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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-10-23 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 23 oktober 2018, kl. 18.30-19.30 

 
 

Beslutande Johan Danielsson (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Janeric Seidegård (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Beatrice Palmgren (M) 
Anders Olsson (L) 
Bo Gunnarsson (C) 
Stig Svensson (S) 
Mari Brandt (S) 

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

Övriga deltagare Ann Haluzova (M) 
Gunnel Holmquist (M) 
Tommy Nilsson (M) 
Jens Thystrup (M) 
Nancy Ressaissi (S) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Jennie Raneke 
Helene Blom 
Per Larsson 
Jacob Thollonen 
Oscar Bengtsson  
Christopher Bohlin 
Maria Bäckstam  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
nämndsekreterare 
miljö- och byggchef  
förvaltningsstrateg 
samordnare 
bygglovhandläggare/bygginspektör 
bygglovhandläggare 
praktikant 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2018-10-30 Paragrafer 134-143 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Johan Danielsson 
 Justerande   

  Lennart Nilsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-10-23   

Paragrafer 134-143   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-11-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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MBN § 134 Dnr MB2018-0001 
 
 

Närvarorätt  
 
Ärendebeskrivning 
Maria Bäckstam är praktikant på miljö- och byggavdelningen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden medger Maria Bäckstam närvarorätt vid 

sammanträdet för att ta del av information.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-10-23 
 

MBN § 135 Dnr MB18-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen informerar om tillsynsärende. 
 
Samordnaren lämnar information om 
- beslut från Länsstyrelsen  
- dom från Mark- och miljödomstolen  
- protokoll från Mark- och miljööverdomstolen  
- överklaganden av nämndens beslut  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 136 Dnr MB18-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2018-10-09 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-12 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2018-09-15—2018-10-12 

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

samt delegationsbeslut till handlingarna. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 137 Dnr MB18-0004 
 
 

Ekonomisk rapport januari-september 2018 för miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger må-
nadsrapport januari-september 2018.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-09, § 127. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/stabsenheten 2018-10-02 

- Månadsrapport januari-september 2018 för miljö- och byggnadsnämnden 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 127/18 

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

september 2018 till handlingarna. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MBN § 138 Dnr MB18-662 
 
 

BJÄRRED 17:9, Norra Villavägen 12B 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av 
carport samt rivningslov för rivning av befintligt garage 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser en 7,3 kvm stor tillbyggnad på huvudbyggnadens fasad mot 
nordost samt uppförande av en 25,2 kvm stor carport 60 cm från fastighetsgräns i norr. 
Tillbyggnaden, som ska vara en ny entré, avses förläggas 56 cm lägre än befintlig färdig 
golvhöjd. Tillbyggnaden ska vara i vit puts (NCS-S0502-Y) likt befintlig byggnad. Fönster 
och dörrar ska vara i vit kulör. Taket ska vara i zink. Tillbyggnadens sockel ska vara i grå 
kulör. Carportens väggdel och pelare ska vara i vit samma vita kulör som tillbyggnaden 
(NCS-S0502-Y) med tak i zink.   
 
Ansökan avser även rivning av befintligt garage om 36,8 kvm.  
 
Förutsättningar 
Bjärred 17:9 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 123A.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för nybyggnad 
och tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap. 10 § PBL krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en 
byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat 
i planen. 
 
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) överens-
stämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godta-
gits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid 
en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildnings-
lagen,  
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. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnad eller bygg-
nadsdel som inte 
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och place-
ras 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 helhets-
verkan 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 får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske 
så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan 
på grundvattnet eller omgivningen som 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, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga.  
 
Enligt 8 kap. 2 § ska m inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 2 § kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 
1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den bety-
dande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, 
och 
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. 
 
Enligt Boverkets byggregler BBR 3:5111 Tillgänglighet och användbarhet vid tillbyggnad 
av en- och tvåbostadshus: 
”En tillbyggnad får inte innebära att bostaden, i dess utformning före tillbyggnaden, för-
sämras med avseende på tillgänglighet och användbarhet. Vid tillbyggnad i markplanet 
ska man, för den tillbyggda delen, eftersträva samma nivå på tillgänglighet och använd-
barhet som gäller för uppförande av nya byggnader.” 
 
 
 
   Forts 
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Kommunikation med sökande 
Sökande har i skrivelse av den 16 augusti 2018 informerats avseende aktuell avvikelse 
samt sannolikheten att få aktuell ansökan beviljad. Sökande har då beretts tillfälle att 
skriftligen yttra sig. I yttrandet anförs i huvudsak att befintlig byggnad inte är tillgänglig 
och att sökt åtgärd inte skulle innebära att tillgängligheten försämras.  
 
