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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-05-22 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 22 maj 2018, kl. 18.30-19.20  

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Janeric Seidegård (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Anders Olsson (L) 
Bo Gunnarsson (C) 
Maria Lönegård (S) 
Stig Svensson (S) 
Ann Haluzova (M) 

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

Övriga deltagare Gunnel Holmquist (M) 
Tommy Nilsson (M) 
Jens Thystrup (M) 
Mari Brandt (S) 
Nancy Ressaissi (S) 
Jennie Raneke 
Tommy Samuelsson  
Helene Blom 
Jacob Thollonen 
Tove Dahlström 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef   
miljö- och byggchef   
samordnare 
bygglovhandläggare 
 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2018-05-29 Paragrafer 60-73 

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 2018-05-22   

Paragrafer 60-73   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-05-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-06-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-05-22 
 

MBN § 60 Dnr MB2018-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen informerar om beslut från Mark- och miljödomstolen och Mark- 
och miljööverdomstolen.  
 
Samordnaren lämnar information om beslut från Länsstyrelsen, Mark- och 
miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen samt inkomna överklaganden.  
 
Ordföranden informerar om 
- en grill som kommer finnas vid Långa bryggan i Bjärred. 
- nämnden kommer göra en studieresa innan sammanträdet den 28 augusti.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 61 Dnr MB18-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2018-05-08 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-14 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2018-04-13—2018-05-08 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av skrivelser/meddelanden 

samt delegationsbeslut till handlingarna. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 62 Dnr MB18-0004 
 
 

Ekonomisk rapport januari-april 2018 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger 
månadsrapport januari-april 2018.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 57. 

 
Beslutsunderlag  
- Månadsrapport januari-april 2018 för miljö- och byggnadsnämnden 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 57/18 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden lägger månadsrapporten avseende januari-april 2018 

till handlingarna.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 63 Dnr MB17-130 
 
 

LJUNGHUSET 1:42, Öjings väg 5 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring samt nybyggnad 
av komplementbyggnad 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser ett flertal tillbyggnader. Den största tillbyggnaden utgör en 
påbyggnad bestående av plan 2 på byggnadens huvudvolym. Vidare föreslås en 
tillbyggnad av befintligt garage/gästrum mot norr, samt en tillbyggnad i två plan som 
sammanlänkar de två befintliga volymerna. De två senare tillbyggnaderna föreslås 
uppföras i naturfärgad träpanel med platt moss/sedumtak. Påbyggnaden föreslås ges en 
putsad fasad i vit kulör samt ett sadeltak i grått taktegel. Fönster och dörrar föreslås i 
grått med trä respektive trä/aluminium. 
 
Ansökan omfattar även en nybyggnad av en komplementbyggnad om 41 kvadratmeter 
uppförd i beige puts och grått papptak. Dörrar och fönster lika huvudbyggnad. Ansökan 
omfattar även en utvändig ändring av befintlig huvudbyggnad i form av att befintlig 
fasad föreslås putsas i en vitkulör respektive förses med naturfärgad träpanel, samt att 
ett flertal fönster ändras.  
 
Föreslagen tillbyggnad av garage/gästrum placeras ca 2 meter från tomtgräns, i liv med 
befintlig fasad och komplementbyggnaden föreslås placeras 1 meter från tomtgräns i 
söder. 
 
Förutsättningar 
Ljunghuset 1:42 är belägen inom detaljplanelagt område. För området finns en äldre 
styckningsplan, vilken enligt övergångsbestämmelser till plan- och bygglagen gäller som 
detaljplan # 29 laga kraft vunnen 1937-03-04. Denna reglerar i sig endast 
kvartersgränser, platsmark och förgårdsmark. Därtill gäller enligt 
övergångsbestämmelser till plan- och bygglagen, då detaljplanen i övrigt inte reglerar 
byggnads avstånd till gräns, 39 § Byggnadsstadgan, BS, som planbestämmelse. 39 § BS 
anger bland annat att byggnad som inte sammanbygges eller kan förväntas att 
sammanbyggas i gräns, ska placeras 4,5 meter från tomtgräns om inte särskilda skäl 
föreligger.  
 
2004-06-15 antog Miljö- och byggnadsnämnden riktlinjer med syfte att förtydliga hur 
kraven på anpassning och utformning i den då gällande plan- och bygglagens (1987:10, 
ÄPBL) ska anses vara uppfyllda. Dessa frågor som i den äldre plan- och bygglagen 
behandlades i 3 kap behandlas numera i 2 kap 6 § och 8 kap 1, 13 och 17 §§ i plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL). Riktlinjerna omfattar bland annat att bostadshus ”skall 
uppföras friliggande dvs minst 4,5 meter ifrån fastighetsgräns” och ”uppföras som 1 till 
1,5 planshus. Möjlighet till kupor, frontespiser o.d. på upp till 1/3 av takets längd bör  
 
   Forts 
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MBN § 63 (forts) Dnr MB17-130 
 
 
finnas.” Vidare står att ”komplementbyggnader bör uppföras fristående från 
bostadshuset […] och 1,5 meter från fastighetsgräns.” 
 
2007-01-30 gavs i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området "Ljunghuset 
1:1 m.fl.", samråd i detaljplanearbetet avslutades 2016-06-17. Syftet bakom 
detaljplanen uppges vara ”att bland annat begränsa avstyckning och nybyggnation och 
värna de befintliga boendemiljöerna vad gäller till exempel volymer, placering, karaktär, 
utblickar, luftighet och grönska.”  
 
Fastigheten befinner sig i ett område som är utpekat i kulturmiljöprogrammet för byarna 
och landsbygden i Lomma kommun. Enligt programmet utgör bebyggelsen i Haboljung 
en miljö med kulturmiljövärden att värna om. Byggnaden på Ljunghuset 1:42 är dock 
inte utpekad som kulturhistoriskt bevarandevärd eller värdefull bebyggelse.  
 
Enligt 9 kap 28 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL får byggnadsnämnden om ett 
ärende om lov avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av ett påbörjat 
arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, besluta att ärendet om lov inte 
ska avgöras förrän frågan om planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat 
planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, 
ska dock ärendet om lov avgöras utan dröjsmål. 
 
Enligt 9 kap 2 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för nybyggnad och 
tillbyggnad samt annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 
byggnaden ges annan kulör, förses med annan fasadbeklädnad eller annat 
taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med 
detaljplan krävs, enligt 9 kap 5 § första stycket PBL, – trots bestämmelserna i 9 kap 2 § 
PBL – inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 
om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.  
 
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 
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och   
   Forts  
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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.  
 
Enligt 9 kap 30 a § PBL får byggnadsnämnden, om den fastighet eller det byggnadsverk 
som åtgärden avser på grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre 
bestämmelser avviker från planen, i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska 
anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får 
avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
 
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, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Kommunikation 
Sökande har givits möjlighet att yttra sig och har 2018-04-23 inkommit yttrande där i 
huvudsak följande anförs: Det är otydligt vilka regler som gäller vid hanteringen av 
bygglov i Habo-Ljung, plan- och bygglagen, äldre plan- och bygglagen, gällande 
detaljplan, föreslagen detaljplan samt riktlinjer för Habo-Ljung. Sökande anför vidare att 
tidigare handläggare i ärendet inte ansåg att tillbyggnads placering inte innebär något 
problem, samt att en byggnadshöjd om 5 meter kan godtas eftersom det finns flera hus i 
området med en sådan byggnadshöjd. Sökande anför vidare att bjälklagets placering i 
höjdled och därmed antalet våningsplan inte påverkar den yttre bilden av huset samt att 
det finns ett flertal andra fastigheter i området i två plan, varav flera är uppförda efter 
det att riktlinjerna för Ljunghuset skrevs.  
 
Vidare anför sökande att i kontakt med Länsstyrelsen har bekräftats att riktlinjerna inte 
är juridiskt bindande, utan endast rådgivande och att Byggenheten inte kan neka 
byggnader i två plan utan synnerliga skäl när bygglov redan har beviljats i området. 
Sökande poängterar vidare att den rådande detaljplanen gäller tills en ny detaljplan är 
antagen.  
 
   
   
   
   Forts 
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Sökande anför vidare att de inte önskar att Miljö- och byggnadsnämnden anstår med ett 
beslut i ärendet, utan att nämnden fattar ett beslut i sakfrågan, så att de har möjlighet 
att överklaga det till Länsstyrelsen.     
 
Byggenhetens bedömning 
De föreslagna åtgärderna är bygglovspliktiga enligt 9 kap 2 § PBL.  
 
Byggenheten vill inleda med att poängtera att frågan om tillåtet våningsantal, tillåten 
byggnadshöjd och byggnads placering mot gräns samt på mark som inte får bebyggas, 
delvis skiljer sig åt mellan gällande detaljplan, förslag till detaljplan samt av Miljö- och 
byggnadsnämnden antagna riktlinjer avseende när kraven i 2 kap 6 § PBL samt 8 kap 1, 
13 och 17 §§ PBL ska anses uppfyllda.  
 
De åtgärder som ärendet avser skulle innebära att fastigheten förses med en 
huvudbyggnad i två plan och en komplementbyggnad. Vidare skulle huvudbyggnaden 
med en byggnadshöjd om 5 meter komma att placeras ca 2 meter ifrån tomtgräns och 
komplementbyggnaden placeras 1 meter ifrån tomtgräns i söder. 
 
Byggenheten finner att två våningsplan inte strider mot detaljplan då både den gällande 
och föreslagna detaljplanen saknar bestämmelse om våningsantal. De bestämmelser 
som finns i riktlinjerna för bebyggelsen i Ljunghuset om  att ”Bostadshus skall uppföras 
som 1 till 1,5 planshus. Möjlighet till kupor, frontespiser o.d. på upp till 1/3 av takets 
längd bör finnas.” bedömer Byggenheten har införts i syftet att begränsa byggnadernas 
volym och höjd. Byggenheten finner att bestämmelsen ska tolkas som att en byggnad i 1 
till 1,5 plan innebär en volym och därmed en byggnadshöjd som är lämplig med hänsyn 
till bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden enligt 2 kap 6 § tredje stycket PBL (2010:900). Huruvida det övre 
planet uppfyller definitionen för en våning enligt 1 kap 4 § plan- och byggförordningen, 
är därför inte relevant.   
 
