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Beslutande Emma Köster (M) 
Leif Lindblad (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Patrik Bystedt (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Anders Olsson (L) 
Peter Nilsson (SD) 
Peter Holmbeck (FB) 
Jens Thystrup (M) 
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Nancy Ressaissi (S) 
 

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

Övriga deltagare Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Tommy Samuelsson 
Helene Blom 
Oscar Bengtsson  
Jennie Raneke 
Anneli Westerlund  
 

ersättare 
förvaltningschef 
miljö- och byggchef 
bygglovhandläggare/bygginspektör  
nämndsekretrare 
ekonom 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2019-09-03 Paragrafer 123-138 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Emma Köster 
 Justerande   

  Lennart Nilsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-08-27   

Paragrafer 123-138   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-09-05 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-09-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 123 Dnr MB19-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen lämnar information om  
- ärenden under sommaren   
- pågående arbete på avdelningen  
 
Ekonomen lämnar information om månadsuppföljning januari-juli 2019 för miljö- och 
byggnadsnämnden.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 124 Dnr MB19-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2019-08-13 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-15 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2019-05-24—2019-08-16 

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

samt delegationsbeslut till handlingarna. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 125 Dnr MB19-635 
 
 

Yttrande över Internremiss av dagvattenpolicy för Lomma kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden fick 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen, som en åtgärd i 
miljömålsdokumentet, att utarbeta en dagvattenpolicy för Lomma kommun. 
Dagvattenpolicyn ses som ett kommunövergripande dokument och utgör underlag för 
den fysiska planeringen i Lomma kommun.  
 
Policyn har tidigare varit ute på en förberedande tjänstemannaremiss med tjänstemän 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen och VA SYD under oktober 2018.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu möjlighet att yttra sig över förslaget på 
dagvattenpolicyn senast den 4 september 2019. 
 
Miljöenhetens bedömning och yttrande 
”Begrepp och definitioner” är olika i respektive delar av policyn. I del A ”Grundprinciper 
och riktlinjer” finns fler ord beskrivna jämfört med i del B ”Kunskapsunderlag”. 
 
Miljöenheten efterfrågar en tydlighet i hur riktlinjerna förväntas tillämpas inom Miljö- 
och byggnadsnämndens ansvarsområde. Det bör tydligare framgå vem och hur 
exempelvis dagvattenfrågan ska hanteras inom nybyggnation, inom befintliga och 
nytillkomna verksamheters egenkontroll etc.  
 
Det framkommer att nybyggnation eller annan förändring markanvändning bör undvikas 
i områden som kan användas som översvämningsytor. Miljöenheten efterfrågar en 
hänvisning eller förklaring till vilka dessa ytor anses vara. 
 
Byggenhetens bedömning och yttrande 
Riktlinjerna specificeras på sidan 11 i del A ”Grundprinciper och riktlinjer”. Här anges att 
riktlinjerna riktar sig till kommunens tjänstemän och politiker med flera. Byggenheten 
efterfrågar en tydlighet i hur riktlinjerna förväntas tillämpas inom Miljö- och 
byggnadsnämndens ansvarsområde. Det framgår till exempel att enskilda 
fastighetsägare ska informeras om vad de kan göra för att påverka 
dagvattensituationen. Vem ansvarar för denna information? Vidare anförs att när en ny 
byggnad eller större tillbyggnad planeras ska dagvattenhanteringen redovisas. Även här 
efterfrågas tydlighet i vilket ansvar Byggenheten anses ha.  
 