Remisser 
Räddningstjänsten erinrar: Beakta BBR 5:611 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för aktuell åtgärd avseende nybyggnad och till-
byggnad.  
 
Enligt 9 kap. 10 § PBL krävs det rivningslov för aktuell åtgärd.  
 
I gällande detaljplan, detaljplan 123A, framgår att vid eventuell nybyggnation i området 
ska volym och placering på tomten anpassas tillbefintlig bebyggelse, så att karaktären av 
lummigt villaområde bibehålls.  
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan. Sökt åtgärd avseende carport är placerad 60 cm 
från fastighetsgräns i norr. Det är vanligt förekommande i aktuellt kvarter med komple-
mentbyggnader med liknande placering i tomtgräns och bedöms därmed på ett lämpligt 
sätt anpassas till den befintliga bebyggelsen och uppfyller därmed kraven i bl.a. 2 kap. 6 
och 9 § PBL. Aktuell carport bedöms därmed kunna uppföras utan några påtagliga men 
för grannar och kringboende.  
 
Avvikelsen avseende nivåskillnad på 56 cm som är i fråga bedöms inte uppfylla kraven 
som ställs i bl.a. BBR 3:5111 avseende tillgänglighet och användbarhet vid tillbyggnad i 
markplanet av en- och tvåbostadshus. Det är byggenhetens bedömning att det inte finns 
skäl att avvika från kraven på tillgänglighet enligt 8 kap. 1 § tredje punkten, 2 och 7 §§ 
PBL. Aktuell tillbyggnad uppfyller således inte kraven för när bygglov ska ges enligt 9 
kap. 30 § PBL.  
 
Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda.  
 
Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för till-
byggnad av huvudbyggnad med aktuell utformning inte ska beviljas.  
 
 
   Forts 
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Det är även byggenhetens bedömning att rivningslov för rivning av befintligt garage om 
36,8 kvm samt bygglov för uppförande av carport om 25,2 kvm ska beviljas.  

 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-09, § 128. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-10-02, 

reviderad 2018-10-18 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 128/18 

 
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 inte meddela bygglov för tillbyggnad av 
huvudbyggnad. 
 
Med stöd av 9 kap. 20, 30 och 34 §§ PBL beviljas rivningslov för rivning av garage 
samt bygglov för uppförande av carport i enlighet med ansökan och med utförande 
som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut.  
 
Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.  

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

 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygg- och rivningslov  6370 :- 
Kungörande i post och inrikes tidningar  348 :- 

 
Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
Går byggnadsnämnden mot förslag till beslut ska ärendet återremitteras till handläggare 
för fortsatt handläggning. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden utfärdat slutbesked. 
Den lovgivna åtgärden får inte påbörjas innan ni erhållit startbesked. Sådant besked ges 
normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
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LOMMA 31:8, Poppelgatan 21 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2011-11-03 beviljat tidsbegränsat bygglov för kamp-
sportsverksamhet (Örestad Baekdusan Taekwondo & Budo) t.o.m. 2012-10-25 på rubri-
cerad fastighet. 2012-02-28 meddelade Miljö- och byggnadsnämnden ytterligare för-
längning av det tidsbegränsade lovet t o m 2016-07-31 (5 år). I lovet ingick också 
utökning av verksamheten bland annat innehållande två hygienutrymmen. 2017-10-23 
förlängdes det tidsgränsade bygglovet t.o.m. 2019-02-24. Byggenhetens tjänsteskrivelse 
med beslutsunderlag till nämnden hade följande lydelse: 
 
Handlingar som ligger till grund för beslut  
Ansökan inkommen 2017-09-05 
Reviderad tidsperiod och ritningar inkomna 2017-09-19  
 
Förutsättningar 
Lomma 31:8 är belägen inom detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsent-
ligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast be-
viljade bygglov har anpassats till, utan att den avsedda användningen kommit till stånd.   
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning att åtgärden inte strider mot detaljplanen 
och att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 9 § och 8 kap 1, 2 och 17 §§ 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 för-
enlig med detaljplanens syfte.  
 
Enligt 9 kap 31 c § efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för åtgärd som avviker från detaljplanen, om 
åtgärden är förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller vat-
ten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detalj-
planen.  
 