Avseende frågan om föreslagen byggnadshöjd om 5 meter och dess förenlighet med 
gällande och föreslagen detaljplan samt plan- och bygglagen (2010:900) kan 
inledningsvis sägas att befintlig detaljplan saknar bestämmelse om byggnadshöjd. Av 
granskningen i ärendet och den inventering som gjorts av Mono arkitekter som en del av 
förarbeten till arbetet med en ny detaljplan framgår att fastigheten är belägen i ett 
närområde där majoriteten av byggnaderna har en byggnadshöjd på mellan 2,5 och 4 
meter. Byggenheten finner att ett fåtal fastigheter öster om fastigheten i dagsläget har 
en högre byggnadshöjd än 4 meter. En byggnadshöjd om 5 meter skulle innebära en 
betydligt högre byggnad än de omkringliggande och bedöms därmed inte förenlig med 2 
kap 6 § tredje stycket PBL.  
 
   
   Forts 
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Det finns även ett pågående planarbete som inte är entydigt med hänsyn till vilken 
byggnadshöjd som kan komma att medges. Dels innehåller plankartan en generell 
bestämmelse om att ”vid nybyggnation är största tillåtna byggnadshöjden 5 meter för 
huvudbyggnad”, därtill finn ytterligare bestämmelser som medger en högsta 
byggnadshöjd om 5, 6 respektive 7 meter för olika egenskapsområden. I 
planbeskrivningen anges på sida 13 vidare att huvudbyggnad föreslås tillåtas med en 
byggnadshöjd om 3,5 meter och en totalhöjd om 7 meter. Byggenheten bedömer därför 
att det inte är uteslutet att detaljplanen omarbetas för att bli entydig avseende tillåten 
byggnadshöjd. Om en sådan omarbetning av detaljplaneförslaget med hänsyn till högsta 
byggnadshöjd ske, skulle en byggnadshöjd om 5 meter kunna innebära att 
byggnadsverket ges ett planstridigt utgångsläge.  
 
Den sista frågan som behandlas i denna skrivelse gäller placeringen av föreslagen 
tillbyggnad (garage/gästrum) samt komplementbyggnad. Föreslagen tillbyggnad av 
huvudbyggnad (garage/gästrum) strider mot 39 § BS, det bedöms inte föreligga några 
särskilda skäl för att tillämpa undantagsbestämmelsen i 39 § tredje stycket BS, då en 
tillbyggnad kan placeras 4,5 meter ifrån fastighetsgräns. Föreslagen placering av 
tillbyggnad (garage/gästrum) utgör därmed avvikelse ifrån befintlig detaljplan. Då en 
tillbyggnad av huvudbyggnad föreslås placeras ca 2 meter ifrån fastighetsgräns, bedöms 
detta inte utgöra en mindre avvikelse från gällande eller föreslagen detaljplan.  
 
Avseende komplementbyggnaden, föreslås denna till större del att placeras på mark 
som enligt gällande detaljplan utgör ”förgårdsområde som ej avsett att bebyggas” vilket 
inte bedöms utgöra en mindre avvikelse ifrån gällande detaljplan. Denna placering skulle 
dock enligt liggande förslag till detaljplan komma att vara planenlig. 
 
Vad sökande anför medför ingen annan bedömning.  
 
Byggenheten finner att den utvändiga ändringen utgör en enhet med föreslagna 
tillbyggnader och bedömer därmed att det inte är möjligt att dela upp lovprövningen 
och bryta ut den utvändiga ändringen.  
 
Byggenheten bedömer med hänsyn till ovanstående att det inte är säkerställt att en 
framtida bedömning enligt 9 kap 30 a § PBL skulle ge att det rör sig om en liten 
avvikelse. För att undvika detta finner Byggenheten det lämpligt att enligt 9 kap 28 § PBL 
anstå med beslutet om bygglov i två år från det att ansökan om bygglov inkom.  
Byggenheten finner inte heller att föreslagen påbyggnad är förenlig med 2 kap 6 § PBL 
samt att de avvikelser avseende placering av tillbyggnad av huvudbyggnad 
(garage/gästrum) samt nybyggnad komplementbyggnad som föreslås är sådana som 
avses i 9 kap 31 b § PBL. 
 

 
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 11 (55) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-05-22 
 

MBN § 63 (forts) Dnr MB17-130 
 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 58. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-04-24 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 58/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden finner med hänsyn till ovanstående att det inte är 

säkerställt att en framtida bedömning enligt 9 kap 30 a § PBL skulle innebära att de 
föreslagna åtgärderna bedöms utgöra en liten avvikelse. För att undvika en sådan 
situation anstår Miljö- och Byggnadsnämnden därför på grund av pågående 
planarbete i enlighet med 9 kap 28 § PBL med beslut i bygglovsärendet.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften  
För beslut om anstånd utgår enligt tabell 21 ingen avgift 
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BJÄRRED 41:19, Merkurivägen 6A 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
 
Ärendebeskrivning  
Ansökan avser uppförande av tre enbostadshus på tilltänkta avstyckningar från 
fastigheten Bjärred 41:19. Fastigheten är i dagsläget bebyggd, ärendet berör inte frågan 
huruvida rivningslov kan komma att beviljas.  
 
Förhandsbeskedet avser nybyggnation av tre enbostadshus inom detaljplanelagt 
område. Byggnaderna föreslås få en byggnadsarea om 109,2 kvadratmeter, i ett och ett 
halvt plan med föreslagen takkupa åt söder. Bostadshusen är placerade en bit från 
vägen med ett avstånd om 4,5 meter till fastighetsgräns i öster och 4,5 meter ifrån 
föreslagen fastighetsindelningsgräns.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-09-26 att meddela negativt 
förhandsbesked i detta ärende. Länsstyrelsen har upphävt nämndens beslut och 
återförvisat ärendet för vidare handläggning. Mark- och Miljödomstolen har 2018-03-29 
avslagit nämndens överklagande.  
 
Förutsättningar 
Bjärred 41:19 är belägen inom detaljplanelagt område (nr 106, laga kraftvunnen 1971-
05-25). Detaljplanen ska enligt övergångsbestämmelser till plan- och bygglagen 
(2010:900, PBL) och övergångsbestämmelserna till den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10, ÄPBL) anses ha antagits enligt ÄPBL. Därmed gäller att 39 § Byggnadsstadgan 
(1959:612, BS) ska tillämpas som bestämmelse i planen avseende byggnads avstånd till 
tomtgräns, om inte annat är föreskrivet i planen.  
 
Detaljplanen i fråga innehåller bland annat bestämmelser om att marken är avsedd för 
boende och att byggnad ska uppföras fristående, men att byggnad får uppföra i gräns 
mot granntomt om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt 
bebyggande av kvarteret. Det finns även ett område med mark som inte får bebyggas 
längs med gatan. Vidare anges att tomt får bebyggas till en fjärdedel, och att byggnad 
får uppföras i ett plan med en byggnadshöjd om 3,5 meter. 39 § BS ska tillämpas som 
bestämmelse till planen och anger att byggnad ska placeras minst 4,5 meter ifrån gräns, 
om den inte sammanbygges eller kan förväntas sammanbyggas. Vidare anges att på en 
tomt får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL krävs det bygglov för bl.a. 
nybyggnad. 
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om en åtgärd 
kan tillåtas på den avsedda platsen om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det. 
   Forts 
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Enligt 9 kap 39 § ska ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas, innehålla 
de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 
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 fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen, 2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och 4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövning om förhandsbesked syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt en sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
 
Av 2 kap 6 § PBL framgår bl.a. att vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  
 
Enligt 2 kap 9 § PBL får bland annat lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan 
medföra sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Kommunikation 
Fastighetens ägare har 2017-08-14 getts möjlighet att yttra sig i frågan. Yttrande har 
inkommit utan erinran 2017-08-28. Byggenheten har bedömt att nytt hörande av 
fastighetens ägare inte behöver genomföras. 
 
Sökande har 2018-04-19 getts möjlighet att yttra sig angående föreslagna villkor. 
Yttrande avseende föreslagna villkor har inkommit den 4 maj 2018. I yttrandet framför 
sökande att de inte har något att invända gällande de villkor som ställs från kommunens 
sida.  
 
Ansökan om förhandsbesked har remitterats till Tekniska avdelningen. Följande 
yttranden har inkommit: 
• VA-enheten: Anslutning till vatten spillvatten och dagvatten, kan erhållas efter 
överenskommelse med VA-enheten. Servisanmälan skall inlämnas. 
• Gatu- och Parkenheten: Ingen erinran 
• Renhållning: ingen erinran    Forts 
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Eftersom åtgärden bedöms vara planenlig har inga grannar hörts. 
 
Byggenhetens bedömning 
Nyuppförande av enbostadshus är bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 § PBL. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Byggenheten bedömer och tar endast ställning 
till placeringen av de i ansökan tre angivna enbostadshusen. Byggnadsareans utformning 
och deras tekniska egenskaper hanteras i en eventuell framtida ansökan om bygglov och 
startbesked. 
 
Byggenheten hanterar inte heller frågan om avstyckning i detta ärende. Ärende om 
fastighetsförrättning hanteras av Lantmäteriet. Byggenheten har dock i bedömningen av 
planenligheten av uppförandet av tre enbostadshus enligt ansökan utgått ifrån sökandes 
önskan om att aktuell fastighet styckas och att de aktuella enbostadshusen placeras 
minst 4,5 meter från befintliga och nytillkomna tomtgränser i enlighet med den till 
ansökan fogade situationsplanen.  
 
Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska enligt 9 kap 17 § PBL avse huruvida 
den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Mark- och Miljödomstolen har 
genom dom 2017-06-09 i mål nr P 6462-16 klargjort att vid prövning av förhandsbesked 
inom ett område med detaljplan är åtgärdens planenlighet en grundläggande 
förutsättning. Åtgärder som strider mot detaljplan kan i enlighet med förutsättningarna 
för bygglov endast accepteras om avvikelsen är mindre och förenlig med planens syfte.  
 
Frågan om lämpligheten att bebygga den aktuella platsen med enbostadshus är redan 
avgjord genom den för området gällande detaljplanen. Detaljplan anger att 
användningen är bostadsändamål. 
 
I ärenden rörande bygglov är 9 kap 30 § PBL tydlig i att bygglov ska ges om åtgärden och 
fastigheten överensstämmer med detaljplanen, under förutsättning att övriga i 
paragrafen nämnda förutsättningar uppfylls.  
 
Återstår därmed frågan om åtgärden är förenlig med detaljplan. Föreslagna 
avstyckningar ger tomter med en byggrätt om 137- 141 kvadratmeter byggnadsarea. De 
tre enbostadshusen föreslås ges en byggnadsarea om 109,2 kvadratmeter vardera. 
Enbostadshusen föreslås placeras minst 4,5 meter ifrån befintliga och föreslagna 
gränser, vilket innebär att avståndsbestämmelserna i 39 § BS följs. 
 
Till ansökan har fasadritningar till enbostadshusen bifogats som redovisar en 
byggnadshöjd om 3,5 meter och en takkupa på fasad mot söder. Byggenheten tar inte  
   
   Forts 
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ställning till utformningen av byggnaderna i detta förhandsbesked. Huruvida 
byggnadshöjden och därmed våningsantalet är förenligt med detaljplanen kan inte 
slutgiltigt bedömas förrän i ett bygglovsskede. Den i sektionsritning angivna 
byggnadshöjden kan därför komma att behöva revideras. En preliminär bedömning, 
baserad på rådande praxis är att redovisad takkupa kan komma att tillåtas på fasad mot 
söder, en motsvarande takkupa i fasad mot norr skulle dock påverka byggnadshöjden 
och följaktligen våningsantalet. Observera även att praxis avseende takkupors påverkan 
på byggnadshöjd kan komma att ändras, och att detta förhandsbesked inte tar ställning 
till byggnadshöjd och våningsantal.  
 
Med hänsyn till stads- och landskapsbild och intresset av en god helhetsverkan i 
området bedöms en mindre grupphusbebyggelse med tre bostäder inte förenlig med 2 
kap 6 § PBL. Byggenheten finner att det framgått av process i övre instans att detta inte 
varit sökandes intention. För att säkerställa detta föreslås att ett positivt 
förhandsbesked förenas med villkor för att säkerställa att de tre enbostadshusen 
framträder som tydligt åtskiljbara och arkitektoniskt olikartade byggnader.  
 
Mot bakgrund av det ovan anförda bedömer byggenheten att tillämpliga krav i 9 kap 30 
§ PBL kan komma att uppfyllas och att tillämpliga regler i 2 kap PBL uppfylls så att 
förutsättningarna att meddela positivt förhandsbesked med nedanstående villkor 
föreligger. 
• Förhandsbeskedet är avhängigt en tilltänkt fastighetsindelning och kan därmed endast 
utnyttjas som grund för en bygglovsansökan under förutsättning att 
lantmäteriförrättning genomförs i enlighet med föreslagna fastighetsgränser på 2017-
09-01 inkommen situationsplan. 
• Byggnadshöjd och våningsantal ska följa den i detaljplan tillåtna högsta 
byggnadshöjden respektive tillåtna våningsantal. Beroende på medelmarknivå vid 
byggnaderna på tomt 2 och 3 respektive medelmarknivå gata för tomt 1, kan den i 
sektion angivna byggnadshöjden behöva anpassas.  
• Genom en variation i till exempel kulör, materialval, byggnadsvolym, fönster- och 
dörrsättning eller andra byggnadsdetaljer ska säkerställas att de tre enbostadshusen 
inte ges en grupphuskaraktär utan istället framträder som tydligt åtskiljbara och 
arkitektoniskt olikartade byggnader.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 59. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-04-24 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 59/18 

 
 
 

   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 17 § PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att som 

förhandsbesked uttala följande: Positivt förhandsbesked meddelas i fråga om 
bygglov för nya enbostadshus med placering enligt handlingar som fogas detta 
beslut och med nedanstående villkor:  
 
• Förhandsbeskedet är avhängigt en tilltänkt fastighetsindelning och kan därmed 
endast utnyttjas som grund för en bygglovsansökan under förutsättning att 
fastighetsdelning sker i enlighet med tilltänkt fastighetsgräns på 2017-09-01 
inkommen situationsplan. 
• Byggnadshöjd och våningsantal ska följa den i detaljplan tillåtna högsta 
byggnadshöjden. Beroende på medelmarknivå vid byggnaderna på tomt 2 och 3 
respektive medelmarknivå gata för tomt 1, kan den i sektionsritning angivna 
byggnadshöjden behöva anpassas. 
• Genom en variation i till exempel kulör, materialval, byggnadsvolym, fönster- och 
dörrsättning eller andra byggnadsdetaljer ska säkerställas att de tre 
enbostadshusen inte ges en grupphuskaraktär utan istället framträder som tydligt 
åtskiljbara och arkitektoniskt olikartade byggnader.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Positivt förhandsbesked timdebitering (3 h sedan 2017-10-04, à 1113 kr) 3339 :- 
Kungörande i Post- och Inrikestidning               348 :- 
Summa   3687 :- 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
- Enligt 9 kap 18 § PBL är förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande 
vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.   
-Positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.  
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LOMMA 25:42 och LOMMA 25:41, Kryssgränd 29 och 31 
Ansökan om bygglov för utvändig ändring 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser utvändig ändring på rubricerad fastighet samt på 
grannfastigheten Lomma 25:41. Den utvändiga ändringen innebär att liggande träpanel, 
som finns på ovanvåningen mellan två fönster, byts ut mot puts i samma färg som den 
övriga fasaden, S3005-B80G (grågrön). Borttagningen av träpanelen föreslås både på 
fasadens västra och östra sida.    
 
Förutsättningar 
Lomma 25:42 och Lomma 25:41 är belägna inom detaljplanelagt område, detaljplan 
04/05, lagakraftvunnen 2004-06-02. Enligt detaljplanens kvalitetsprogram ska det bl.a. 
finnas variation i bebyggelseutformningen men inom tydliga sammanhållande ramar och 
denna gemensamma ram inom är varje hus och varje kvarter unikt. Specifikt för 
bebyggelsen gäller även en sammanhållen fasadkaraktär ska finnas.   
 
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för Lomma 
tätort. Byggnaden på Lomma 25:42 eller 25:41 är dock inte utpekad som kulturhistoriskt 
bevarandevärd eller värdefull bebyggelse.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov och annan ändring av en 
byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär byggnaden ges annan kulör, förses med 
annan fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 
avsevärt påverkas på annat sätt.  
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL ska 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 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta 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. 
 
 
   
   Forts 
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Enligt 9 kap. 31 b § PBL får, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2, bygglov 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 nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
Enligt 9 kap. 31 c § får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, 
om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 
 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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, intresset av en god helhetsverkan 
samt möjligheterna till att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad  
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
 
Enligt 8 kap. 13 § PBL får bl.a. en byggnad eller bebyggelseområden som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte 
förvanskas. 
 
Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras 
varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det som 
här sagts skall, enligt 8 kap 18 § PBL, tillämpas också på ändring och flyttning av en 
anläggning som kräver bygglov enligt plan- och byggförordningen.   
 
Enligt 9 kap. 5 PBL krävs det, för en- och tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnader inom ett område med detaljplan, trots 2 §, inte bygglov för att  
   
   Forts 
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färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte 
väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär. 

 
Kommunikation 
Ett granskningsyttrande har skickats ut till sökande den 18 mars 2018 med information 
om rådande förutsättningar och om möjligheten att yttra sig. Inget yttrande har inkom-
mit. 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för sökta åtgärder då 9 kap. 5 § PBL inte anses til--
lämpbar. 
 
Fastigheterna Lomma 25:42 och Lomma 25:41 ligger inom ett område i Lomma hamn 
med tydliga gemensam fasadkaraktär bestående av 15 enbostadshus som ligger i rad. 
Lomma 25:42 och Lomma 25:41 har fastigheter med likvärdiga fasader på bägge sidor  
om sig. Alla dessa 15 hus har liknande liggande träpanel mellan två fönster på ovanvå-
ningen, både på fram och baksidan. Att ta bort denna panel på två av fastigheterna hade 
rubbat den gemensamma fasadkaraktären och den inom kvarteret sammanhållande 
ramen. Det är byggenhetens bedömning att kraven avseende utformning och anpass-
ning i 2 kap. 6 §, 8 kap. 13 och 17 §§ PBL inte kan anses vara uppfyllda om trädetaljerna 
tas bort på enbart två av enbostadshusen. 9 kap. 31 b och 31 c §§ anses inte tillämpbara. 
Ansökan bör därför avslås.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 60. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-04-30, 

reviderad 2018-05-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 60/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20, 30, 31 b och 31 c §§ PBL avslås aktuell ansökan om bygglov 

för utvändig ändring i enlighet med ansökan. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim à 1113 kr) 3339 :- 
Faktura översänds separat 
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BJÄRRED 37:13, Apelstigen 1 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt garage på rubricerad fastighet. 
 
Huvudbyggnaden uppförs i fastighetens nordöstra del i två plan med långsidan i linje 
med ringvägen och med en byggnadsarea om 139,42 kvadratmeter. Huvudbyggnaden 
förses med vit putsad fasad i kulör 0500-N med svarta träpartier i kulör, NCS 8500, tak i 
svarta betongpannor och vita fönster. 
 
