från nu gällande lokala föreskrif-
ter är följande; 
- Den inledande texten har kompletterats med 17 § som tillkommit i förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gällande värmepumpsanläggningar. 
- Den tidigare områdeskartan har uppdaterats och är enligt förslaget två kartbila-
gor. 
- 3 § har kompletterats med att det krävs tillstånd för att inom detaljplan eller om-
rådesbestämmelser hålla giftspindlar och i nu gällande föreskrifter krävs det till-
stånd att hålla höns oavsett antal. I det reviderade förslaget krävs det inte tillstånd 
för att hålla upp till 5 höns, dock krävs det tillstånd för att hålla tupp och fler än 5 
höns.     
      Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 

  
MBN § 86 (forts.) Dnr MB-2015-968 
 
 
- 4 § om hantering av gödsel har kompletterats med en punkt om att nedbrukning 
ska ske i omedelbar anslutning till spridningen. 
- 6 § är ny och reglerar att det krävs en anmälan eller tillstånd för att inrätta vär-
mepumpsanläggning för utvinning av kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten. 
- 7 § har kompletterats med följande text: ” pannan får eldas med det bränsle som 
pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast be-
stå av sådant trä som inte är förorenat”.  
- 8 § om trädgårdsavfall har omarbetats så att den hänvisar till text om detta som 
regleras i kommunens renhållningsordning. 
- 10 § är ny och reglerar gatumusik vid Centrumtorget och kompletteras av en 
kartbilaga. 
 
Enligt förslaget så träder de nya lokala föreskrifterna i kraft den 1 januari 2017. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 74. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2106-05-31 från miljöenheten 
-   Protokoll från arbetsutskottet, § 74/16 
 
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 kom-
mun till Kommunfullmäktige för antagande. 
 

./.                Bilaga 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 

  
MBN § 87 Dnr MB2013-162 

 
 

Beslut angående föreläggande förenat med vite om inkoppling till 
kommunalt avlopp på fastigheten NN, Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten inventerade enskilda avlopp i Lomma kommun under år 2003 och i 
anteckningarna på er fastighets anläggning noterades att avloppet inte uppfyller 
miljöbalkens krav.  
 
Under 2013 skickade Miljöenheten ut avloppsdeklarationer till alla fastighetsägare 
vars enskilda avlopp inte uppfyller miljöbalkens krav och som har en förbindelse-
punkt till kommunalt vatten och avlopp i nära anslutning. 
 
Ingen avloppsdeklaration inkom, men Helene Blom på Miljöenheten hade telefon- 
och mailkontakt med NN, fastighetsägare.  
 
Beslut angående föreläggande om inkoppling till kommunalt avlopp senast den 31 
oktober 2014 utfärdades 2013-11-18. 
 
Enligt uppgifter från VA-enheten på Lomma kommun (2016-05-12) är endast vat-
ten anslutet till det kommunala VA-nätet.  
 
Ärendet kommunicerades till fastighetsägarna 2016-05-18. Yttrande inkom 2016-
05-26 där det framgick att fastighetsägarna skickade in en serviceanmälan till 
kommunen, VA-enheten, 2014.  
 

Lagstiftning  

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken kan Miljö- och byggnadsnämnden förbjuda 
verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de fö-
reskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken. I enlig-
het med 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas 
med vite. 
 
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors 
hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanord-
ningar eller andra inrättningar utföras. För utsläpp av avloppsvatten från vattento-
alett eller tätbebyggelse i vattenområde krävs, enligt 12 § förordningen om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd, längre gående rening än slamavskiljning. 
 
Miljöbalken har generella krav på hänsyn i 2 kap. som omfattar alla verksamheter 
och åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller  
    Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 
  
MBN § 87 (forts.) Dnr MB2013-162 
 
 
miljön, och som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Hänsynskra-
ven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Då ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna. Försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller mot-
verka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska enligt 2 kap. 3 § 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
sådan skada eller olägenhet.  
 
Miljöenhetens bedömning 

Miljöenheten bedömer att avloppsanordningen på ovanstående fastighet inte upp-
fyller de krav som ställs på avloppsanordningar. Det finns en risk att avloppsvatt-
net når grundvattnet och intilliggande ytvatten, innan någon betydelsefull rening 
av avloppsvattnet har skett. Försiktighetsprincipen innebär en skyldighet att åt-
gärda avloppsanordningen redan vid risk för att orenat avloppsvatten kan nå 
grundvatten eller ytvatten. Kostnaderna för att åtgärda avloppsanordningen blir 
sannolikt inte oskäligt stor. Avloppsanläggningen inom fastigheten ger inte till-
räcklig rening för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Den uppfyller därmed varken kraven i 9 kap. 7 § 
eller 2 kap. 3 § miljöbalken. Miljöenheten bedömer att fastighetens avlopp ska 
kopplas till det kommunala VA-nätet då en närliggande förbindelsepunkt finns. 
 
Information 

Orenat avloppsvatten är en orsak till övergödning av sjöar och vattendrag. Över-
gödning leder bland annat till syrebrist, algblomning och igenväxning. Sjukdoms-
framkallande bakterier i avloppsvatten kan också leda till smittspridning. Orenat 
avloppsvatten som når grundvattnet kan förorena det med bakterier och nitrat så 
att det blir oanvändbart som dricksvatten.  
Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska visa för tillsynsmyn-
digheten att avloppsanordningen är rätt dimensionerad samt att utgående vatten 
från anordningen uppnår en god minskning av näringsämnen och bakterier. Verk-
samhetsutövaren eller fastighetsägaren är även ansvarig för att fortlöpande kon-
trollera och sköta avloppsanläggningen.  
 
Enligt den tekniska avdelningen i Lomma kommun har ni möjlighet att ansluta er 
anläggning till kommunalt vatten och avlopp. På de fastigheter som har möjlighet 
att koppla kommunalt avlopp brukar inga enskilda anläggningar godtas eftersom 
kommunens avloppsreningsverk i de allra flesta fall har bättre teknik att ta hand 
om avloppsvatten än enskilda anläggningar. Om ni väljer att koppla upp er fastig-
het till kommunalt vatten och avlopp, ska ni kontakta Miljöenheten och presentera 
en tidsplan för när installationen kommer att genomföras och när den kommer att  
      
      Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 
  
MBN § 87 (forts.) Dnr MB2013-162 
 
 
vara slutförd. För frågor om kommunal anslutning, kostnader och anmälan, vänli-
gen kontakta tekniska avdelningen, VA-enheten på tel: 040-641 10 00.   
 
Fastigheten NN ligger inom område med hög skyddsnivå avseende miljö-
skydd/hälsoskydd. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanord-
ningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) ska en avloppsanordning inom hög 
skyddsnivå minska halten organiska ämnen (BOD7) med minst 90 procent, halten 
fosfor (P-tot) med minst 90 procent och halten kväve (N-tot) med minst 50 pro-
cent, detta ställer högre krav på avloppsanläggningen än den 3-kammarbrunn ni 
har idag.  
   
Att ändra ett befintligt avlopp är alltid anmälnings- eller tillståndspliktigt, kon-
takta Miljöenheten innan någon ändring vidtas. Detta gäller oavsett om det kopp-
las till det kommunala nätet eller om en enskild anläggning görs. 
 