Om en sökt åtgärd uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 
30 och 31 b §§ PBL får, enligt 9 kap 33 § PBL, ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökan-
den begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat  
   
   Forts 
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bygglov får ges för högst 10 år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst 
fem år i taget.  
 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant sätt att 
de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet 
eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en god form-, 
färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de vid 
ändring av en byggnad i ett fall som detta uppfylls i fråga om ändringen. När det gäller 
kravet i 8 kap 1 § tredje punkten PBL skall hinder mot tillgänglighet till, eller användbar-
het av, lokaler dit allmänheten har tillträde dock alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn 
till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.  
 
Syftet med bestämmelsen i 9 kap 33 § PBL är främst att medge utnyttjande av mark, 
som på längre sikt skall utnyttjas för annat ändamål än det som ansökan om tidsbegrän-
sat lov avser.  
 
Enligt för området gällande detaljplan får den aktuella fastigheten användas endast för 
industriändamål. Industriverksamheten är inte begränsad till vissa sorters industrier, t ex 
icke störande industrier.  
 
Enligt 10 kap 9 § PBL skall, för den kontroll som avses i 5 §, finnas en eller flera kontroll-
ansvariga.   
 
Grannehörande  
Ägarna till fastigheterna Lomma 27:21, 31:7, 31:9, 31:12, 31:14, 31:31 och 31:32 har be-
retts tillfälle att yttra sig. Från fastighetsägaren till NN (NN) har erinran mot förslaget in-
kommit. I yttrandet anförs att fastighetsägaren delar miljö - och byggnadsnämndens 
uppfattning i MBN § 97 (beslut fattat 2017-08-29 ärende MB17-889).   
 
Sökande har fått möjlighet att yttra sig gällande grannens erinran. Sökande har ännu ej 
inkommit med yttrande. 
 
Byggenhetens bedömning  
Den tilltänkta åtgärden är bygglovspliktig enligt bestämmelsen i 9 kap 2 § PBL.  
 
   
   
   Forts 
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Om någon vill utnyttja en fastighet för ett i detaljplanen ej avsett ändamål kan avvikel-
sen inte betraktas som en sådan mindre avvikelse från detaljplanen och förenlig med 
dess syfte som avses i 9 kap 31 b § PBL. Åtgärden är inte heller att hänföra till en sådan 
avvikelse angiven i 9 kap 31 c § PBL.  Hinder föreligger därför mot att meddela perma-
nent bygglov för verksamheten. Fråga är då om ett tidsbegränsat bygglov kan meddelas i 
enlighet med ansökan.  
 
Området är ett renodlat industriområde med J som planbestämmelse, vilket innebär in-
dustriverksamhet utan begränsningar. Motions- och gymnastik av publik karaktär som i 
det här fallet bedöms uppenbart strida mot gällande detaljplan och är inte förenlig med 
befintlig eller eventuell tillkommande planenlig industriverksamhet. Den som har eller 
etablerar industriverksamhet inom området ska kunna försäkra sig om att kunna fort-
sätta bedriva sin verksamhet utan krav på anpassning föranledd av en icke planenlig 
publik verksamhets etablering på platsen. 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av 9 kap 33 § PBL samt med hänsyn till det ovan anförda ska tidsbegränsat 
bygglov ej beviljas. 
 
Ärendebeskrivning av ny ansökan 
Den nu inkomna ansökan avser förlängning av det tidsbegränsat bygglovet som ur-
sprungligen beviljades 2011-11-03 och som förlängdes 2012-02-28. Förlängningen av an-
sökan avser tiden mellan 2019-02-24 (när gällande bygglov upphör) t.o.m. 2019-12-30, 
avseende kampsportsverksamhet i enlighet med beviljat bygglov.  
 
Förutsättningar 
Samma förutsättningar som i beviljat lov enligt ovan råder. 
 
Kommunikation 
Sökande har i muntligen informerats avseende aktuella planavvikelser samt sannolik-
heten att få aktuell ansökan beviljad. Sökande har då beretts tillfälle att skriftligen yttra 
sig. Av yttrandet framgår i huvudsak de nya lokalerna som är tänkta att användas inte är 
färdiga för inflyttning när det nuvarande tillfälliga bygglovet löper ut.  
 
Byggenhetens bedömning 
Eftersom förutsättningarna i ärendet inte har ändrats i förhållande till beviljat lov gör 
byggenheten ingen annan bedömning än den som redan gjorts och som framgår ovan. 
Skriftligt yttrande föranleder inte någon annan bedömning än ovan nämnda. 
 