Bygglovsansökan avser även nybyggnad av garage. Garaget föreslås en placering om 
0,83 meter från fastighetsgräns i sydost och en byggnadsarea om 28,35 kvadratmeter 
(6,66 meter x 4,26 meter). Garaget föreslås svart träfasad i kulör NCS 8500 och tak i 
svart plåt. 
 
Ett reviderat förslag har inkommit 2018-05-09 där garaget, som i övrigt har samma 
utformning, istället placeras 2,23 meter från tomtgräns. 
 
På fastigheten finns idag en huvudbyggnad och ett garage med beviljat rivningslov, 
ärende, MB-2017-801. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 37:13 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan 167, lagakraftvunnen 
1986-02-20.  
Gällande detaljplan innehåller inga bestämmelser om byggnads minsta avstånd till 
tomtgräns. Av övergångsbestämmelserna till PBL framgår det att; om minsta avstånd 
mellan byggnad och gräns mot granntomt saknas i en sådan plan som nu gäller, ska 39 § 
i den tidigare gällande byggnadsstadgan (BS) tillämpas som bestämmelse i planen.  
 
Enligt 39 § första stycket BS skall byggnad förläggas till sådant ställe på tomt som är 
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och så att den på lämpligt sätt ansluter till övrig 
bebyggelse på tomten och på närbelägen mark. 
 
Enligt samma lagrum andra stycket skall iakttagas a) 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 närmre gränsen än 4,5 m, samt b) att avståndet mellan 
byggnader på samma tomt ej får vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna 
största höjden. Byggnadsnämnden får medge undantag från bestämmelserna i andra 
stycket om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan men för granne samt utan  
   
   Forts 
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fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt 
bebyggande av området försvåras. Om den åtgärd som är i fråga kan inverka på 
förhållandena på angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken. 
    
Fastigheten ingår i område som är medtaget i kulturmiljöprogrammet för Bjärred och 
Borgeby.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för nybyggnad.   
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL ska 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 fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta 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, bygglov 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 nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
Enligt 9 kap. 31 c § PBL får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått 
ut, bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska 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 
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stycket ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.   
 
Enligt 2 kap. 9 § PBL ska 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 ska 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.  
 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket PBL ska kraven i 8 kap. 1 § PBL uppfyllas på sätt att de vid 
nybyggnad uppfylls för hela byggnaden. När det gäller 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 ska 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 utrymme för parkering, lastning och lossning 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 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 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. 
   Forts 
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Enligt 8 kap. 10 § PBL ska det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och 
lossning och om friyta i 8 kap. 9 § första stycket fjärde punkten och andra stycket i skälig 
utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.   
 
Enligt 8 kap. 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Det som sagt skall 
tillämpas också på bebyggelseområden.  
 
Enligt 10 kap. 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan. Förslag på kontrollplan ska inkomma till det kommande tekniska 
samrådet. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap. 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. 
 
Enligt 10 kap. 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt 
samråd.  
 
Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked. Sådant startbesked utfärdas normalt efter det att tekniskt samråd 
genomförts. 
 
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 uppfylla 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 besked 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. 
 
Kommunikation 
Sökande har i granskningsyttrande av den 23 april 2018 informerats avseende de rå-
dande förutsättningarna. Sökande har då fått tillfälle att skriftligt yttra sig. Något ytt-
rande har inte inkommit.  
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Berörda grannar har berett tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Från en utav fastighetsägarna av NN och NN har inkommit följande erinran: ”Vi anser att 
detaljplanen ska följas.”  
 
Från en utav fastighetsägarna av NN och NN har inkommit följande erinran: ”Härmed 
anmäler jag min erinran mot nybygget Bjärred 37:13, då bostadshuset är för högt enligt 
gällande detaljplan och även att garaget på Ringvägen är placerat för nära NN. Det är 
mig oförståeligt varför Lomma Kommun inte direkt avslås en bygglovsansökan som up-
penbart strider mot detaljplan vad gäller bostadshusets höjd. Jag ser även en mycket 
stor risk att Lomma Kommun godkänner avvikelser från detaljplanen, då detta kan bli 
prejudikat i framtiden.”  
 
Från fastighetsägare av NN har inkommit följande erinran: ”Byggnadens höjd strider mot 
gällande detaljplan. Områdets karaktär bör bevakas genom att inte bygga avsevärt 
högre än i detaljplan reglerad bygghöjd. Vår fastighet påverkas genom ökad insyn och 
försämrad utsikt.”  
 
Från fastighetsägen av NN har inkommit följande erinran som: ”Härmed vill vi inkomma 
med en erinran mot bygglovsansökan för nybyggnaden på Apelstigen 1, Bjärred 37:13 
eftersom husets höjd kommer att överstiga detaljplanens norm. Vi invänder eftersom 
huset sannolikt blir alltför högt och därigenom väsentligt kommer att avvika från områ-
dets övriga hus och störa helheten.”  
 
Från fastighetsägarna av NN har inkommit erinran. Erinran anför i huvudsak att de mot-
sätter sig garagebyggnaden och dess placering då de upplever att den skapar en olägen-
het för dem. De anför även att den tomtgräns som redovisas på nybyggnadskartan inte 
stämmer överens med tidigare bygglov och att fastighetsgränsen som redovisas på rit-
ningarna därför inte stämmer. De har ingen erinran mot föreslagen takhöjd.  
 
Remiss: 
VA-enheten: Befintlig VA-servis är upprättad. Kontakta VA-enheten när byggnationen är 
färdigställd för uppsättning av vattenmätare. 
 
Gata-och park: Ingen erinran 
 
Renhållning: Ingen erinran 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 25 (55) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-05-22 
 

MBN § 66 (forts) Dnr MB18-175 
 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för aktuella åtgärder. Byggenheten har verkställt 
utredning i fråga om åtgärdernas överensstämmelse med kraven i de rättsregler som 
nämnts ovan.  
 
Huvudbyggnaden anses anpassad till befintlig och omgivande bebyggelse och kraven på 
utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL anses uppfyllda. 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 och möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall är 
tillgodosedda. Byggenheten bedömer även att riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet 
följts. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att huvudbyggnadens byggnadshöjd uppgår till 3,3 
meter. Detta innebär en avvikelse från gällande detaljplan med 10 %. Byggnaden strider 
inte i annat avseende mot detaljplanen. Mot bakgrund av det anförda finner byggenhet-
en att kraven i 9 kap. 30 § PBL för att bygglov ska medges för enbostadshuset inte är 
uppfyllda. Byggenheten anser dock att planavvikelsen avseende byggnadshöjden är att 
betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Vid besök på plats kan konsta-
teras att närområdets bebyggelse är av varierande ålder och karaktär. Byggnaderna har 
olika utformning vad gäller bl.a. volym, byggnadshöjd och nockhöjd. Det är byggenhet-
ens bedömning att föreslagen huvudbyggnad inte påtagligt avviker från närmiljön där 
flera byggnader har likande utformning med sadeltak och huvudbyggnaden anses inte 
innebära en betydande olägenhet som är att hänföra till vad som avses i 2 kap PBL. Vad 
som anförts av inkomna yttranden från berörda grannar föranleder ingen annan be-
dömning. Förutsättningar för när bygglov får ges enligt 9 kap. 31 b är därför uppfylld. 
Ansökan om lov ska därför beviljas.   
 
Garagebyggnadens föreslagna placering, 0,83 meter från fastighetsgräns i sydöst, inne-
bär att byggnaden hamnar närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det kan konstateras att den 
tilltänkta byggnaden ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas 
varför 39 § BS är därför tillämpbar. Byggenheten finner inte att särskilda skäl föreligger 
som kan föranleda undantag från avstånds-bestämmelsen om 4,5 meter. Frågan är då 
om placeringen är att bedöma som en liten avvikelse mot gällande detaljplan. Av den 
aktuella nytillkomna byggnadsarean för garaget är 86 % belägen närmre än 4,5 meter 
ifrån tomtgräns i sydöst. Det är byggenhetens bedömning att aktuell avvikelse på 86 % 
inte är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden anses inte 
heller vara av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Byggenheten bedömer även att 9 kap. 31 c § 
PBL inte är tillämpbar i detta fall.  
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Inkommen komplettering, 2018-05-09, redovisar garagebyggnadens föreslagna placering 
närmre fastighetsgräns än 4,5 meter. Förslaget innebär att 53,3 % av den nytillkomna 
byggnadsarean för garaget är belägen närmre än 4,5 meter ifrån tomtgräns i sydöst. Det 
nya förslaget föranleder ingen annan bedömning än vad stycket ovan anger.  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att förutsättningar 
för när bygglov ska- respektive får medges enligt 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ PBL saknas 
för garagebyggnaden. Ansökan om garage bör därför avslås.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 61. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-04-30, 

reviderad 2018-05-14 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 61/18 

    
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20, 30, 31 b och c §§ PBL avslås ansökan om bygglov för garage.  

 
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 enbostadshus 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 
 
Kontrollansvarig ska vara NN. Certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL t.o.m. 
2021-08-23. Behörighetsnivå K. 
 
Ni kommer att kallas till tekniskt samråd. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
   Forts 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll  34653:- 
Grannehörande (Tabell 3)    3822:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar     348:- 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 2 tim a 1113 kr)  2226:- 
 
Summa  41049:- 
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.  
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får 
uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen 
fastighet.  
 