Avloppsanordningar som planeras i närheten av kända fornlämningar eller kultur-
lämningar behöver eventuellt tillstånd från länsstyrelsens kulturmiljöenhet (2 kap 
10 § kulturminneslagen). Om er fastighet ligger inom fornlämningsområde ska ni 
kontakta Länsstyrelsen. 
 
Information om avgift 

Vid handläggning av ärenden enligt miljöbalken tar Miljö- och byggnadsnämnden 
ut en avgift på 955 kr för varje timme nedlagd handläggningstid enligt taxa beslu-
tad av kommunfullmäktige.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 75. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-18 från miljöenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 75/16 
   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 

kap. 9, 14 §§ och med hänvisning till 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 § samt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet 1998:899 12 §, att förelägga NN och NN att vid 
vite om 25 000 kr vardera ansluta till kommunalt avlopp på fastigheten NN 
senast fem månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 
  
MBN § 88   Dnr MB2013-145 
 
 
Beslut angående föreläggande förenat med vite om inkoppling till 
kommunalt avlopp på fastigheten NN, Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten inventerade enskilda avlopp i Lomma kommun under år 2003 och i 
anteckningarna på er fastighets anläggning noterades att avloppet inte uppfyller 
miljöbalkens krav. 
 
Under 2013 skickade Miljöenheten avloppsdeklarationer till alla fastighetsägare 
vars enskilda avlopp inte uppfyller miljöbalkens krav och som har en förbindelse-
punkt till kommunalt vatten och avlopp i nära anslutning. 
 
Er avloppsdeklaration inkom 2013-04-22. Er avloppsanläggning består i dagsläget 
av en 3-kammarbrunn utan efterföljande rening. 
 
Beslut angående föreläggande om inkoppling till kommunalt avlopp på fastighet-
en NN utfärdades 2013-11-18. Inkopplingen skulle senast ske den 31 oktober 
2014.  
 
Enligt uppgifter från VA-enheten på Lomma kommun (2016-05-12) har fastighet 
NN endast vatten, inte avlopp, inkopplat på det kommunala VA-nätet.  
 
Lagstiftning  

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken kan Miljö- och byggnadsnämnden förbjuda 
verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de fö-
reskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken. I enlig-
het med 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas 
med vite. 
 
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors 
hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanord-
ningar eller andra inrättningar utföras. För utsläpp av avloppsvatten från vattento-
alett eller tätbebyggelse i vattenområde krävs, enligt 12 § förordningen om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd, längre gående rening än slamavskiljning. 
 
Miljöbalken har generella krav på hänsyn i 2 kap. som omfattar alla verksamheter 
och åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön, och som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Hänsynskra-
ven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Då ska  
   
   Forts. 
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särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna. Försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller mot-
verka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska enligt 2 kap 3 § 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
sådan skada eller olägenhet.  
 
Miljöenhetens bedömning 

Miljöenheten bedömer att avloppsanordningen på ovanstående fastighet inte upp-
fyller de krav som ställs på avloppsanordningar. Det finns en risk att avloppsvatt-
net når grundvattnet och intilliggande ytvatten, innan någon betydelsefull rening 
av avloppsvattnet har skett. Försiktighetsprincipen innebär en skyldighet att åt-
gärda avloppsanordningen redan vid risk för att orenat avloppsvatten kan nå 
grundvatten eller ytvatten. Kostnaderna för att åtgärda avloppsanordningen blir 
sannolikt inte oskäligt stor. Avloppsanläggningen inom fastigheten ger inte till-
räcklig rening för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Den uppfyller därmed varken kraven i 9 kap. 7 § 
eller 2 kap. 3 § miljöbalken. Miljöenheten bedömer att fastighetens avlopp ska 
kopplas till det kommunala VA-nätet då en närliggande förbindelsepunkt finns. 
 
Information 

Orenat avloppsvatten är en orsak till övergödning av sjöar och vattendrag. Över-
gödning leder bland annat till syrebrist, algblomning och igenväxning. Sjukdoms-
framkallande bakterier i avloppsvatten kan också leda till smittspridning. Orenat 
avloppsvatten som når grundvattnet kan förorena det med bakterier och nitrat så 
att det blir oanvändbart som dricksvatten.  
Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska visa för tillsynsmyn-
digheten att avloppsanordningen är rätt dimensionerad samt att utgående vatten 
från anordningen uppnår en god minskning av näringsämnen och bakterier. Verk-
samhetsutövaren eller fastighetsägaren är även ansvarig för att fortlöpande kon-
trollera och sköta avloppsanläggningen.  
 
Enligt den tekniska avdelningen i Lomma kommun har ni möjlighet att ansluta er 
anläggning till kommunalt avlopp. På de fastigheter som har möjlighet att koppla 
kommunalt avlopp brukar inga enskilda anläggningar godtas eftersom kommu-
nens avloppsreningsverk i de allra flesta fall har bättre teknik att ta hand om av-
loppsvatten än enskilda anläggningar. Om ni väljer att koppla upp er fastighet till 
kommunalt avlopp, ska ni kontakta Miljöenheten och presentera en tidsplan för 
när installationen kommer att genomföras och när den kommer att vara slutförd. 
För frågor om kommunal anslutning, kostnader och anmälan, vänligen kontakta 
tekniska avdelningen, VA-enheten på tel: 040-641 10 00.   
   
   Forts. 
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Fastigheten NN ligger inom område med hög skyddsnivå avseende miljö-
skydd/hälsoskydd. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanord-
ningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) ska en avloppsanordning inom hög 
skyddsnivå minska halten organiska ämnen (BOD7) med minst 90 procent, halten 
fosfor (P-tot) med minst 90 procent och halten kväve (N-tot) med minst 50 pro-
cent, detta ställer högre krav på avloppsanläggningen än den 3-kammarsbrunn ni 
har idag. 
 
Att ändra ett befintligt avlopp är alltid anmälnings- eller tillståndspliktigt, kon-
takta kommunen innan någon ändring vidtas. Detta gäller oavsett om det kopplas 
till det kommunala nätet eller om en enskild anläggning görs. 
 
Avloppsanordningar som planeras i närheten av kända fornlämningar eller kultur-
lämningar behöver eventuellt tillstånd från länsstyrelsens kulturmiljöenhet (2 kap 
10 § kulturminneslagen). Om er fastighet ligger inom fornlämningsområde ska ni 
kontakta Länsstyrelsen. 
 
Information avgift 

Vid handläggning av ärenden enligt miljöbalken tar Miljö- och byggnadsnämnden 
ut en avgift på 955 kr för varje timme nedlagd handläggningstid enligt taxa beslu-
tad av kommunfullmäktige.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 76. 

  
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-19 från miljöenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 76/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 

kap. 9, 14 §§ och med hänvisning till 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 § samt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet 1998:899 12 §, att förelägga NN, att vid vite om 50 
000 kr ansluta till kommunalt avlopp på fastigheten NN, senast fem månader 
efter att beslutet vunnit laga kraft.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Beslut angående föreläggande förenat med vite om inkoppling till 
kommunalt avlopp på fastigheten NN, Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten inventerade enskilda avlopp i Lomma kommun under år 2003 och i 
minnesanteckningarna efter inspektionen framkom att avloppet inte uppfyller mil-
jöbalkens krav. 
 