 
 
 
   Forts 
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-09, § 129. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Fråga om etablering av liknande verksamheter inom samma planområde och med 
samma planbeteckning har tidigare varit föremål för miljö – och byggnadsnämndens 
prövning. Tidigare beviljades förlängningen t.o.m. den 24 februari 2019. En liknande 
verksamhet på samma fastighet beviljades av miljö- och byggnadsnämnden den 25 sep-
tember 2018. Den redovisade avvecklingsplanen styrker åtgärdens tillfällighet och att 
sökandes avsikt är att endast använda nuvarande lokaler fram till dess att de nya loka-
lerna är färdigställda. Sökande har redovisat åtgärdens tillfällighet och därmed finns ing-
en anledning att inte bevilja tidsbegränsat bygglov för kampsportsverksamhet.  

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-10-02 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 129/18 
       

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20 och 33 §§ PBL beviljas tidsbegränsat bygglov att gälla t.o.m. 

31 december 2019.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov (timersättning 3 timmar à 1113 kr)                       3339 :- 
Kungörande i post och inrikes tidningar                 348 :- 
 
Faktura översänds separat. 
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VINSTORP 34:25, Hjortrongatan 4 
Ansökan om bygglov för plank/ bullerskydd 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser byggnation av plank 1,4 meter från fastighetens östra gräns. 
Planket avses att uppföras som uteplats med skydd från buller. Höjden är angiven till 
2,27 meter, längden är angiven till 14,4 meter med ett utförande i 5 sträckor placerad i 
en U-form med utformning och placering enligt bifogade handlingar. Planket avses enl. 
ansökan bestå av mineritskiva och i tryckimpregnerat trä på den nedre delen. Den övre 
delen anges bestå av härdatglas och tryckimpregnerat trä på den överdelen.  
 
Förutsättningar 
Vinstorp 29:50 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 100, la-
gakraftvunnen 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) överens-
stämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godta-
gits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid 
en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildnings-
lagen,  
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 § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är för-
enlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna an-
vändas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Enligt 9 kap. 31 c § PBL. efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § PBL. ges för en åtgärd som avviker från detalj-
planen, om åtgärden 
   
   Forts 
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1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov el-
ler ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt kom-
plement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL. ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras 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 helhets-
verkan 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. 
 
Lomma kommuns riktlinjer för handläggning av plank, murar och staket, antaget 2003-
12-16 av miljö- och byggnadsnämnden, ska verka som ett stöd för tolkningen av 2 kap. 6 
§ PBL. Där anförs bland annat följande: 
”Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i be-
byggelsen 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 trafik-
slag kan dock räknas som särskilda skäl. Murar och plank över 1,8 m ska normalt aldrig 
tillåtas.”  
 
Kommunikation 
Sökande och fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig. I huvudsak anförs att Höj-
den på planket samt utformningen har valts för att ge bästa möjliga bullerdämpning, i 
enlighet med de krav som finns på att varje fastighet ska ha minst en bullerskyddad ute-
plats. 
 
Skärmens placering är vald i samråd med fastighetsägaren där man försökt hitta den 
bästa möjliga placeringen utefter tomtens förutsättningar. 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 6 kap. 1 § PBF krävs det bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Planket avses att uppföras som uteplats med skydd från buller. 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 bullerkartlägg-
ningen som utförts i Lomma är den aktuella platsen för där plank ska uppföras bullerpå-
verkad. Byggenheten anser att höjden på planket i just detta fall kan accepteras utifrån 
det ovan anförda. Miljö- och byggnadsnämnden har vid tidigare ärenden i området be-
viljat bygglov med just avvikelser på plankets höjd. 
   
   Forts 
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Åtgärden bedöms strider mot detaljplanen då den tänkta placeringen gör att hela plan-
ket förläggs på så kallat prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.  
 
Byggenheten gör bedömningen att ett plank som uppförs helt och hållet på prickad 
mark, mark som ej får bebyggas, och 1,4 meter från gräns mot allmänplatsmark inte är 
ses som en liten avvikelse, därav är 9 kap. 31 § punkt b och c inte tillämpbara. 
 
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 helhets-
verkan. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap. 30 och 31 §§ PBL 
för att bygglov skall, respektive får medges inte är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför 
inte beviljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-09, § 130. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-09-24 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 130/18 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 kap. 1 PBF samt 9 kap 20, 30 

och 31 §§ PBL, att inte bevilja bygglov. 
 
Reservation 
Beatrice Palmgren (M) reserverar sig mot beslutet.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1105 kr) 3315 :- 
Summa  3315:- 
 
Faktura översänds separat 
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NN 
Tillsyn – rivning utan startbesked 
 
Ärendebeskrivning 
På den aktuella fastigheten har huvudbyggnad rivits utan att startbesked utfärdats. Byg-
genheten kan inte heller finna att någon rivningsanmälan inkommit.  
 