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är 
möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att  
vattenavrinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom 
anläggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad eller 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 samrådet och 
vid de platsbesök som görs. 
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på allmän 
plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoarkanter. 
Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 
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LOMMA 35:31, Storgatan 8 
Ansökan om bygglov för utvändig ändring 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser utvändig ändring i form av byte av takbeklädnad, plåtdetaljer 
samt byte av fönster. Det idag eternitbelagda taket föreslås en takbeklädnad i svart 
bandad plåt. Även takkupor beklädes i sin helhet med bandtäckt svart plåt. Hängrännor, 
stuprör, rännkrokar, takfot, vindskivor samt stege med steghållare byts ut och uppförs i 
svart lackerad plåt. Den idag murade skorstenen avses även helplåtas med huv. 
Fönsterna avses bytas ut från gröna träkarmar till likvärdiga fönster med vita karmar. 
Fönsterna på bottenvåningen är sexdelade tvåluftsfönster och i gaveln finns ett 
lunettfönster. Mot gatan finns ett burspråk och över den en frontespis med ett sentida 
enluftsfönster.  
 
Förutsättningar 
Lomma 35:31 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för Lomma 
tätort. Byggnaden på Lomma 35:31 är utpekad som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. I programmet uttalas bl.a. följande: ”De flesta av dessa hus är putsade och 
taken är sadeltak eller i vissa fall mansardtak. Eternitplattor eller enkupigt taktegel är 
takmaterialet i de fall det inte är utbytt. Byggnadernas volym är enhetlig, men varieras 
genom olika typer av burspråk och frontespiser. Dessa villor är relativt välbevarade till 
sin karaktär, och de har ett stort miljöskapande värde i den enhetliga bebyggelsemiljön. 
Därför är det viktigt att ändringar utförs med särskild varsamhet. Den ursprungliga 
utformningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande. 
Eventuella tillbyggnader ska göras med respekt för byggnadens karaktär och skala. Inga 
ytterligare takkupor eller takfönster bör uppföras i takfall mot gatan, och takkupor på 
baksidan ska anpassas till byggnaden vad gäller skala och utformning. Murade 
skorstenar bör bevaras och underhållas, och de bör inte plåtinklädas.” 
 
I kommunens bebyggelseinventering för den aktuella byggnaden står angående området 
följande: ”Bebyggelsen utmed Storgatan består av villor uppförda till största delen under 
1920-talet. Storgatan är en sammanhållen bebyggelsemiljö av kulturhistoriskt värde där 
varje enskilt hus är av stor betydelse för helheten. De har alla ett likartat, för 1920-talet 
typiskt, lätt klassiserande formspråk.” 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för annan ändring av en byggnad 
än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden ges annan kulör, förses med annan 
fasadbeklädnad eller annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 
avsevärt påverkas på annat sätt.  
   
   Forts 
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Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL ska 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 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta 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, bygglov 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 nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
Enligt 9 kap. 31 c § får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, 
om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 
 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska 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, intresset av en god helhetsverkan 
samt möjligheterna till att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad  
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.   
   Forts 
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Enligt 8 kap. 13 § PBL får bl.a. en byggnad eller bebyggelseområden som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte 
förvanskas. 
 
Enligt 8 kap. 17 § PBL skall ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras 
varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det som 
här sagts skall, enligt 8 kap. 18 § PBL, tillämpas också på ändring och flyttning av en 
anläggning som kräver bygglov enligt plan- och byggförordningen.   
 
Enligt 9 kap. 5 PBL krävs det, för en- och tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnader inom ett område med detaljplan, trots 2 §, inte bygglov för att 
färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte 
väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär. 
  
Enligt 10 kap. 6 § PBL ska det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller ska utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan. Kontrollplan är inkommen 2018-03-21. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke ska, enligt 10 kap. 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap. 10 § PBL och krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen, 
PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder avseende andra små 
byggnader. 
 
Enligt 10 kap. 14 § PBL ska ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt 
samråd. Sådant samråd är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart obehövligt. 
 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovspliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
Enligt 10 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder ska 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. Forts 
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Kommunikation 
Ett granskningsyttrande har skickats ut till sökande den 10 april 2018 där sökande fått 
tillfälle att yttra sig. Något yttrande har inte inkommit. 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för sökta åtgärder då 9 kap. 5 § PBL inte anses til--
lämpbar.  
 
Frågan rör inte huruvida taket får bytas ut utan ifall kraven på utformning och anpass-
ning i 2 kap. 6 §, 8 kap. 13 och 17 §§ PBL kan anses uppfylld vid byte till svart plåt.  
 
Lomma 35:31 är ligger längs med Storgatan som karakteriseras av för 1920-talet och  
Lomma tidstypiska hus med merparten eternittak eller takbeklädnad i form av en mo-
dern variant av fibercementskivor som efterliknar eternit i format och struktur alterna-
tivt enkupigt taktegel. Eternit är ett lokalhistoriskt viktigt material som präglar den när-
liggande bebyggelsemiljön längs med Storgatan. Huvudbyggnaden på Lomma 35:31 är 
välbevarad med lika takmaterial och fönsterutformning som ursprungligt bygglov. Hu-
vudbyggnaden har byggts till i norr med en tillbyggnad med ett modernare formspråk 
som försetts med plåttak. Den tillbyggda delen är inte särskilt utpekad i Lomma kom-
muns kulturmiljöprogram, till skillnad från den ursprungliga huvudbyggnaden som är ut-
pekad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Att på den ursprungliga huvudvolymen 
byta ut eternittaket mot ett plåttak, som i övrigt är ett främmande inslag i bebyggelsen, 
finner byggenheten ändrar närområdets och bebyggelsemiljöns karaktär. Det faktum att 
tillbyggnaden har ett plåttak medför inte att det är lämpligt att lägga det på hela huvud-
byggnadens tak. Takbytet anses inte heller förenligt med kulturmiljöprogrammets in-
tentioner. Mot bakgrund av det ovan anförda bör bygglov för takbyte avslås.   
 
Byte av hängrännor, stuprör, rännkrokar, takfot, vindskivor samt stege med steghållare 
samt inklädnad av takkupor anses vara så intimt kopplade till takbytet att de står i behov 
av varandra. Ansökan avseende plåtdetaljerna bör därför avslås tillsammans med 
takbyet.  
 
Att plåtinklä den idag murade skorstenen på huvudbyggnaden anses direkt strida mot 
kulturmiljöprogrammets intentioner som specifikt tar upp frågan enligt följande ordaly-
delse: Murade skorstenar bör bevaras och underhållas, och de bör inte plåtinklädas. Mot 
bakgrund av det ovan anförda bör bygglov för att plåtinklä den murade skorstenen av-
slås. 
 
Fönsterbytet innebär att de idag gröna fönsterkarmarna byts ut mot likvärdiga fönster 
men med vita karmar. Vita fönster mot en vit fasad är en mer modern företeelse och  
 
   
   Forts 
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inte tidstypisk för 1920-tal men kan återfinnas på flera håll i bebyggelseområdet och be-
döms inte vara påtagligt avvikande och störande för närområdets bebyggelsekaraktär. 
Vita fönsterkarmar kan därför nöjaktigt anses uppfylla det som uttalas i kulturmiljöpro-
grammet. Mot bakgrund av det anförda bör bygglov för fönsterbyte beviljas.    
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 62. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden ser på positivt på att eternittaket ersätts. Nämnden anser 
att den föreslagna bandtäckningen inte är motstridig mot de intentioner på hur kultur-
värdena ska hanteras på aktuell fastighet. Nämnden anser takutformning med bandad 
plåt nöjaktigt uppfyller kraven på varsamhet på aktuell fastighet enligt 2 kap. 6 §, 8 kap. 
13 och 17 §§ PBL. Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i Byggnadsenhetens bedöm-
ning att avslå plåtinklädnad av den murade skorstenen. 
Vad gäller övriga åtgärder instämmer Miljö-och byggnadsnämnden i arbetsutskottets 
bedömning. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-04-30, 

reviderad 2018-05-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 62/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap. 20, 30, 31 b och 31 c §§ PBL avslås sökt bygglov för plåtinklädnad 

av den murade skorstenen i enlighet med ansökan.  
 
Med stöd 9 kap. 20 och 30 §§ PBL beviljas sökt bygglov för byte av 
taktäckningsmaterial till bandad svart plåt med tillhörande plåtdetaljer och 
fönsterbyte från gröna träkarmar till vita karmar i samma utformning i enighet med 
ansökan. 
 
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 inkommit 2018-03-21. 
      
Frågan om slutbesked ska utfärdas kommer att prövas när signerad kontrollplan 
inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––   Forts 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov, startbesked och  
fastställande av kontrollplan (Tabell 14)                                     5631 :- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                                                               344:- 
Summa                                                                                               5975:- 
Faktura översänds separat 
 
Upplysning:  
Miljöenheten rekommenderar att det anlitas en ackrediterad fackman för hantering av 
lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering, samt vid hantering av 
asbest inomhus. Om du på egen hand ska avlägsna asbest från din byggnad (exempelvis 
eternit) måste du anmäla detta till miljöenheten först. Information om samt blankett för 
anmälan om sanering finns på Lomma kommuns hemsida.  
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VINSTORP 29:50, Nypongatan 3 
Ansökan om bygglov för bullerplank 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser uppförande av ett plank på rubricerad fastighet. Planket avses 
enligt ansökan vara 2,27 meter högt och ha en total längd på 6,60 meter. Planket 
uppförs i tryckimpregnerat trä och utformande i enlighet med bifogade ritningar. 
Planket löper 4,20 meter från fasad mot syd och viker av 2,40 meter åt väst. Planket 
uppförs för att skydda befintlig uteplats från buller då rubricerad fastighet har hög 
ljudnivå enligt den bullerkartläggning som utförts i Lomma. 
 
Förutsättningar 
Vinstorp 29:50 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 100, 
lagakraftvunnen 1968-10-28. 
 
Enligt 6 kap. 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) krävs det 
bygglov för att bl.a. anordna plank. 
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska 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 fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska 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 ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap. 9 § PBL ska placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär  
 
   Forts 
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fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
Enligt 10 kap. 6 § PBL ska det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller ska utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan. Kontrollplan är inkommen 2018-03-15. 
 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
Enligt 10 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder ska 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. 
 