Under 2013 skickade Miljöenheten ut avloppsdeklarationer till alla enskilda av-
lopp som inte uppfyller miljöbalkens krav och som har en förbindelsepunkt till 
kommunalt vatten och avlopp i nära anslutning. 
 
Förslag till beslut om föreläggande med vite att inkomma med uppgifter gällande 
avloppsanläggningen skickades ut den 27 mars 2013.  
 
I samtal med fastighetsägaren den 5 april 2013 framkom det att de har en septik-
tank.  
 
Beslut angående föreläggande om inkoppling till kommunalt avlopp på fastighet-
en togs den 11 november 2013. Inkopplingen skulle senast ske den 31 oktober 
2014. 
 
Enligt uppgifter från VA-enheten på Lomma kommun (2016-05-12) är endast vat-
ten anslutet till det kommunala VA-nätet, inte avlopp. 
Ärendet kommunicerades till fastighetsägaren den 20 maj 2016. Yttrandet inkom 
den 26 maj 2016, där det framgick att för 2 år sedan var två personer från Lomma 
kommun ute och tittade på lämplig inkopplingspunkt till avloppet. 
 
Lagstiftning  

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken kan Miljö- och byggnadsnämnden förbjuda 
verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de fö-
reskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken. I enlig-
het med 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas 
med vite. 
 
Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att människors 
hälsa eller miljön inte skadas. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanord-
ningar eller andra inrättningar utföras. För utsläpp av avloppsvatten från vattento-
alett eller tätbebyggelse i vattenområde krävs, enligt 12 § förordningen om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd, längre gående rening än slamavskiljning. 
    
    Forts. 
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Miljöbalken har generella krav på hänsyn i 2 kap. som omfattar alla verksamheter 
och åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön, och som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Hänsynskra-
ven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Då ska 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna. Försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller mot-
verka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska enligt 2 kap 3 § 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
sådan skada eller olägenhet.  
 
Miljöenhetens bedömning 

Miljöenheten bedömer att avloppsanordningen på ovanstående fastighet inte upp-
fyller de krav som ställs på avloppsanordningar. Det finns en risk att avloppsvatt-
net når grundvattnet och intilliggande ytvatten, innan någon betydelsefull rening 
av avloppsvattnet har skett. Försiktighetsprincipen innebär en skyldighet att åt-
gärda avloppsanordningen redan vid risk för att orenat avloppsvatten kan nå 
grundvatten eller ytvatten. Kostnaderna för att åtgärda avloppsanordningen blir 
sannolikt inte oskäligt stor. Avloppsanläggningen inom fastigheten ger inte till-
räcklig rening för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Den uppfyller därmed varken kraven i 9 kap. 7 § 
eller 2 kap. 3 § miljöbalken. Miljöenheten bedömer att fastighetens avlopp ska 
kopplas till det kommunala VA-nätet då en närliggande förbindelsepunkt finns. 

 
Information 

Orenat avloppsvatten är en orsak till övergödning av sjöar och vattendrag. Över-
gödning leder bland annat till syrebrist, algblomning och igenväxning. Sjukdoms-
framkallande bakterier i avloppsvatten kan också leda till smittspridning. Orenat 
avloppsvatten som når grundvattnet kan förorena det med bakterier och nitrat så 
att det blir oanvändbart som dricksvatten.  
Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska visa för tillsynsmyn-
digheten att avloppsanordningen är rätt dimensionerad samt att utgående vatten 
från anordningen uppnår en god minskning av näringsämnen och bakterier. Verk-
samhetsutövaren eller fastighetsägaren är även ansvarig för att fortlöpande kon-
trollera och sköta avloppsanläggningen.  
 
Enligt den tekniska avdelningen i Lomma kommun har ni möjlighet att ansluta er 
anläggning till kommunalt avlopp. På de fastigheter som har möjlighet att koppla 
kommunalt avlopp brukar inga enskilda anläggningar godtas eftersom kommu-
nens avloppsreningsverk i de allra flesta fall har bättre teknik att ta hand om av-
loppsvatten än enskilda anläggningar. Om ni väljer att koppla upp er fastighet till 
kommunalt avlopp, ska ni kontakta Miljöenheten och presentera en tidsplan för  
    Forts. 
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när installationen kommer att genomföras och när den kommer att vara slutförd. 
För frågor om kommunal anslutning, kostnader och anmälan, vänligen kontakta  
tekniska avdelningen, VA-enheten, på tel: 040-641 10 00.   
 
Fastigheten NN ligger inom område med hög skyddsnivå avseende miljö-
skydd/hälsoskydd. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanord-
ningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) ska en avloppsanordning inom hög 
skyddsnivå minska halten organiska ämnen (BOD7) med minst 90 procent, halten 
fosfor (P-tot) med minst 90 procent och halten kväve (N-tot) med minst 50 pro-
cent, detta ställer högre krav på avloppsreningen än det ni har idag.  
 
Att ändra ett befintligt avlopp är alltid anmälnings- eller tillståndspliktigt, kon-
takta Miljöenheten innan någon ändring vidtas. Detta gäller oavsett om det kopp-
las till det kommunala nätet eller om en enskild anläggning görs. 
  
Avloppsanordningar som planeras i närheten av kända fornlämningar eller kultur-
lämningar behöver eventuellt tillstånd från länsstyrelsens kulturmiljöenhet (2 kap. 
10 § kulturminneslagen). Om er fastighet ligger inom fornlämningsområde ska ni 
kontakta Länsstyrelsen. 
 
Information om avgift 

Vid handläggning av ärenden enligt miljöbalken tar Miljö- och byggnadsnämnden 
ut en avgift på 955 kr för varje timme nedlagd handläggningstid enligt taxa beslu-
tad av kommunfullmäktige.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 77. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-20 från miljöenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 77/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 

kap. 9, 14 §§ och med hänvisning till 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 § samt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet 1998:899 12 §, att förelägga NN, att med vite om 
50 000 kr ansluta till kommunalt avlopp på fastigheten NN, senast fem måna-
der efter att beslutet vunnit laga kraft. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Föreläggande om energikartläggning och energiplan samt att ut-
reda möjligheten att konvertera till fossilfri uppvärmning, NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten skickade 2014-07-08 ut en enkät med följebrev till NN gällande 
verksamhetens energianvändning år 2013. Enkäten skulle besvaras senast den 15 
augusti 2014.  
 
2014-08-18 skickades ett påminnelsebrev ut där Miljöenheten bad NN att snarast 
skicka in den besvarade enkäten till Miljöenheten.  
 
2014-10-23 skickade Miljöenheten ett beslut om att inkomma med svar på enkä-
ten till NN.  
 
2015-09-30 kommunicerade Miljöenheten ett förslag till beslut om att inkomma 
med svar på energienkäten.  
 
2015-10-12 skickade NN in en ifylld energienkät. Enligt enkäten är den totala 
energianvändningen för verksamheten cirka 4 000 MWh/år (år 2013) varav el står 
för cirka 420 MWh. I verksamheten finns en oljepanna.  
 