Enligt inmätt lägeskontroll av den numera rivna byggnaden framgår det att byggnadens 
area innan rivning uppgick till 230 kvm. 
 
Startbesked för ’ändring av bärande konstruktion, planlösning och ventilation m.m.’ (re-
novering av den nu rivna byggnaden på rubricerad fastighet) har i separat ärende utfär-
dats 2017-07-28. Rivning ingick ej i detta startbesked. 
 
Förutsättningar 
Aktuell fastighet, NN, är belägen utom detaljplanelagt område. Fastigheten omfattas 
inte heller av några områdesbestämmelser.  
 
Enligt 6 kap. 5 § första stycket 1 plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) krävs det en 
anmälan för rivning av aktuell byggnad. 
 
Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bl.a. en anmälan. 
 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap. PBL, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag. 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift 
om någon utför en åtgärd utan att startbesked dessförinnan meddelats. 
 
Enligt 1 kap. 7 § PBF med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga 
om bl.a. en anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombi-
nation av dessa minskad med 15 kvadratmeter.  
 
Enligt 9 kap. 15 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL 
påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första 
stycket 1 PBF innan miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked när det gäller 
ett enbostadshus; 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadrat-
meter av den rivna byggnadens sanktionsarea. Detta innebär att sanktionsavgiften för  
   
   Forts 
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rivning av aktuell huvudbyggnad, med en byggnadsarea om 230 kvm minskad med 15 
kvadratmeter enligt 1 kap. 7 § PBF, är: 45 500 + (0,002 x 45 500 x (230 - 15)) = 65 065 :- 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgif-
ten inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas 
ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frå-
gan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid 
ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
 
Enligt 11 kap. 56 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om överträdelsen avser 
rivning av en byggnad och rivningen har varit nödvändig för att undanröja risk för män-
niskors liv eller hälsa. 
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av  
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk 
som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
Om den kommunala nämnd som handhar plan- och byggfrågor har för avsikt att påföra 
någon sanktionsavgift är det nödvändigt att den som avgiften/avgifterna kommer att 
drabba får sådan information från nämnden att han/hon kan ta ställning till om det är en 
ekonomisk fördel för honom/henne att rätta det felaktigt utförda innan frågan tas upp 
till behandling av byggnadsnämnden. Denna uppfattning har kommit till utryck i ett utta-
lande av Justitieombudsmannen, JO, den 7 mars 1980. JO har i detta yttrande betonat 
vikten av att den som misstänks för olovligt byggande får en uttömmande information 
om innehållet i gällande bestämmelser innan frågan om uttagande av avgift tas upp vid 
sammanträde med byggnadsnämnden. 
 
Byggenhetens uppfattning är emellertid att en rättelse i aktuellt fall inte är möjlig ef-
tersom ett återuppförande av det som har rivits omöjliggjorts då bl.a. den tidigare bygg-
nadens byggnadsdelar har renderats oanvändbara, se bl.a. bilaga C, D och E. Denna upp-
fattning har i skrivelse daterad 2018-09-24 kommunicerats fastighetsägare. I samma 
skrivelse har information om gällande regler och sanktionsavgiftens storlek framgått. 
Fastighetsägaren har även i skrivelsen beretts tillfälle att skriftligt yttra sig innan miljö- 
och byggnadsnämnden fattar beslut i ärendet.  
 
 
 
   
   Forts 
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Ett skriftligt yttrande från fastighetsägarens entreprenör har inkommit 2018-09-10. I ytt-
randet anför entreprenören i huvudsak att byggnaden rivits på grund av säkerhetsskäl. 
Ett nytt skriftligt yttrande från fastighetsägarens entreprenör har inkommit 2018-10-16. 
I detta yttrande utvecklas synpunkterna ifrån det föregående yttrandet. Entreprenör an-
för även i detta yttrandet en önskan om att fastighetsägare antingen ska påföras rät-
telse- eller lovföreläggande. 
 