Enligt Lomma kommuns riktlinjer för handläggning av plank, murar och staket framgår  
följande: 
”Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i 
bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas t 
ex normalt inte till särskilda skäl. Buller som överskrider riktvärdena för respektive 
trafikslag kan dock räknas som särskilda skäl. Murar och plank över 1,8 m ska normalt 
aldrig tillåtas.”  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 6 kap. 1 § PBF krävs det bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Planket avses att uppföras som skydd från buller vid uteplats. Höjden är angiven till 2,27 
meter vilket är högre än vad som angetts i riktlinjerna för plank, murar och staket (1,80 
meter) som är den höjd som normalt inte ska överskridas. Enligt bullerkartläggningen 
som utförts i Lomma är den aktuella platsen för där plank ska uppföras bullerpåverkad.  
Byggenheten anser att höjden på planket i just detta fall kan accepteras utifrån det ovan 
anförda. Åtgärden strider inte mot detaljplan och anses av byggenheten vara tillräckligt 
anpassad till tillämpliga varsamhetskrav.   
 
2 kap. 6 § PBL anses vara nöjaktigt uppfylld då åtgärden inte påverkar varken stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god 
helhetsverkan.   Forts 
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Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för plank 
på rubricerad fastighet med aktuell utformning ska beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 63. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-05-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 63/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20 och 30 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden att meddela bygglov för plank på fastigheten 
Vinstorp 29:51. 
 
Med stöd av 10 kap. 23 § PBL beslutas som startbesked att den i detta beslut 
lovgivna åtgärden får påbörjas omedelbart. 
 
Med stöd av 10 kap. 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2018-03-15. 
 
Med stöd av 10 kap. 4 § PBL beslutas att byggnadsverket får tas i bruk för avsett 
ändamål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. 
Frågan om slutbesked ska utfärdas och kommer att prövas när signerad 
kontrollplan inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov för plank (inklusive startbesked) 5860 :- 
Kungörelse i post och 
inrikes tidningar   344 :- 
Summa 6204 :- 
Faktura översänds separat. 

 
Upplysningar 
Observera att ni bygger på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. När ett beslut 
vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
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VINSTORP 29:51, Nypongatan 5 
Ansökan om bygglov för bullerplank 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser uppförande av ett plank på rubricerad fastighet. Planket avses 
enligt ansökan vara 2,27 meter högt och ha en total längd på 10,20 meter. Planket 
uppförs i tryckimpregnerat trä och utformande i enlighet med bifogade ritningar. 
Planket löper 3,00 meter från fasad mot syd, 1,20 meter med 45 graders vinkel åt 
sydväst samt 2,40 meter åt väst. Planket uppförs för att skydda befintlig uteplats från 
buller då rubricerad fastighet har hög ljudnivå enligt den bullerkartläggning som utförts i 
Lomma. 
 
Förutsättningar 
Vinstorp 29:51 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 100, 
lagakraftvunnen 1968-10-28. 
 
Enligt 6 kap. 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) krävs det 
bygglov för att bl.a. anordna plank. 
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska 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 fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska 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 ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap. 9 § PBL ska placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den  
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kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär 
fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
Enligt 10 kap. 6 § PBL ska det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller ska utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan. Kontrollplan är inkommen 2018-03-15. 
 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
Enligt 10 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder ska 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. 
 
Enligt Lomma kommuns riktlinjer för handläggning av plank, murar och staket framgår 
följande: 
”Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i 
bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas t 
ex normalt inte till särskilda skäl. Buller som överskrider riktvärdena för respektive 
trafikslag kan dock räknas som särskilda skäl. Murar och plank över 1,8 m ska normalt 
aldrig tillåtas.”  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 6 kap. 1 § PBF krävs det bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Planket avses att uppföras som skydd från buller vid uteplats. Höjden är angiven till 2,27 
meter vilket är högre än vad som angetts i riktlinjerna för plank, murar och staket (1,80 
meter) som är den höjd som normalt inte ska överskridas. Enligt bullerkartläggningen 
som utförts i Lomma är den aktuella platsen för där plank ska uppföras bullerpåverkad.  
Byggenheten anser att höjden på planket i just detta fall kan accepteras utifrån det ovan 
anförda. Åtgärden strider inte mot detaljplan och anses av byggenheten vara tillräckligt 
anpassad till tillämpliga varsamhetskrav.   
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2 kap. 6 § PBL anses vara nöjaktigt uppfylld då åtgärden inte påverkar varken stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god 
helhetsverkan. 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för plank 
på rubricerad fastighet med aktuell utformning ska beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 64. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-05-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 64/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20 och 30 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden att meddela bygglov för plank på fastigheten 
Vinstorp 29:51. 
 
Med stöd av 10 kap. 23 § PBL beslutas som startbesked att den i detta beslut 
lovgivna åtgärden får påbörjas omedelbart. 
 
Med stöd av 10 kap. 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2018-03-15. 
 
Med stöd av 10 kap. 4 § PBL beslutas att byggnadsverket får tas i bruk för avsett 
ändamål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. 
Frågan om slutbesked ska utfärdas och kommer att prövas när signerad 
kontrollplan inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov för plank (inklusive startbesked) 5860 :- 
Kungörelse i post och 
inrikes tidningar   344 :- 
Summa 6204 :- 
Faktura översänds separat. 
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Upplysningar 
Observera att ni bygger på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. När ett beslut 
vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas.  
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
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VINSTORP 34:26, Hjortrongatan 2 
Ansökan om bygglov för bullerplank 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser uppförande av ett plank på rubricerad fastighet. Planket avses 
enligt ansökan vara 2,27 meter högt och ha en total längd på 10,20 meter. Planket 
uppförs i tryckimpregnerat trä och utformande i enlighet med bifogade ritningar. 
Planket löper 4,20 meter från fasad mot syd och viker av 6,0 meter åt väst. Planket 
uppförs för att skydda befintlig uteplats från buller då rubricerad fastighet har hög 
ljudnivå enligt den bullerkartläggning som utförts i Lomma. 
 
Förutsättningar 
Vinstorp 34:26 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 100, 
lagakraftvunnen 1968-10-28. 
 
Enligt 6 kap. 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) krävs det 
bygglov för att bl.a. anordna plank. 
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska 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 fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska 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 ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap. 9 § PBL ska placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär 
fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
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Enligt 10 kap. 6 § PBL ska det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning 
erforderliga kontroller ska utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det 
finns en kontrollplan. Kontrollplan är inkommen 2018-03-15. 
 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovpliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
Enligt 10 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder ska 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. 
 
Enligt Lomma kommuns riktlinjer för handläggning av plank, murar och staket framgår 
följande: 
”Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i 
bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas t 
ex normalt inte till särskilda skäl. Buller som överskrider riktvärdena för respektive 
trafikslag kan dock räknas som särskilda skäl. Murar och plank över 1,8 m ska normalt 
aldrig tillåtas.”  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 6 kap. 1 § PBF krävs det bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Planket avses att uppföras som skydd från buller vid uteplats. Höjden är angiven till 2,27 
meter vilket är högre än vad som angetts i riktlinjerna för plank, murar och staket (1,80 
meter) som är den höjd som normalt inte ska överskridas. Enligt bullerkartläggningen 
som utförts i Lomma är den aktuella platsen för där plank ska uppföras bullerpåverkad. 
Byggenheten anser att höjden på planket i just detta fall kan accepteras utifrån det ovan 
anförda. Åtgärden strider inte mot detaljplan och anses av byggenheten vara tillräckligt 
anpassad till tillämpliga varsamhetskrav.   
 
2 kap. 6 § PBL anses vara nöjaktigt uppfylld då åtgärden inte påverkar varken stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god 
helhetsverkan.   
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Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för plank 
på rubricerad fastighet med aktuell utformning ska beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 65. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-05-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 65/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20 och 30 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden att meddela bygglov för plank på fastigheten 
Vinstorp 34:26. 
 
Med stöd av 10 kap. 23 § PBL beslutas som startbesked att den i detta beslut 
lovgivna åtgärden får påbörjas omedelbart. 
 
Med stöd av 10 kap. 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2018-03-15. 
 
Med stöd av 10 kap. 4 § PBL beslutas att byggnadsverket får tas i bruk för avsett 
ändamål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. 
Frågan om slutbesked ska utfärdas och kommer att prövas när signerad 
kontrollplan inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov för plank (inklusive startbesked) 5860 :- 
Kungörelse i post och 
inrikes tidningar   344 :- 
Summa 6204 :- 
Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
Observera att ni bygger på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft. När ett beslut 
vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
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LOMMA 33:32, Strandvägen 114 
Anmälan om startbesked för lovbefriad komplementbyggnad 
 
Ärendebeskrivning  
Anmälan avser en 25 kvm stor komplementbyggnad på rubricerad fastighet. Byggnaden 
avses placeras ca 3,5 meter från fastighetsgräns i öst och 0,5 meter från fastighetsgräns i 
norr. Byggnaden ska ha en nockhöjd på 4 meter samt en skorsten 1 meter över nock. 
Fasader uppförs i trä i kulör (S0300-N), tak i papp i svart kulör (S9000-N), fönster i trä i 
vit kulör (S0502-N) i enlighet med ritningar.  
 
Förutsättningar 
Lomma 33:32 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan 164,  
lagakraftvunnen 1984-09-06. 
 
Enligt 9 kap. 4 a § 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 placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 
5) i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter. 
 
Åtgärden får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger 
det.  
 
Enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) krävs en anmälan för 
åtgärder som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse den 13 februari 2018 informerats avseende ovan anförda att den 
föreslagna åtgärden ej uppfyller kraven för att vara en lovbefriad komplementbyggnad 
samt sannolikheten att få aktuell anmälan beviljad.  
 
Sökande har beretts tillfälle att skriftligen yttra sig. Ett skriftligt yttrande från sökande 
har inkommit den 26 mars 2018. I yttrandet anförs i huvudsak att de närmaste 
fastigheter på ömse sidor om gatan ligger på förgårdslinjen, vilket även denna byggnad 
skulle göra.  
 