Lagstiftning 

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) syftar bestämmelserna i miljöbalken till 
att främja en hållbar utveckling samt att miljöbalken ska tillämpas så att återan-
vändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas.   
 
Av 2 kap. 2 § miljöbalken följer att alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att 
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Alla som bedriver 
en verksamhet ska, enligt 2 kap 3 § miljöbalken, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte ska bästa möjliga teknik användas.  
 
Enligt 2 kap. 5 § MB ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning 
och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. Kraven i 2, 3 
och 5 §§ miljöbalken gäller, enligt 2 kap 7 §, i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem.    
    
    Forts. 
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Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de föreläggan-
den som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas.  
 
Enligt 26 kap 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedri-
ver verksamhet som det finns bestämmelser om i balken eller förskrifter som 
meddelats med stöd av balken, att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen.  
 
Den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för männi-
skors hälsa eller miljön är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksam-
heten och dess verkningar som behövs för tillsynen, enligt 26 kap 22 § miljöbal-
ken. 
 
Miljöenhetens bedömning 

Miljöenheten gör bedömningen att NN behöver göra en systematisk kartläggning 
av företagets energianvändning för att verksamhetsutövaren, såväl som tillsyns-
myndigheten, ska få ökad kunskap om brister samt hur energieffektiviseringar kan 
genomföras. Genom energikartläggningen är det möjligt att bedöma vilken typ av 
åtgärder från bolagets sida som bidrar till störst energibesparing, samt är möjliga 
att genomföra beaktat bolagets ekonomiska förutsättningar. Verksamhetsutövaren 
ska ha god kännedom om sin energianvändning, vilka möjligheter som finns till 
energieffektivisering av verksamheten och vilka möjligheter som finns att konver-
tera till en fossilfri uppvärmning. En energiplan ska också finnas för att få struktur 
på åtgärder som kan genomföras ur ett längre perspektiv. Ingen energikartlägg-
ning har genomförts vilket innebär att verksamhetsutövaren saknar erforderlig 
kunskap om vilka energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga att genomföra i 
verksamheten.  
 
Med anledning av bolagets stora energianvändning, totalt nästan 4000 MWh för år 
2013 (inklusive fordonsbränsle), gör Miljöenheten bedömningen att möjligheten 
till energibesparingar bör vara stora. Miljöenhetens bedömning är därför att kravet 
på att ta fram en energiplan är skäligt.  
 
1 1 kap. 1 § miljöbalken anges bland annat att bestämmelserna i miljöbalken syf-
tar till att främja en hållbar utveckling samt att miljöbalken ska tillämpas så att 
återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att kretslopp uppnås. Eftersom olja inte är en förnyelsebar 
energikälla ska den, när det är skäligt, användas i så liten omfattning som möjligt. 
Om det finns rimliga alternativ så ska dessa användas istället. För att ta reda på 
vilka alternativ och möjligheter som finns istället för olja krävs det att man utreder 
    Forts. 
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vilka andra energikällor som kan användas i verksamheten. Vidare anges i 2 kap 5 
§ miljöbalken att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med energi samt 
utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska för-
nybara energikällor användas. Miljöenhetens bedömning är därför att kravet på att 
ta fram en utredning om konvertering till förnyelsebara energikällor är skäligt en-
ligt 2 kap. 7 § miljöbalken.  
 
De åtgärder som anges i detta föreläggande bedöms vara nödvändiga för att kra-
ven på energihushållning i miljöbalken ska följas samt för att Miljöenheten ska 
kunna bedöma om kraven på energihushållning och kraven på användning av för-
nybar energi efterlevs.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 78. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-30 från miljöenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 78/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) och med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3, 5 och 7 §§ samt 26 kap. 
21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808), att förelägga NN att göra en energikart-
läggning och ta fram en energiplan avseende företagets verksamhet i Lomma 
kommun enligt nedan, samt att utreda möjligheten att byta ut oljepannan och kon-
vertera till en fossilfri uppvärmning för verksamheten på fastigheten NN.   
 
Energikartläggningen ska utföras av certifierad energiexpert eller annan sakkun-
nig med motsvarande kompetens, och innehålla följande uppgifter: 
 
1. Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och 
övrig energianvändning. All använd energi i form av värme, fasta, flytande eller 
gasformiga bränslen, elenergi eller andra energiformer ska redovisas.  
2. Årlig använd energi angiven i MWh och kronor för respektive energislag. 
3. Hur användningen av energi är fördelad i olika delar av anläggningen, angiven 
per anläggningsdel eller utrustningstyp.  
4. Förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende företagets 

a. processer och processutrustningar,  
b. hjälputrustning, exempelvis pumpar, fläktar, kompressorer och transportan-
ordningar,  
c. kringutrustning, innefattande exempelvis ventilation, belysning och upp-
värmning,    
   Forts. 
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d. interna transporter, samt 
e. övrig branschspecifik utrustning.     

 
Förslagen till åtgärder enligt punkt 4 ska innefatta en bedömning av energieffekti-
viseringen per åtgärd uttryckt i MWh och kronor, kostnaderna för genomförande 
av åtgärderna samt en företagsekonomisk kalkyl.  
 
Energiplanen ska innehålla följande uppgifter:  
- åtgärder som föreslagits i energikartläggningen,  
- åtgärder som företaget avser att genomföra inom två år efter energiplanens fast-
ställande,  
- bedömd energibesparing per åtgärd, angiven i MWh och kronor,  
- i förekommande fall motiveringar till varför åtgärder framtagna i energikart-
läggningen inte kommer att genomföras, samt 
- uppgifter om planerade tidsperioder för genomförande av åtgärder.  
 
Energikartläggningsrapport och energiplan, samt en rapport över möjligheten att 
konvertera till en fossilfri uppvärmning ska vara Miljöenheten tillhanda senast 5 
månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över förslag till detaljplan för del av Bjärred 48:1 m fl i 
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station) – 
Granskning 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2014-09-17 och 2015-04-29 planeringsenheten uppdraget 
att upprätta ny detaljplan över rubricerade fastigheter. Planens syfte är enligt 
planbeskrivningen att pröva lämpligheten av att området vid Bjärreds Saltsjöbad 
används för naturändamål inför bildandet av ett naturreservat, att befästa befintlig 
idrottsanläggning samt att pröva markens lämplighet för centrumverksamhet för 
området vid Bjärreds station.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade ett yttrande 2016-02-02 över planförsla-
gets samrådshandlingar. 
 
Nu föreligger granskningshandlingar för yttrande. Granskningstiden löper mellan 
2016-05-09 och 2016-05-30. 
 
Byggenhetens bedömning och yttrande 

För de synpunkter över samrådshandlingarna som inkom redogörs i Samrådsredo-
görelsen. I redogörelsen har planeringskontorets kommenterat synpunkterna och 
angett de ändringar som gjorts i förslaget inför granskningen.  
 
Byggenheten konstaterar att de synpunkter som miljö- och byggnadsnämnden 
framförde vid samrådet lett till förändringar i förslaget eller kommenterats i redo-
görelsen. Byggenheten ser även med tillfredsställelse på övriga ändringar som 
gjorts. 
 