Terminologin i riktlinjerna utgör en viss gränsdragningsproblematik. Här anges att 
riktlinjerna ska tillämpas vid större förändringar och vid mindre förändringar. Inom 
riktlinjerna anges sedan termerna större tillbyggnader och ombyggnation. Vad större 
och mindre innebär framgår inte. Ett förtydligande av termer som dessa efterfrågas för 
alla berörda ska veta när policyn ska tillämpas.   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 125 (forts) Dnr MB19-635 
 
 
Det framkommer att vid planläggning av nya områden bör bestämmelser om växttak 
övervägas. Detta anses vara vagt och innebär egentligen inga restriktioner. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 115. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten och 

byggenheten 2019-06-26 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 115/19 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden antar Miljöenhetens bedömning och yttrande samt 

Byggenhetens bedömning och yttrande som sitt eget yttrande med följande tillägg: 
- På sidan 6 önskar miljö- och byggnadsnämnden att det förtydligas varför inte 
skyfall ingår i dagvattenpolicyn. 
-  Miljö- och byggnadsnämnden vill att det är tydligt vad som är kommunens ansvar 
gällande VA bestämmelserna på sidan 14. 
- Miljö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma att tillgänglighetsfrågan beaktas 
vid öppna dagvattensystem. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 126 Dnr MB19-699 
 
 

Yttrande över Förslag till detaljplan för del av Borgeby 23:7 och del av 
Borgeby 23:6, Lomma kommun (Borgeby Slott) 

 
Ärendebeskrivning 
Den 31 maj 2019 tog Miljö- och byggnadsnämnden emot underrättelse gällande 
granskning av Förslag till detaljplan för del av Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, 
Lomma kommun (Borgeby Slott). Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten av inom 
del av Borgeby 23:6 och Borgeby 23:7 uppnå följande syfte: Bekräfta slottens nuvarande 
användning som besöksmål med högt kulturhistoriskt värde.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter 
till Kommunstyrelsen. 
 
Miljöenhetens bedömning och yttrande 
Miljöenheten har ingen erinran emot detta senaste förslag av detaljplanen.   
 
Byggenhetens bedömning och yttrande 
I plan- och genomförandebeskrivningen beskrivs det byggnadsminne som planområdet 
utgör. Det framgår också att all tillkommande bebyggelse måste prövas mot 
byggnadsminnet. På plankartan nämns att hela planområdet är byggnadsminne under 
upplysningar. Där hänvisas också till kulturmiljölagen (1988:950). Det framgår emellertid 
inget mer om vad som gäller för åtgärder inom planområdet avseende byggnadsminnet. 
Byggenheten vill därför framföra synpunkten om att det mer utförligt bör framgå på 
plankartan vad som gäller avseende byggnadsminnet och innebörden av detta.  
 
Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår också att inget rivningsförbud eller 
varsamhetsbestämmelser införs i detaljplanen då de värdefulla byggnaderna har gott 
skydd genom byggnadsminnesförklaringen. Byggenheten anser dock att de 
rivningsförbud och/eller om varsamhetsbestämmelser föreligger bör detta framgå av 
detaljplanen. 
 
Det ingår inga bestämmelser avseende material eller färger i planförslaget. Då förslaget 
innebär en viss byggrätt kan ett förtydligande genom bestämmelser i detaljplanen om 
utformning och utseende underlätta vid eventuell kommande bygglovsprövning och 
missförstånd undgås. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 116. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten och 

miljöenheten 2019-07-05 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 116/19 

   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 126 (forts) Dnr MB19-699 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden antar Miljöenhetens bedömning och yttrande samt 

Byggenhetens bedömning och yttrande som sitt eget yttrande med följande tillägg: 
-  Det saknas numrering av hus nummer 8 på kartan på sidan 8.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 127 Dnr MB19-551 
 
 

Yttrande över Förslag till detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, 
Lomma kommun (Majas förskola)  

 
Ärendebeskrivning 
Den 29 maj 2019 tog Miljö- och byggnadsnämnden emot underrättelse gällande 
granskning av Förslag till detaljplan för Borgeby 15:108 i Borgeby, Lomma kommun 
(Majas förskola). Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för 
skola och teknisk anläggning. Planen syftar även till att bevara befintligt naturområde 
samt omvandla del av Fyrhusvägen till lokalgatan och möjliggöra för en säker trafikmiljö.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter 
till Kommunstyrelsen. 
 