 
   
   Forts 
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Byggenhetens bedömning 
Berörda grannar i norr kan skriftligen godkänna åtgärden. Dock kan ägare av gatan i öst 
(kommunen) aldrig lämna ett medgivande enligt mark- och miljööverdomstolens Dom 
2013-06-07 (Mål nr P105-13) med hänsyn till att kommunen inte kan representera 
intresset av användandet av vägar och gator.  
Aktuell åtgärd är emellertid lovpliktig på grund av dess placering i förhållande till gata i 
öst. 
 
Då förslagen placering är inom 4,5 meter från gata och ett medgivande från kommunen 
kan, enligt rättspraxis, inte lämnas. Åtgärden uppfyller inte kraven för att vara en 
lovbefriad komplementbyggnad enligt kraven i 9 kap. 4 a § PBL  
 
Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att startbesked för 
nybyggnad av komplementbyggnad inte utfärdas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 66. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-05-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 66/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 10 kap. 23 § PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beslutar miljö- 

och byggnadsnämnden att inte meddela startbesked för lovbefriad 
komplementbyggnad på fastigheten Lomma 33:32. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timersättning 1 timme à 1113 kr)  1113 :- 
Faktura översänds separat. 
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LOMMA 33:53, Höjeågatan 4A 
Ansökan om bygglov för bangolfanläggning 
 
Ärendebeskrivning  
Bygglovsansökan avser en bangolfanläggning bestående av 9 banor i betong med rostfri 
sarg och grön ovansida. Banorna placeras ovanpå befintlig markbeläggning inom ett 
198,5 kvadratmeter stort område  norr och väster om befintlig paviljong för 
glassförsäljning. Nuvarande uteservering föreslås i samband med uppförandet av 
bangolf att flyttas närmare paviljongen.  
 
Banorna uppges kunna lyftas bort av två personer för att komma åt rörledningar inom u-
område. I nordväst föreslås en 4 meter bred passage mellan bangolfanläggningen och 
ån, åt nordöst föreslås en passage om 6 meter. Bangolfanläggningen föreslås inhängas 
av ett 110 cm högt galvaniserat stängsel försett med murgröna samt fristående betong-
krukor med buxbom eller likv. placerade på insidan av det inhägnade området. Området 
belyses med befintliga riktningsbara spotlights placerade på lyktstolpe norr om inhäg-
nade banor. 
 
Förutsättningar 
Lomma 33:53 är belägen inom detaljplanelagt område. För berörd del av fastigheten 
gäller detaljplan 07/01, laga kraft vunnen 2007-02-26 med genomförandetid till 2017-
03-16. Detaljplanen anger att området i fråga utgör kvartersmark för 
centrumverksamhet. Viss del av berört område är utlagt som  område och s.k. prickmark 
vilket innebär att marken inte får bebyggas samt att det skall vara tillgängligt för 
allmänna underjordiska ledningar. För övrig del av området i fråga medges möjlighet för 
”lätt paviljongbyggnad innehållande publik verksamhet som hamnkontor, café eller 
dylikt.” 
 
Den aktuella delen av fastigheten Lomma 33:53 är inte markerad som en miljö med 
kulturmiljövärden att värna om i kulturmiljöprogrammet för Lomma. 
 
Enligt 6 kap 1 § 1 krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligen 
ändra andra anläggningar än byggnader, däribland golfbanor. 
 
Enligt 9 kap 9 § PBL gäller att om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan 
säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två 
eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år 
från det att åtgärden senast avslutades. 
 
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom 
ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller    Forts 
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. 

 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 PBL får, enligt 9 kap 31 b § PBL 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 PBL får, enligt 9 kap 31 c § PBL 
efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut bygglov ges för en åtgärd 
som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Enligt 9 kap 31 d §PBL ska om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 
1 b, 31 b eller 31c §, en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och 
de som tidigare har godtagits. 
 
Enligt 9 kap 31 e § PBL får bygglov enligt 31 b eller 31 c § inte ges om åtgärden kan antas 
medföra 
1. betydande miljöpåverkan, eller 
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 
 
Enligt 9 kap 40 § andra stycket PBL ska ett bygglov också innehålla de villkor och 
upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt. 
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Enligt 2 kap 6 § första stycket 1 och 5 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,  kulturhistoriska, miljömässiga 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 byggnadsverk 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 3 kap 3 § PBF ska det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan 
enligt 8 kap 1 § 2 PBL också gälla för andra anläggningar än byggnader som omfattas av 
krav på bygglov enligt 6 kap 1 § PBF. 
 
Enligt 8 kap 12 § första stycket PBL skall det som gäller i fråga om tomter enligt 8 kap 9-
11 §§ i skälig utsträckning tillämpas också på områden för andra anläggningar än 
byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse – eller orienteringsförmåga ska kunna 
använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade 
med stöd av denna lag. 
 
Enligt 3 kap 5 § PBF ska det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet 
enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) gälla också för andra anläggningar än 
byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9. 
 
Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första 
stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och 
behovet av tillträde för allmänheten. 
 
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked, om åtgärden kräver bygglov. 
 
Enligt 10 kap 9-10 §§ PBL ska det för den kontroll som avses i 10 kap 5 § PBL finnas en 
eller flera kontrollansvariga som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som 
behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering och har en 
självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. För 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus och vissa andra små åtgärder enligt 7 kap 5 § 
PBF krävs det dock inte någon kontrollansvarig om inte byggnadsnämnden beslutar 
annat. 
   
   
   Forts 
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Kommunikation 
Ärendet har kungjorts i lokala dagstidningar för hörande av grannar. 2018-04-03 inkom 
en erinran 
"Önskar inte att någon minigolfbana byggs på fastigheten Lomma 33:53. Däremot vore 
det trevligt nere vid stora bryggan eller vid windsurfarnas servering." 
 
Från ägarna till fastigheten NN inkom 2018-04-06 ett yttrande med erinran.  
"Avtal om nyttjande av marken, där åtgärden föreslås, måste tas fram innan marken kan 
tas i anspråk." 
 
Från LBS och Lomma hamn inkom 2018-04-09 en måttskiss med på de ytor som uppges 
krävas för driften av hamnen. 
 
Remissyttrande från VA inkom 2018-04-09 
”VA-enhetens erinran gäller tillgänglighet för spolbil till befintliga brunnar, 
dagvattenutlopp och glassfabrikens fettavskiljare inom området. Tunga fordon behöver 
en säker åtkomst med en korridor på ca 3,5 m för att komma åt anläggningen. Det ska ej 
behöva flyttas något för att kunna öppna brunnar och sköta den ordinarie driften av va-
anläggningen. Detta måste säkerställas innan anläggandet av en bangolfanläggning. 
Att själva banorna är lätt flyttbara vid ett eventuellt schaktarbete inom u-området kan 
accepteras ifall ägaren till bangolfanläggningen återställer banorna efter utfört schakt-
arbete.” 
 
Remissyttrande från Gata- och parkenheten inkom 2018-04-09 
"För att bedriva minigolfverksamhet krävs att något slag av skyddsnät eller annan 
anordning sättas upp så att golfbollar inte träffar angjorda båtar eller rullar ner i ån, 
ytan lutar ner mot ån. Anläggning bör även hägnas in för att inte orsaka snubbelrisk för 
framför allt synskadade och säkerställa att gångstråket är tillgänglighetsanpassat. 
Driftfordon behöver kunna angöra kajen där Lomma kommun har  belysningsanlägg-
ningar, elanläggningar samt livräddningsutrustning. Ett avstånd om minst 4 meter från 
närmsta kajkant behövs hållas fritt för detta ändamål. 
Idag har Lomma kommun ett avfallskärl i närheten som i stor utsträckning används för 
avfall från verksamheten. Om verksamheten utökas bör denne själv ombesörja utökning 
av sopkärl. Verksamheten saknar idag en toalett för gäster. Detta bör beaktas då det 
saknas en offentlig toalett i direkt anslutning till platsen." 
 
Renhållning (SYSAV) har 2018-03-30 inkommit med ett yttrande utan erinran. 
Miljöenheten inkom 2018-04-06 med ett yttrande 
”Finns det något risktänk med eventuella bollar som kan hamna i vattnet? I övrigt inget 
att erinra.” 
 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 50 (55) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-05-22 
 

MBN § 72 (forts) Dnr MB18-5 
 
 
Kraftringen har i form av ledningsrättsinnehavare hörts och 2018-03-23 inkommit med 
ett yttrande  
"Vi har inga kablar under den planerade minigolfbanan och har därför inga 
invändningar." 
 
Räddningstjänsten har 2018-01-03 inkommit med yttrande utan erinran. 
 
Sökande har 2018-04-24 inkommit med yttrande enligt följande: 
”Utformning: 
Utformningen av avgränsningen mellan de inhägnade golfbanorna och den omgivande 
torgytan kommer att bearbetas i samråd med bygglovshandläggare. Den bifogade 
reviderade (rev C) bygglovshandlingen redovisar nu en inhägnad som består av 
galvaniserat stängsel (1100 mm högt) med öppningar enl. ritning. Inga grindar är 
planerade. Tillkommande grönska består av murgröna som klättrar på delar av stängslet 
och fristående betongkrukor med buxbom el. liknande. Sittmöjligheter finns på kioskens 
sittgrupper (bord med parasoll med stolar). 
Utformningen kommer att visualiseras i 3d-modell/fotomontage. Brunnar kommer att 
ritas in. Öppningarna utformas i samråd med bygglovshandläggare. 
 