Byggenheten konstaterar dock att nämndens första synpunkt, där en tydligare be-
skrivning av Bjärreds Saltsjöbads historia och utveckling efterfrågades, inte hör-
sammats. De naturvärden som åberopas i planbeskrivningens Syfte och Huvud-

drag och som anses önskvärt att bevara är till stora delar resultatet av människans 
inverkan. Naturvärdena är resterna av Bjärreds Saltsjöbads park, och det kunde 
tydligare framgå av planbeskrivningen i form av en kort beskrivning av planom-
rådets historia under en egen rubrik. Som planförslaget nu är presenterat är den 
något historielös.  
 
I övrigt har byggenheten inget att tillägga. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 79. 
   
   Forts. 
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Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-20 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 79/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden antar byggenhetens yttrande som sitt eget med 
följande tillägg: Miljö- och byggnadsnämnden anser det olämpligt att genomfarts-
trafik genom naturområdet möjliggörs. Den vägbom och tillhörande markhinder 
som finns idag bör även fortsättningsvis vara kvar. Vidare saknar miljö- och 
byggnadsnämnden beskrivning av hur planeringskontoret beaktat barnperspektivet 
vad gäller lek och rekreation i området. Miljö- och byggnadsnämnden anför även 
att det saknas möjlighet att på ett organiserat sätt parkera cyklar i samtliga delar 
av området.    

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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LÖDDESNÄS 15:15, Jägarevägen 19. Ansökan om bygglov för 
plank 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser plank i tomtgräns mot norr. Planket placeras uppe på en 
befintlig låg mur, totalhöjd ca 1,8 m. 

 
Förutsättningar 

Löddesnäs 15:15 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
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. 
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § 
PBL, bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är 
liten och förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 9 kap 30 § 
första stycket 1 b PBL, skall en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd 
som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2011:335). 
 
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. 
    
    Forts. 
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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. 
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet 
för Bjärred och Borgeby. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har antagit riktlinjer för hur lagbestämmelserna om 
utformning och anpassning bör tolkas för murar och plank. 

 
Enligt 10 kap 34 § PBL skall byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en 
eller flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder skall anses slutförda och i fråga 
om byggåtgärder att byggnadsverket får tas i bruk, om 1) byggherren har visat att 
alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller 
beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och 2) nämnden inte har funnit 
skäl att ingripa enligt 11 kap PBL.   
 
Kommunikation 

Eftersom åtgärden inte strider mot gällande detaljplan har berörda grannar inte 
hörts i detta ärende. 
 
Byggenhetens bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit riktlinjer angående murar och plank. 
Dessa ska fungera som stöd och vägledning till hur de allmänna reglerna i 2 kap 6 
§ PBL ska tolkas när det gäller anpassning till omgivande bebyggelse, stads- och 
landskapsbild. Riktlinjerna anger att murar och plank som uppförs i gräns mot 
allmän plats, t.ex. gata inte bör tillåtas. Ur texten: ”Om murar och plank ges bygg-
lov ska de ha en höjd, en yttre form, ett material och en färg som är estetiskt tillta-
lande, lämpliga för inhägnader som sådana och som ger en god helhetsverkan. In-
hägnadens utformning bör anpassas till huvudbyggnadens material och ytskikt, 
t.ex. puts eller tegel”. Vidare: ”Långa täta murar och plank i fastighetsgräns mot 
allmänna gemensamma rum i bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl 
föreligger”. 
 
Föreslaget plank är placerat på mark som i detaljplanen är korsprickad, vilket in-
nebär att endast uthus o.dyl. får uppföras. Det är dessutom placeras i gräns mot 
gatumark, Mellangatan. Gatan är ganska bred med gång- och cykelbana på båda 
sidor. 
 
I ett ärende som rörde ett liknande plank på Löddesnäs 13:30, dvs nästan tvärs 
över Mellanvägen avslog Miljö- och byggnadsnämnden en ansökan om lov för ett 
    Forts. 
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snarlikt plank (ärendet rörde dessutom olovligt byggande). Sökanden överklagade 
beslutet och efter att Länsstyrelse och Förvaltningsrätten i Malmö i tur och ord-
ning behandlat ärendet upphävdes nämndens beslut att avslå. Lov för planket 
lämnades 2013-07-19. Överprövande instanser fastslog dels att planket inte stred 
mot detaljplanen och att Lomma kommuns riktlinjer inte var att betrakta som de-
taljplanebestämmelser och därmed inte har någon bindande verkan mot enskilda. 
 
Sökanden har vid flera tillfällen informerats, senast 2016-05-13, om att förslaget 
strider mot Lomma kommuns riktlinjer angående murar och plank, men denne har 
önskat få ansökan prövad. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 80. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-19 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 80/16 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 § PBL samt 6 kap 1 § pkt 7 PBF avslås sökt bygglov för 
uppförande av plank i enlighet med ansökan och med utförande som framgår av 
stämplade ritningar som fogats till detta beslut. Planket strider mot Lomma kom-
muns riktlinjer angående murar och plank och därmed anses det strida mot de 
allmänna anpassningskraven som framgår av 2 kap 6 § PBL. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    

  
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1000 kr) 3000 :- 
 
Faktura översänds separat 
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NN Fråga om sanktionsavgift, olovligt uppförd komplementbygg-
nad 
 
Ärendebeskrivning 
På rubricerad fastighet har en komplementbyggnad uppförts utan att startbesked 
dessförinnan meddelats. Anmälan om startbesked avseende aktuell komplement-
byggnad inkom till byggenheten den 4 jan 2016. Anmälan avsåg startbesked för 
en s.k. bygglovsbefriad komplementbyggnad enligt 9 kap 4 a §, PBL. Enligt upp-
gifter i anmälan är byggnaden 15m2 stor och har en högsta höjd om 3,7 m. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten NN är belägen utom detaljplanerat området men inom områdesbe-
stämmelser. 
 
Enligt 9 kap 4 a §, plan- och bygglagen, PBL, krävs det inte bygglov, för att i 
omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad 
som  
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en 
komplementbyggnad, 2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på 
tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 
kvadratmeter, 3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4. inte place-
ras närmare gränsen än 4,5 meter. 
Åtgärden får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs med-
ger det. 
 
Enligt 6 kap 5 §, plan- och byggförordningen, PBF, krävs en anmälan för åtgärder 
som avses i 9 kap 4 a §, PBL. 
 
Enligt 10 kap 3 §, PBL, får en åtgärd som kräver en anmälan inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden gett ett startbesked. 
 
Enligt 11 kap 5 § första stycket plan- och bygglagen, 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 tillämp-
ningsområde. Med hänsyn härtill har miljö- och byggnadsnämnden nu att pröva 
frågor om bygglov, startbesked, sanktionsavgifter och ev. förelägganden att åt-
gärda eller rätta det som utförts.  
   
   Forts. 
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Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § PBL skall, om någon bryter mot en bestäm-
melse i 9 kap PBL och/eller mot 6 kap 1 § PBF, tillsynsmyndigheten (i detta fall 
miljö- och byggnadsnämnden) ta ut byggsanktionsavgifter enligt föreskrifterna i 9 
kap PBF. Enligt 11 kap 54 § PBL skall byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap PBL har tagits upp 
till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i detta 
fall innebär att det som uppförts måste tas bort.  
 
Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap 3 § PBL påbörja en sådan åt-
gärd i fråga om en bygglovsbefriad komplementbyggnad är enligt 9 kap 6 § PBF 
0,25 prisbasbelopp vilket motsvarar 11075 kr (0,25 * 44 300 kr). Därutöver skall 
en tilläggsavgift om 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sankt-
ionsarea ta ut. Enligt 1 kap 7 §, PBF skall 15 kvadratmeter räknas bort från sankt-
ionsarean. I det aktuella fallet innebär det att tilläggsavgiften blir noll (0 kr). En-
ligt 9 kap 3 § PBF, ska avgiften, om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades 
hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden, bestämmas till hälften, vilket i 
detta fall motsvarar 5537 kr (11075 * 0,5). 
 
Enligt 11 kap 53a § får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om av-
giften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften 
får sättas ner till hälften eller en fjärdedel. Byggenheten anser inte att det finns fog 
för att nedsätta sanktionsavgiften ytterligare. 
 
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 mot vem anspråket skall riktas.  
 
Av anmälan om startbesked, inkommen till byggenheten Lomma kommun, den 4 
januari 2016, framgår att NN är byggherre. 
 
Om den kommunala nämnd som handhar plan- och byggfrågor har för avsikt att 
påföra någon sanktionsavgift är det nödvändigt att den som avgiften/avgifterna 
kommer att drabba får sådan information från nämnden att han/hon kan ta ställ-
ning till om det är en ekonomisk fördel för honom/henne att rätta det felaktigt ut-
förda innan frågan tas upp till behandling av byggnadsnämnden. Denna uppfatt-
ning har kommit till utryck i ett uttalande av Justitieombudsmannen, JO, den 7 
mars 1980. JO har i detta yttrande betonat vikten av att den som misstänks för 
   Forts. 
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olovligt byggande får en uttömmande information om innehållet i gällande be-
stämmelser innan frågan om uttagande av avgift tas upp vid sammanträde med 
byggnadsnämnden.  
NN har i skrivelse av den 18 maj 2016 erhållit information om gällande regler och 
om att avgiften kunnat undgås om rättelse av det felaktigt utförda skett.  
 
Yttrande har den 30 maj inkommit från NN. Av yttrandet har inte framkommit 
något som föranleder någon annan bedömning från byggenheten än vad som 
framgår nedan. 
 
Mot bakgrund av det här anförda bör sanktionsavgift påföras enligt följande:  
Byggherren NN, påföres en sanktionsavgiften om 5537 kr för att åtgärden vidta-
gits innan byggnadsnämnden har gett startbesked.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 81. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-30, tillägg 2016-06-09 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 81/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Byggherren NN, påföres, med stöd av 11 kap 51 § PBL en Byggsanktionsavgift 
om 5537 kr för att aktuell åtgärd vidtagits innan byggnadsnämnden har gett start-
besked.   
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Upplysningar 
Frågan om startbesked hanteras separat under ärende med diarienummer MB16-
0005 
 
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 bokfö-

ras på rätt ärende.  

 

Konto                  3013 

Ansvar                   531 

Verksamhet         2153 
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LOMMA 37:39, Björkgatan 19. Ansökan om bygglov för tillbygg-
nad 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ytterligare bostadsut-
rymme om ca 24 kvm. Enligt förslaget placeras tillbyggnaden i på huvudbyggna-
dens norrsida.  
 
Förutsättningar 

Lomma 37:39 är belägen inom detaljplanelagt område. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs det bygglov för bl a tillbyggna-
der.  
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall, i ett fall som detta, ansökan om bygg-
lov bifallas under förutsättning att åtgärden inte strider mot detaljplanen och 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 bygglov ges i ett fall som detta om åtgärden avviker 
från detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig 
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. 
 
Detaljplanen innehåller mark som inte får bebyggas, s.k. prickmark i en bredd av 
ca 13 meter längs fastighetens östra gräns.  
 
Remisser och kommunikation 

Sökanden har i ett granskningsyttrande den av den 29 april 2016 informerats om 
att förslaget strider mot detaljplan gällande för aktuell fastighet avseende att till-
byggnaden placeras tillfullo på punktprickad mark. Något bemötande yttrande har 
inte inkommit. Sökanden har dock meddelat att de önskar få ärendet prövat.  
 
Byggenhetens bedömning 

Den föreslagna tillbyggnaden placeras i helhet på mark som enligt för området de-
taljplan inte får bebyggas, s.k. prickmark. Stora delar av befintlig huvudbyggnad 
och även befintlig carport är placerade på punktprickad mark. Åtgärden strider så-
ledes mot detaljplanen. Avvikelsen är betydligt större än en sådan liten avvikelse 
som åsyftas i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 82. 
 
   Forts. 
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Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-06-03 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 82/16    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Bygglov beviljas ej med stöd av 9 kap 20, 30 §§ plan- och bygglagen. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
Avslag (timdeb. 3 tim à kr 1000)   3 000:-  
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LILLA HABO 3:7, Björkstigen 21, Tomt 12 (Lilla Habo 3:20).  
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av fritidshus på rubricerad fastighet. Föresla-
gen byggnad uppförs i en våning med inredd vind, och har en byggnadsarea om 
82,0 m2. Byggnadshöjden uppgår till 3,5 meter, och nockhöjden till 6,0 meter. 
Byggnaden placeras något förskjuten mot tomtens nordöstra hörn, 6,0 meter från 
tomtgräns i norr, 4,5 meter från tomtgräns i öster och 9,5 meter från tomtgräns i 
väster. Höjd för färdigt golv är redovisad 3,0 meter över havsnivån. Fasader be-
kläds med stående träpanel i faluröd kulör och vita knutbrädor. Som takmaterial 
föreslås svarta betongpannor. Fönster och entrédörrar får en vit kulör. 
 
Förutsättningar 

Fastigheten Lilla Habo 3:7 (efter avstyckning 2016 Lilla Habo 3:10 – 3:43) är be-
lägen utanför detaljplanelagt i ett fritidshusområde inom sammanhållen bebyg-
gelse. Området ingår i riksintresse för kustzonen och i en, enligt Länsstyrelsen, 
regionalt särskilt värdefull kulturmiljö. Strandskydd gäller för södra delen av Fu-
ret. Det sydöstra hörnet av tomt 12 är belägen innanför strandskyddslinjen; detta 
påverkar dock ej den yta där fritidshuset är tänkt att uppföras. Om åtgärder plane-
ras inom det strandskyddade området ska en ansökan om dispens från strand-
skyddet inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
För området gäller områdesbestämmelser (Områdesbestämmelser för Lilla Habo 

3:7 m.fl. i Lomma, Lomma kommun), lagakraftvunna 2015-07-30.  
 
Områdesbestämmelserna syftar till att bevara och säkerställa bebyggelsen i en 
värdefull miljö för att bibehålla karaktären av fritidshusområde. I områdesbe-
stämmelserna framgår bland annat att:  
• det får finnas en huvudbyggnad om 75 kvm byggnadsarea per fastighet inom Fu-
ret,  
• huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från gräns mot gata, 
• karaktären av lätta fritidshus med fasad av träpanel eller liknande ska eftersträ-
vas, samt 
• nybyggnad, tillbyggnad och ändring ska anpassas till huvudkaraktären inom om-
rådet vad gäller såväl placering, skala, proportioner, materialval, färgsättning och 
höjd som yttre utformning i övrigt. 
 
Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen, PBL, ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen vid prövningen av frågor enligt denna lag.   
 
   Forts. 
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Enligt 9 kap 2 § 1 PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd. 
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 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 § § i 
de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
Enligt 2 kap 6 § första stycket 1 PBL ska vid planläggning och i ärenden om 
bygglov enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och land-
skapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-
verkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömäss-
iga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant 
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en 
god form-, färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap 1 § 3 och 4 § 8 PBL gäller, en-
ligt 8 kap 6 § PBL, inte i fråga om bl.a. ett fritidshus med högst två bostäder. 
 
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 vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden. 
 
Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 1) naturförutsättningarna så 
långt möjligt tas till vara, 2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken 
   Forts. 
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inte uppkommer, 3) det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från 
tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kra-
vet på framkomlighet för utryckningsfordon, 4) det på tomten eller i närheten av 
den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och loss-
ning av fordon, 5) personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 
med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 6) risken 
för olycksfall begränsas. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som inne-
håller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller an-
nan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräck-
ligt 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, ska man i 
första hand ordna friyta. 
 
Enligt 10 kap 9 § PBL ska det finnas, för den kontroll som avses i 5 §, en eller 
flera kontrollansvariga som 
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan 
styrka detta med ett bevis om certifiering, och 
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska 
kontrolleras. 
Som kontrollansvarig har NN, som är certifierad t.o.m. 2017-07-04 med behörig-
hetsnivå K, anmälts.  
 
Grannegodkännanden samt godkännande från fastighetsägare 

Godkännanden från grannar, husägare till Björkstigen 19 (tomt 10, Lilla Habo 
3:18), Björkstigen 23 (tomt 13, Lilla Habo 3:21), Björkstigen 25 (tomt 15, Lilla 
Habo 3:23) och Björkstigen 27(tomt 14, Lilla Habo 3:22), samt lagfaren ägare till 
f.d. fastigheten Lilla Habo 3:7, nu fastigheterna Lilla Habo 3:10 – 3:43, har in-
kommit via sökanden. 
 
Godkännandena har inkommit i samband med det första förslaget, där fritidshuset 
hade en nockhöjd om 7,6 meter.  
 
Byggenhetens bedömning 

Lantmäteriförrättning avseende avstyckning från rubricerad fastighet har under 
ärendets handläggning pågått; hur ägandet av respektive fastighet ska se ut är fort-
satt under utredning. Ägare av de avstyckade fastigheterna är för närvarande 
Koloniföreningen Furet, ideell förening.  
I förrättningen har fastigheten styckats av i enlighet med befintlig tomtindelning.  
 
   
   Forts. 
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Den aktuella byggnadsarean, 82,0 kvm, utgör 9,3 % större byggnadsarea än vad 
gällande områdesbestämmelserna anger, vilket bedöms vara en ringa och därmed 
godtagbar avvikelse från områdesbestämmelserna. På annan tomtplats har vid ti-
digare bygglovsprövning (MB-2013-1264) godtagits byggnad med nära nog 
samma byggnadsarea (82,5 kvm). Bygg-enheten finner ingen anledning att göra 
en annan bedömning i detta fall.   
 
När det gäller fritidshusets nockhöjd, uppgår denna till 6,0 meter. Varken högsta 
byggnadshöjd eller högsta nockhöjd styrs av områdesbestämmelserna, utan det 
som sägs är att ”nybyggnad, tillbyggnad och ändring ska anpassas till huvudka-
raktären inom området vad gäller såväl placering, skala, proportioner, materialval, 
färgsättning och höjd som yttre utformning i övrigt”. Den bebyggelse som finns i 
området i dag är blandad; äldre låga kolonistugor och fritidshus samsas med nyare 
större hus, vilka fungerar som permanentboende och där vind/ovanvåning ofta 
också är inredda. Byggenheten bedömer att nockhöjden på 6,0 meter är i linje med 
befintlig frritidshusbebyggelse, och att det föreslagna fritidshuset därmed får an-
ses uppfylla utformningskraven i områdesbestämmelserna samt kraven på utform-
ning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL.   
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall är tillgodosedda.  
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 31 § § PBL 
för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov bör därför beviljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 83. 

 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-06-03, tillägg 2016-06-13 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 83/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av det ovan anförda samt 9 kap 20 och 31 §§ PBL förklaras att den av-
vikelse från områdesbestämmelserna som är i fråga är att betrakta som liten och 
förenlig med områdesbestämmelsernas syfte samt beviljas sökt bygglov för ny-
byggnad av fritidshus 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. 
Enligt 9 kap 40 § 3 PBL lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap PBL. 
   Forts. 
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Kontrollansvarig ska vara NN, Bjärred. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
 
Bygglov och startbesked (inkl. tekniskt samråd  
och fastställande av kontrollplan) 19 350:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar      340:- 
Summa 19 690:- 
 

Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant be-
sked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits. De tekniska egenskaps-
kraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrådet och vid de platsbe-
sök som görs.   
 
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet/tomt. Om detta 
inte är möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att vat-
tenavrinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom 
anläggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennä-
tet.  
 
Räddningstjänsten erinrar om att tomten ligger under gränsen 3,0 meter över ha-
vet, och att översvämningsrisker därför ska beaktas. 
 
Bygglovet innebär inte en ovillkorlig rätt att utföra det som avses med lovet. Upp-
förande av fritidshuset kan vara beroende av civilrättsliga avtal/överenskommelser 
mellan Er och ägaren till aktuell fastighet.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning 
lämnas in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Bygglovet innefattar rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs för 
byggverk-samheten. Sådana bodar får inte placeras och utformas så att de inverkar  
 
   
   Forts. 
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menligt på trafik-säkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olä-
genheter för omgivningen. Bodarna bör dessutom placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen.             
 
Den lovgivna konstruktionen förutsätter att den städsegröna växtligheten vid-
makthålles och vårdas.  
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
Enligt lagen om kulturminnen m.m. skall den som avser att uppföra en byggnad 
eller en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras 
och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen Skåne. Påträffas fornlämningar 
skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
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KARSTORP 23:37, Strandvägen 232A. Ansökan om bygglov för 
komplementbyggnad 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser uppförande av komplementbyggnad på rubricerad fastig-
het. Komplementbyggnaden mäter ca 34,0 kvm, och är tänkt att uppföras längs 
fastighetens norra gräns, där en ekonomibyggnad tidigare stått placerad. Som fa-
sadmaterial föreslås vit puts, och som takmaterial svart papp. Dörr samt fönster 
kommer att vara av trä och får en vit kulör.  
 
Förutsättningar 

Karstorp 23:37 är belägen inom detaljplanelagt område. För området gäller detalj-
plan 157, lagakraftvunnen 1984-02-09.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 1) nybyggnad, 2) 
tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentli-
gen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterli-
gare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, 
förses med annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggna-
dens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.    
 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom 
område med detaljplan bifallas under förutsättning 1) att den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överensstämmer med detaljplanen 
eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastig-
hetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningsla-
gen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3) att åtgärden inte måste av-
vakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa och 4) att åtgärden 
uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 §§ tredje styck-
et, 8 och 9 §§ och 8 kap 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § 
PBL, bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är 
liten och förenlig med detaljplanens syfte.  
 