Det är byggenhetens uppfattning att aktuell rivning inte skett med ett huvudsyfte att 
undanröja risk för människors liv eller hälsa. Byggenheten har inte blivit informerade av 
fastighetsägare avseende denna säkerhetsaspekt varken innan eller omedelbart efter 
rivningen. Detta har uppdagats först i entreprenörens yttrande, 5 dagar efter det att in-
spektion på plats hade utförts.  
Byggherre och entreprenör har även vid åtskilliga möten informerats att det startbesked 
som varit gällande enbart behandlat ändring av bärande konstruktion, planlösning och 
ventilation, inte rivning.  
11 kap. 56 § PBL är emellertid inte tillämpbar i aktuellt fall. Det är även byggenhetens 
bedömning att entreprenörens önskan i yttrandet om att nämnden ska rättelseförelägga 
fastighetsägaren inte kan tillmötesgås på grund av det redan ovan nämnda. Ett lovföre-
läggande enligt 11 kap. 17 § PBL samt enligt entreprenörens önskan i yttrandet kan inte 
utfärdas på grund av bl.a. att lovföreläggande enbart kan tillämpas på åtgärder som har 
utförts utan lov när den aktuella rivningen enbart varit anmälningspliktig och enbart 
krävt startbesked. Vad fastighetsägares entreprenör anför i sina skriftliga yttranden i öv-
rigt föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
 
Byggenheten finner inga skäl att sätta ned avgiften. 
Det är byggenhetens bedömning att byggsanktionsavgiften ska tas ut av aktuella fastig-
hetsägare. 
 
Enligt fastighetsregister är NN, NN, samt NN, NN, lagfarna fastighetsägare av aktuell fas-
tighet. 
 
Mot bakgrund av det som anförts ska byggsanktionsavgift riktas mot både NN, NN, samt 
NN, NN, då båda var lagfarna ägare av aktuell fastighet när överträdelsen begicks. Bygg-
enheten finner att byggsanktionsavgift för aktuell åtgärd uppgår till  
65 065 kr (45 500 + (0,002 x 45 500 x (230 - 15))).  

 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-09, § 131. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-10-16 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 131/18 
      
      Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

 Lagfarna fastighetsägare NN, NN, samt NN, NN, påföres med stöd av 10 kap. 3 § 
och 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 12 § 8 PBF en byggsanktionsavgift med 
trettiotvåtusen femhundratrettiotvå kronor och femtio öre (32 532.5 kr) 
vardera, totalt 65 065 kr, då rivning av enbostadshus vidtagits innan 
byggnadsnämnden utfärdat startbesked. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Inbetalningen ska märkas med ”Byggsanktionsavgift”. 
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LOMMA 25:26, Kryssgränd 13 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av enbostadshus genom påbyggnad på befintligt rad-
hus. Tänkt tillbyggnad är 44 kvadratmeter bruttoarea.  
 
Fasad mot havet redovisas med takmaterial i plåt (aluzink eller aluminium) och väggar i 
oljad ceder. Mot gata redovisas plåt (aluzink eller aluminium).   
 
Förutsättningar 
Fastigheten Lomma 25:26 är belägen inom detaljplanerat område. Gällande detaljplan 
04/05 med tillhörande kvalitetsprogram reglerar bland annat antalet våningar till maxi-
malt två. I kvalitetsprogrammet framgår att uppstickande volymer ska ha lätt och glasad 
karaktär och får inte ändra karaktären av husets ursprungliga höjd. Enligt kvalitetspro-
grammet ska husen vidare uppföras som stenhus med putsade fasader.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för bland annat tillbyggnad.  
 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska en ansökan om bygglov för åtgärd inom ett område med de-
taljplan beviljas bland annat om fastigheten och byggnadsverket som åtgärden avser 
inte strider eller överensstämmer med detaljplanen eller avviker från gällande detaljplan 
men avvikelsen har godtagits vid en tidigare prövning enligt denna lag eller äldre be-
stämmelser och åtgärden uppfyller kraven i bland annat 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 och 13 
§§ PBL.    
 
Trots kraven på planenlighet 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. 31 c § PBL får vidare bygglov utöver vad som följer av 9 kap. 31 b § PBL ges 
efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov el-
ler ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt kom-
plement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och place-
ras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god  
   
   
   Forts 
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helhetsverkan. Enligt samma lagrum tredje stycket skall bland annat bebyggelseområ-
dets särskilda konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall gö-
ras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 8 kap. 1 § PBL skall en byggnad bland annat ha en god form-, färg- och material-
verkan.  
 
I 1 kap. 4 § Plan- och byggförordningen, PBF framgår att med våning avses i plan- och 
byggfördordningen ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av 
byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.  
 