Öppettider: 
Vi bestrider AU:s bedömning om att anläggningen är av säsongskaraktär och bara ska få 
finnas på platsen under 6 månader. Bangolfverksamheten planeras för att hålla öppet 
året runt. Exempel på andra liknande bangolfanläggningar som har öppet 12 månader 
om året är Kulladahl och Bulltofta minigolf. 
Förutom att vi anser att det vore trevligt om denna del av hamnområdet även under 
vinterhalvåret kan vara en målpunkt för kaffe-, spel och umgängesugna lommabor, är 
det förknippat med stora problem att bara hålla öppet under sommarhalvåret. Banorna 
måste ligga horisontellt. Det innebär att befintlig gatsten ska plockas bort och banorna 
placeras i rätt nivå på underliggande sättgrus. Lägg därtill stängsel, möbler, m.m. som 
också ska avlägsnas, förvaras och återmonteras, så är det en enorm insats som skulle 
krävas varje år. Det är m.a.o. vidhäftat med tidsödande och kostnadskrävande arbete att 
varje år vår anlägga banorna och varje höst avetablera banorna och återställa marken.”  
 
Byggenhetens bedömning 
Byggenheten finner att beteckningen golfbana även inkluderar bangolf varpå den sökta 
anläggningen enligt 6 kap 1 § 1 PBF är bygglovspliktig. 
 
Bangolfanläggningen antas inte medföra någon sådan påtaglig olägenhet som avses i 2 
kap 9 § PBL. 
 
De krav som ställs i 8 kap 12 § PBL om att andra anläggningar än byggnader skall vara  
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tillgänglig bedöms uppfylld, under förutsättning att öppningar i avgränsning till 
bangolfanläggning förses med någon form av kontrast- eller valmarkering.  
 
Föreslagen placering av bangolfanläggningen bedöms uppfylla kraven i 2 kap 6 § tredje 
stycket PBL på anpassning till stads- och landskapsbilden och vikten av en god 
helhetsverkan under sommarhalvåret, då berörd del av Lomma hamn karakteriseras av 
friluftsaktiviteter kopplade till hav och strand. I skillnad mot de av sökande anförda 
exempel utgör inte Lomma hamn ett grönområde eller en idrottsanläggning. En 
placering av bangolfanläggning på föreslagen yta under vintermånader bedöms därmed 
inte förenlig med kraven i 2 kap 6 § tredje stycket PBL. Inkommet yttrande föranleder 
ingen ändrad bedömning. Byggenheten bedömer med hänvisning till områdets och 
verksamhetens karaktär att det här rör sig om ett ändamål av sådan säsongskaraktär att 
det är möjligt att tillåta åtgärden att pågå under endast en del av året. Byggenheten 
föreslår att ett bygglov ska förenas med ett villkor om att bangolfanläggningen endast 
får finnas på platsen under sammanlagt 6 månader per år under perioden mars-oktober. 
De övriga månaderna av året ska det i situationsplan inhägnade området för bangolf 
återställas vilket innebär att banor samt inhängning avlägsnas. Att en alternativ 
placering hade kunnat bedömas uppfylla kraven i 2 kap 6 § tredje stycket PBL är 
oväsentligt, då frågan som ska avgöras är den placering och utformning som sökande 
föreslagit och ansökt om.  
 
Anläggningen påverkar inte de kulturmiljövärden som finns i området. 
 
Byggenheten bedömer att detaljplanens övergripande syfte enligt citat på sida 2 i 
planbeskrivningen varit att skapa ett attraktivt centrum med en stadsmässig karaktär, en 
ökad funktionsblandning och ett gott samspel mellan kommersiella och allmänna 
verksamheter. Mot bakgrund av det ovan anförda finner byggenheten att en 
bangolfanläggning på mark som enligt detaljplanen är avsedd för centrumanvändning 
utgör ett sådant lämpligt komplement som avses i 9 kap 31 c § 2 PBL. 
 
Cirka 20 % av den föreslagna bangolfanläggningen placeras på mark som inte får 
bebyggas och som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Enligt 
yttrande från VA-enheten inverkar inte banorna negativt på syftet bakom u-marken och 
prickmarken. Byggenheten finner inte att en bangolfanläggning placerad på prickmark 
kan anses vara nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt eller tillgodoser ett angeläget gemensamt behov. Däremot bedöms 
en bangolfanläggning under sommarhalvåret kan anses uppfylla ett sådant allmänt 
intresse som avses i 9 kap 31 c § 1 PBL. 
 
Byggenheten finner vidare att en avvikelse i form av att 20 % av den föreslagna 
anläggningen placeras på s.k prickmark samt en avvikande användning av marken, under  
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ovan nämnt villkor, vid en sammantagen bedömning inte är så omfattande att de ej kan 
hänföras till en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 c §PBL.  
 
Befintligt förslag har reviderats efter att remissyttranden inhämtats. Byggenheten 
bedömer att föreliggande förslag inte innebär en begränsning av pågående verksamhet 
och bedöms därmed förenlig med 9 kap 31 e § PBL. 
 
Med hänsyn till ovan nämnda bedöms förutsättningar finnas för att med stöd av 9 kap 
30 och 31 c §§ PBL bevilja ansökan med tidigare nämnt villkor:  
Bangolfanläggningen får endast finnas på platsen under sammanlagt 6 månader per år 
under perioden mars-oktober. Under årets övriga månader ska det i situationsplan 
inhägnade området för bangolf återställas vilket innebär att banor samt inhängning, 
avlägsnas.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 67. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning  
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till åtgärden och att verksamheten 
bedrivs året runt. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-05-02 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 67/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap. 20, 30 och 31 c §§ PBL beviljas sökt bygglov för 

bangolfanläggning med 9 hål i enlighet med ansökan. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år. Enligt 9 kap 9 § PBL gäller att den åtgärd som omfattas av bygglovet får vidtas 
igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast 
avslutades. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas.   

        
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov (enligt tabell 20 mindre anläggning, timavgift) 10 h á 1113 kr           11 130:- 
Samråd, tillsyn och kontroll (debiteras separat)   
Grannehörande (enligt tabell 3) 5096 + faktisk annonskostnad (debiteras separat)5096 :-
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar                 348 :- 
Summa            16 574 :- 
 
Faktura översänds separat. Observera att faktisk annonskostnad för kungörelse i 
dagstidning samt avgift för samråd, tillsyn och kontroll kommer att debiteras separat. 
 
Upplysningar 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant besked ges 
normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
Bygglovet innebär inte en ovillkorlig rätt att utföra det som avses med lovet. Uppförande 
av bangolfanläggning kan vara beroende av civilrättsliga avtal/överenskommelser mellan 
Er och ägaren till Lomma 33:53.  
 
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. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrådet och 
vid de platsbesök som görs. 
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på allmän 
plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoarkanter. 
Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 
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BORGEBY 16:40, Johannas väg 6 
Anmälan om startbesked för lovbefriad tillbyggnad 
 
Ärendebeskrivning  
Anmälan avser startbesked för lovbefriad tillbyggnad i form av ett inglasat uterum. 
Uterummet avses att uppföras på husets trädgårdssida med en byggnadsarea om 16,76 
kvm.  
 
Förutsättningar 
Borgeby 16:40 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 05/07.  
 
Fastighetens yta är 689 kvm. 
 
I gällande detaljplan anförs det bl.a: 
”Inglasade uterum om max 20 kvm får bygglovsfritt uppföras mot fasad på husens 
trädgårdssida” 
 
”Högsta tillåtna BYA, inklusive komplementbyggnader i % av fastighetens yta är 30 % för 
tomter mellan 600 m2 – 800 m2.” 
 
Enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) krävs det en anmälan vid 
bl.a. tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov. 
 
Enligt 10 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en åtgärd som avser ett 
byggnadsverk, som inte kräver lov, genomföras så att åtgärden inte strider mot den 
detaljplan som gäller för området. 
 
Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked, om åtgärden kräver bl.a. en anmälan. 
 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnden med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 10 kap. 3 § PBL får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Kommunikation 
Sökande har i granskningsyttrande av den 13 mars 2018 informerats avseende de 
rådande förutsättningarna för utfärdande av startbesked. Sökande har beretts tillfälle 
att skriftligt yttra sig. Något skriftligt yttrande har inte inkommit. 
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Byggenhetens bedömning 
Enligt 6 kap. 5 § PBF krävs det en anmälan för aktuell åtgärd.  
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Aktuell fastighet får enligt gällande detaljplan 
bebyggas med 206,7 kvm byggnadsarea. Enligt skrivna mått på tidigare beviljade 
ritningar samt inmätning av respektive byggnader på fastigheten kan det utläsas att 
fastigheten idag är bebyggd med 189,943 kvm. På fastigheten pågår det i dagsläget ett 
separat tillsynsärende där en tillbyggnad utförts på garagebyggnad utan att bygglov eller 
startbesked dessförinnan meddelats. Denna tillbyggnads byggnadsarea kan inte utom all 
rimlig tvivel säkerställas utan att fastighetsägare först inkommit med uppgifter begärda i 
separat tillsynsärende. Enligt ortofoto samt en tidigare bygglovsansökan, som idag har 
förfallit, kan det dock utläsas att tillbyggnadens byggnadsarea är mellan 12 - 15 kvm. 
Med aktuell tillbyggnad med uterum på 16,76 kvm blir fastigheten bebyggd med 218,7 - 
221,7 kvm. Detta innebär en avvikelse från detaljplan med 5,8 - 7,3 %. Aktuell åtgärd 
strider följaktligen mot gällande detaljplan vilket innebär att kraven i 10 kap. 2 § PBL inte 
är uppfyllda. Kraven som ställs enligt 10 kap. 23 § PBL för när startbesked ska ges är 
emellertid inte uppfyllda. Frågan om liten avvikelse från detaljplan enligt 9 kap. 31 b § är 
inte tillämpbar i aktuellt fall eftersom ärendet enbart omfattar startbesked och inte 
bygglov. 
 
Mot bakgrund av det här anförda kan sökt startbesked inte utfärdas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-05-08, § 68. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-04-25, 

reviderad 2018-05-09 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 68/18 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 10 kap. 2 och 23 §§ PBL avslås anmälan om lovbefriad tillbyggnad.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (avgift för granskning 3 tim a 1113 kr)  3339 :- 
Faktura översänds separat 

 