   
   Forts. 
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Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma 
lagrum tredje stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i be-
byggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. 
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant 
sätt att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god 
form-, färg- och materialverkan och vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
 
Detaljplanen innehåller inga särskilda bestämmelser om byggnads avstånd till 
gräns mot granntomt på den aktuella tomten. I sådant fall skall, enligt övergångs-
bestämmelserna till PBL, 39 § byggnadsstadgan, BS, tillämpas. Enligt 39 § andra 
stycket byggnadsstadgan, BS, skall iakttagas att byggnad som ej sammanbygges 
(eller kan förväntas komma att sammanbyggas) med byggnad på granntomt ej får 
läggas på mindre avstånd från granntomten än som motsvarar hälften av den för 
byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter. Byggnads-
nämnden får medge undantag från bestämmelserna i andra stycket om särskilda 
skäl föreligger och om det kan ske utan men för granne samt utan fara för sundhet, 
brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området 
försvåras. Om den åtgärd som är i fråga kan inverka på förhållandena på angrän-
sande tomt, skall dess ägare höras i saken.  
 
Fastigheten Karstorp 23:37 ingår i ett område som utpekats i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram för Lomma tätort. Huvudbyggnaden på fastigheten är utpekad 
som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För området gäller att man bör tänka på 
att anpassa ny bebyggelse till den befintliga vad avser placering i förhållande till 
gatan, volym, proportioner, skala och takvinkel. Detta är särskilt viktigt i relation 
till allmänna platser.   
 
Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark icke bebyggas. 
 
Grannehöranden 

Godkännande av åtgärden har via sökanden inkommit från ägarna till Karstorp 
23:34.   Forts. 
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Eftersom komplementbygnaden avses uppföras på punktprickad mark som inte får 
bebyggas, har grannar, ägarna till Karstorp 23:38, beretts tillfälle att yttra sig. Från 
dessa fastighetsägare har inkommit yttrande med erinran mot den sökta åtgärden. I 
yttrandet anförs i huvudsak att komplementbyggnaden skulle komma att störa 
havsutsikten, samt att inlämnad situationsplan inte redovisar samtliga befintliga 
byggnader på fastigheten Karstorp 23:37.  
 
Grannens erinran har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 2016-06-13 
via e-post svarat att komplementbyggnaden inte kommer att störa havsutsikten 
mer än tidigare, då det på plats redan finns en friggebod samt på grannens tomt 
(Karstorp 23:34) en gäststuga. Sökanden skriver också att den byggnad som inte 
finns med på situationsplanen är nämnda friggebod. 
 
Kommunikation med sökanden 

Eftersom komplementbyggnaden avses placeras på punktprickad mark har sökan-
den beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Sökanden inkom med ett bemötande av byggenhetens bedömning 2016-05-30. 
Sökanden anför bl.a. att den nybyggnad/ombyggnad som är aktuell ska ske på re-
dan ianspråktagen mark; på platsen har en nu nedblåst/riven komplementbyggnad 
tidigare funnits. Sökanden framhåller också att den nya byggnaden kommer att 
uppföras i en stil som med vitkalkade fasader och traditionellt utformade fönster 
samspelar med den kulturhistoriskt värdefulla huvudbyggnaden samt med de kul-
turvärden som finns i området. 
 
Byggenhetens bedömning 

Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Den sökta åtgärden strider mot 39 § BS, då den tilltänkta komplementbyggnaden 
avses placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter i norr. Som särskilda skäl för 
att i detta avseende godta önskad placering av byggnaden kan anges att det i om-
rådet är vanligt förekommande med i synnerhet uthus i eller helt nära tomtgräns. 
Den nu aktuella byggnaden skulle komma att hamna på samma avstånd från fas-
tighetsgräns som tidigare komplementbyggnad och många andra byggnader längs 
Strandvägen, och skulle därför i den bemärkelsen inte avvika från ett normalt och 
godtaget byggnadssätt inom kvarteret. Den tilltänkta komplementbyggnaden 
skulle inte rimligen komma att innebära några påtagliga olägenheter för grannfas-
tigheten. 
 
 
   
   Forts. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2016-06-14 
  
MBN § 96 (forts.) Dnr MB2015-0506 
 
 
När det gäller grannens erinran rörande störd havsutsikt, bedöms denna bli den-
samma som den varit när tidigare komplementbyggnad fanns på plats. Den störda 
havsutsikten kan därmed inte rimligen betraktas som en betydande olägenhet för 
grannen.  
 
Grannen framförde också erinran om att samtliga byggnader på fastigheten 
Karstorp 23:37 inte redovisats på situationsplanen. Den byggnad som inte finns 
med är en friggebod; då denna inte är bygglovpliktig, kan krav på att den redovi-
sas inte ställas.   
 
Med undantag av de mindre områden där huvudbyggnad samt befintlig komple-
mentbyggnad är placerade, är hela fastigheten enligt gällande detaljplan betecknad 
med punktprickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Den ansökta 
åtgärden strider mot detaljplanen i det att tilltänkt komplementbyggnad i dess hel-
het kommer att hamna på den punktprickade marken. Även om byggnaden före-
slås uppföras på samma plats där det tills nyligen funnits en nu delvis ned-
blåst/riven komplementbyggnad, finner byggenheten att avvikelsen är så 
omfattande att den ej kan hänföras till en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 
31 b § PBL. Med hänsyn härtill saknas förutsättningar att medge lov i enlighet 
med ansökan. Ansökan bör därför avslås. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2016-06-07, § 84. 
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2016-05-30, tillägg 2016-06-13 från byggenheten 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 84/16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- På platsen för den föreslagna komplementbyggnaden har sedan tidigare funnits 
en komplementbyggnad - av ungefär samma storlek och höjd som den nu aktuella 
vilken delvis förstörts/plockats ned. Det är miljö- och byggnadsnämndens mening 
att den föreslagna åtgärden är jämförlig med en ombyggnad av den tidigare kom-
plementbyggnaden. Vad avser placeringen görs ingen annan bedömning än den 
som tidigare gjorts. Miljö- och byggnadsnämnden anser att åtgärden är att betrakta 
som en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden anses inte heller 
påverka de kulturmiljövärden som finns i området. 
 
Med stöd av 9 kap 20, 30 och 31 b §§ PBL förklaras att den planavvikelse som är 
i fråga är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte samt beviljas 
sökt bygglov för uppförande av komplementbyggnad i enlighet med ansökan. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––   Forts. 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
 
Bygglov, startbesked och fastställande av kontrollplan  4 093:- 
Grannehörande   2 481:- 
Lagstadgad kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar         341:- 
 
Summa   6 915:- 

 
Upplysningar 
 
Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.  
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under 
mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste om-
händertas på egen fastighet.  
 
Åtgärdens tekniska egenskaper skall uppfylla vissa tekniska egenskapskrav som 
det inte ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att granska vid prövningen av 
bygglovsansökan. Dessa krav återfinnes i 3 kap PBF och i Boverkets byggregler, 
BBR 22 (BFS 2015:3). 

 
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. 
 
 
 