Kommunikation 
Sökande har beretts möjlighet att yttra sig över utskickat granskningsyttrande. Sökande 
inkom 2018-09-18 med yttrande. Sökande anför att tillbyggnaden innebär att vind in-
reds. Sökande anför vidare att hus i närheten har vindar som går att inreda. I yttrandet 
citeras kvalitetsprogrammet gällande bland annat att frontespiser och dylikt kan ha fri 
form, att takterrasser välkomnas samt att kvalitetsprogrammet främst rör den offentliga 
miljön. Yttrandet avslutas med att sökande sammanfattningsvis hävdar att tillbyggnaden 
är en vind som ska inredas och att den tänkta tillbyggnaden inte strider mot gällande de-
taljplan. Vad sökande anför ändrar inte byggenhetens bedömning.  
 
Då byggenheten föreslår beslut om avslag har berörda sakägare såsom grannar inte be-
retts möjlighet att yttra sig.  
 
Byggenhetens bedömning 
Åtgärden bedöms strida mot gällande detaljplan gällande antal våningar då tänkt till-
byggnad bedöms medföra ytterligare en våning. Volymen är avgränsad åt sidorna av 
byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. Fasader 
mot havet respektive gata har en höjd av 1,7 meter över befintlig taknock. Även till-
byggnadens utformning medför att den måste bedömas som en tillkommande våning.  
 
Den tänkta tillbyggnaden bedöms inte uppfylla utformningskraven i kvalitetsprogram-
met tillhörande detaljplanen då uppstickande volymer enligt kvalitetsprogrammet ska 
ha lätt och glasad karaktär. Enligt kvalitetsprogrammet får uppstickande volymer inte 
ändra karaktären av husets ursprungliga höjd.  Tillbyggnadens yttervägg mot havet är 
tänkt att uppföras i oljad ceder. Övriga ytterväggar samt tak utförs i plåt. Mot gatan och 
havet är tillbyggnaden lika bred som befintlig radhusenhet. Åtgärden utgör, som ovan 
nämnts, en våning och bedöms inte vara att hänföra till en sådan uppstickande karaktär 
som är kvalitetsprogrammets intentioner.  
 
 
   
   Forts 
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Tänkt tillbyggnad ska utföras i en sammanhållen radhuslänga och tillbyggnadens karak-
tär skiljer sig mot den befintliga bebyggelsestrukturen. Strukturen är i övrigt genomtänkt 
och enhetlig tvåvåningsbebyggelse. Åtgärden kan inte anses uppfylla kraven på god hel-
hetsverkan samt anpassning till rådande stadsbild. Tillbyggnaden kan heller inte bedö-
mas medföra att tillägg i den befintliga bebyggelsen görs varsamt så att befintliga karak-
tärsdrag respekteras och tillvaratas. Inte heller kraven på god färg- form och 
materialverkan kan bedömas uppfyllt. Utifrån det ovan anförda bedöms anpassnings- 
och utformningskraven i 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL inte uppfyllas.  
 
Det ovanstående medför att byggenheten gör bedömningen att krav på bygglov enligt 9 
kap. 30 § PBL inte uppfylls. Åtgärden bedöms heller inte vara en sådan liten avvikelse, 
förenlig med detaljplanens syfte, som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Avvikelsen bedöms vi-
dare inte vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 31 c § PBL. Det ovan anförda inne-
bär att byggenheten gör bedömningen att bygglov inte ska beviljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-09, § 132. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-09-28 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 132/18 
 

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

tillbyggnad av enbostadshus.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 5 timmar á 1113 kr) 5565 :- 
 
Faktura översänds separat 
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Bjärred 13:2, Snorres väg 2 
Beslut om startbesked för bygglovsbefriad anmälningspliktig åtgärd, 
växthus  
 
Ärendebeskrivning 
Byggenheten tog den 3 juli 2018 emot anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad i 
form av växthus på fastighet Bjärred 13:2. Kompletteringar i ärendet har inkommit 2 och 
25 september samt den 3 oktober 2018. Enligt anmälan ska ett växthus på 15 m2 byggas 
på fastigheten Bjärred 13:2. Växthuset är från Classicum Växthus AB av modellen Clas-
sica 16-hörnigt (15m2). Varje sektion är 800 mm bred. Växthuset ska placeras närmre än 
4,5 meter från grannfastigheten Bjärred 13:3 som skriftligt godkänt placeringen av växt-
huset den 12 september 2018. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten Bjärred 13:2 ligger inom detaljplanelagt område (Byggnadsplan för del av 
Flädie 22 i Lomma Köping – lagakraftvunnen 13 december 1984). 
 
Fastigheten ingår i Lomma kommuns kulturmiljöprogram inom området ”Äldre bebyg-
gelse, Vikingavägen”. Huvudbyggnaden är gulmarkerad vilket innebär att fastigheten in-
går i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) krävs det bygglov för nybyggnad.  
 