Miljöenhetens bedömning och yttrande 
På sidan 10, tredje stycket, i samrådshandlingarna bör meningen ”det finns inga 
bindande regler för skol- och förskolegårdar gällande buller utomhus” tas bort. Det 
räcker med att informera om att det finns en vägledning och att det är den Miljö- och 
byggnadsnämnden utgår från i sin bedömning, för att undvika missförstånd. 
 
Byggenhetens bedömning och yttrande 
Planförslaget innefattar korsprickad mark. Denna mark är enligt förslaget avsedd endast 
för komplementbyggnader. Så som plankartan är utarbetad finns det ingen begränsning 
i byggrätt eller höjd på denna mark. Byggenheten vill framföra att det av 
planbestämmelser bör framgå bestämmelser för utformningen av bebyggelse på 
korsprickad mark.  
 
Den korsprickade marken är som ovan angivits avsedd för komplementbyggnader. 
Planområdet är planerat för skolbyggnader och vad byggenheten erfar används 
komplementbyggnad, åtminstone i huvudsak, för mindre byggnader som utgör 
komplement till en- och tvåbostadshus. Benämningen ”komplementbyggnad” kan därför 
vara missvisande i detta fall. En mer utförlig beskrivning av vad det är för typ av byggnad 
eller byggnader som tillåts på den korsprickade marken bör därför införas i planen.  
 
Byggenheten noterar att detaljplaneförslaget inte innefattar några bestämmelser om 
fasad- eller takmaterial eller kulörer. Det innebär att tillkommande byggnader inom 
planområdet inte begränsas i förhållande till dessa rekvisiter och att en bedömning av 
dess tillåtenhet måste göras utifrån plan- och bygglagens generella bestämmelser om 
varsamhet och anpassning till omgivningen. Om en mer specifik utformning och eller 
utseende önskas bör bestämmelser om material och kulörer införas i detaljplanen. 
 
 
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 127 (forts) Dnr MB19-551 
 
 
Under administrativa bestämmelser på detaljplaneförslaget anges att startbesked inte 
får ges för skola förrän luftledning rivits/raserats. Byggenheten undrar över terminologin 
rivits/raserats. Åtminstone bör benämningen ”raserats” inte användas. Möjligen kan 
”nedmonterats” eller ”avlägsnats” användas istället. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 117. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten och 

byggenheten 2019-07-05 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 117/19 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden antar Miljöenhetens bedömning och yttrande samt 

Byggenhetens bedömning och yttrande som sitt eget yttrande. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-08-27 
 

MBN § 128 Dnr MB16-685 
 
 

Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten NN 

 
Ärendebeskrivning 
Den 17 augusti 2016 genomfördes tillsyn av den enskilda avloppsanläggningen på 
fastigheten NN. Närvarande på inspektionen var NN, fastighetsägare, Nils Lundquist, 
miljöinspektör och Ylva Alsén, miljöinspektör. Avloppsanordningen består av tre brunnar 
i ett trekammar-system. Vattnet leds till ett rotzonsystem som anlades år 2004. BDT-
vatten leds in i avloppsanordningen mellan andra och tredje brunnen. Anordningen 
saknar fosforfälla.  
 
Den 12 september 2016 skickades beslut om föreläggande gällande enskilt avlopp ut. 
NN förbjöds att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanordning 
från och med 31 mars 2018. I beslutet gavs information om att avloppsanordningen 
måste förbättras eller helt förnyas. Handläggningstiden för inrättande 
avloppsanordningar är på sex veckor och NN uppmanades att ta kontakt med 
Miljöenheten i god tid innan förbudet trädde i kraft.  
 