Trots 2 § krävs det, enligt 9 kap 4 a § plan- och bygglagen, inte bygglov för att, i omedel-
bar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som till-
sammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna para-
graf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter, har en taknockshöjd som inte 
överstiger 4,0 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En sådan åtgärd 
får vidtas närmre gränsen än 4,5 meter och de grannar som berörs medger det. 
 
För åtgärder som inte kräver lov krävs det, enligt 6 kap 5 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) en anmälan vid bland annat  uppförande av en sådan komplementbyggnad 
som avses i 9 kap 4 a § plan- och bygglagen. 
 
Enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen ska en byggnad som är särskilt värdefull från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta gäl-
ler även bebyggelseområden.  
 
Enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen 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. Förslag på kontrollplan inkom den 3 oktober 2018.  
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 26 (27) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-10-23 
 

MBN § 143 (forts) Dnr MB18-904 
 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke ska utföras av en kontrollansvarig enligt 10 
kap 19 § plan- och bygglagen. Det krävs dock inte någon kontrollansvarig för små åtgär-
der 10 kap 10 § plan- och bygglagen. 
 
En åtgärd får, enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen, inte påbörjas innan Miljö- och bygg-
nadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver en anmälan enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av 16 kap 8 § plan- och bygglagen.  
 
Enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen ska Miljö- och byggnadsnämnden med ett start-
besked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § plan- och bygglagen får påbörjas om åt-
gärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen. 
 
Enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som 
omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän Miljö- och byggnadsnämnden har 
gett ett slutbesked om nämnden inte beslutar något annat.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska med ett slutbesked, enligt 10 kap 34 § plan- och bygg-
lagen, godkänna att en eller flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder ska anses slut-
förda och i fråga om byggåtgärder att byggnadsverket får tas i bruk om byggherren har 
visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt kontrollplanen, startbeskedet eller be-
slut om kompletterande villkor är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa 
enligt 11 kap plan- och bygglagen. 
 
Bedömning 
Granskning av ärendet påbörjades innan det att kommunfullmäktige den 6 september 
2018 beslutade att fastställa riktlinjer för särskilt värdefulla bebyggelseområden. I dessa 
riktlinjer framgår det att samtliga fastigheter som i kulturmiljöprogrammet är gul- eller 
rödmarkerade räknas som särskilt värdefullt bebyggelseområde i sig. Enligt 9 kap 4 d §  
plan- och bygglagen får en åtgärd som avses i 4 a-c 2 §§ inte vidtas utan bygglov på 
byggnader eller inom bebyggelseområden enligt 8 kap 13 §. Eftersom ärendet inkom in-
nan dessa riktlinjer fastställdes har Byggenheten granskat ärendet utan att ta hänseende 
till dessa. 
 
Enligt reglerna i 6 kap plan- och byggförordningen krävs det anmälan för aktuell åtgärd. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överrensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan. Byggenheten bedömde när granskningen gjordes 
att att åtgärden inte går att hänvisa till reglerna i 8 kap 13 § (plan- och bygglagen) och 
inte strider mot intentionerna med kulturmiljöprogrammet. Byggenheten bedömer att  
 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 27 (27) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2018-10-23 
 

MBN § 143 (forts) Dnr MB18-904 
 
 
aktuell åtgärd låter sig utföras med stöd av 9 kap 4 a § plan- och bygglagen. Mot bak-
grund av det anförda ska startbesked för lovbefriad tillbyggnad utfördas.  
    
Byggenheten bedömer att det inte krävs någon kontrollansvarig, inte heller något tek-
niskt samråd. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-09, § 134. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2018-10-03 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 134/18 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden besluta att utfärda startbesked för 

komplementbyggnad (växthus) på fastigheten Bjärred 13:2. Åtgärden får påbörjas 
omedelbart.  
 
Startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte avslutats två år efter att 
startbeskedet gavs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer den kontrollplan som inkommit den 3 
oktober 2018. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillbyggnaden får tas i bruk för avsett 
ändamål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. 
Frågan om slutbesked ska utfärdas kommer att prövas när signerad kontrollplan 
inlämnats efter det att åtgärden är slutförd. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap 4, 23, 24 och 25 §§ plan- och bygglagen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för  
Startbesked (timdebitering à 1113 kr)  3339 kr 
Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
Frågan om slutbesked ska utfärdas kommer att prövas när signerad kontrollplan 
inlämnats efter det att åtgärden är slutförd. 
Om fråga om ändring uppkommer under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet.  
Det kan vara lämpligt att informera grannar om arbetet som kommer att ske på er 
fastighet. 