Beslutet skickades med rekommenderad post men hämtades aldrig ut och återsändes 
till Miljöenheten. Flera kontaktförsök via telefon gjordes utan framgång. Därför 
anlitades Colligent som arbetar med delgivning. Den 2 november 2016 gav Colligent 
besked att beslutet hade delgivits den 30 oktober 2016.  
 
Den 15 mars 2017 hörde NN av sig via telefon och frågade om det var möjligt att koppla 
in sig på Lunds kommuns avloppsnät. NN fick förklarat för sig att han måste kontakta 
ansvarig för Lunds kommuns avloppsnät för att kontrollera detta. Miljöenheten 
kontaktade också ansvarig för Lunds kommuns avloppsnät som berättade att det inte 
var möjligt att koppla in sig på fastigheten i fråga.  
 
Den 31 mars 2018 hade inte NN kontaktat Miljöenheten. Flertalet kontaktförsök via 
telefon genomfördes utan framgång. Den 3 december 2018 skickades brev med fråga 
om rådande omständigheter kring det enskilda avloppet på fastigheten. Inget svar har 
inkommit. 
 
Information 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Se bilaga för mer information. 

 
Avgift 
Vid handläggning av ärenden enligt miljöbalken tar Miljö- och byggnadsnämnden ut en 
avgift på 1146 kr för varje timme nedlagd handläggningstid, avrundat till närmaste hel  
   
   
   Forts 
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eller halvtimme, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Miljö- och 
byggnadsnämnden kommer att debitera eventuell fortsatt handläggning av detta  
ärende. Faktura skickas separat. Miljö- och byggnadsnämnden upplyser om att ett 
tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning kostar 4 584 kr. 
    
Avloppsvatten 
Orenat avloppsvatten är en orsak till övergödning av sjöar och vattendrag. Övergödning 
leder bland annat till syrebrist, algblomning och igenväxning. Sjukdomsframkallande 
bakterier i avloppsvatten kan också leda till smittspridning. Orenat avloppsvatten som 
når grundvattnet kan förorena det med bakterier och nitrat så att det blir oanvändbart 
som dricksvatten.  
 
Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska visa för tillsynsmyndigheten 
att avloppsanläggningen är rätt dimensionerad samt att utgående vatten från 
anordningen uppnår en god minskning av näringsämnen och bakterier. 
Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren är även ansvarig för att fortlöpande 
kontrollera och sköta avloppsanläggningen.  
 
Avloppsanläggningar 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd: Avloppsanläggningar som bedöms uppfylla kraven 
på hög skyddsnivå avseende miljöskydd är till exempel en trekammarbrunn med 
efterföljande infiltration och kemisk fällning, minireningsverk med efterpolering 
alternativt urinsorterande toalett, trekammarbrunn och efterföljande infiltration. Det 
kan även finnas andra typer av anordningar som kan godkännas. Fastighetens 
lokalisering, markförhållande, topografi och förekomst av vattentäkter avgör vilken typ 
av anläggning som kan göras. Enbart slamavskiljning och direktutsläpp, stenkista, 
sjunkbrunn eller infiltrationsbrunn uppfyller inte miljöbalkens krav på rening. 
 
Fornlämningsområde 
Om er fastighet ligger inom fornlämningsområde ska ni kontakta Länsstyrelsen. 
Avloppsanläggningar som planeras i närheten av kända fornlämningar eller 
kulturlämningar behöver eventuellt tillstånd från länsstyrelsens kulturmiljöenhet, detta 
enligt 2 kap 10 § kulturminneslagen. 
 
Anmälningsplikt 
Att ändra ett befintligt avlopp är alltid anmälnings- eller tillståndspliktigt, kontakta 
Miljöenheten innan någon ändring görs. Detta gäller oavsett om det kopplas till det 
kommunala nätet eller om en enskild anläggning görs. Att ändra eller anlägga ett nytt 
avlopp utan att söka tillstånd kan medföra en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.  
 
   
   
   Forts 
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Lagstiftning 
Miljöbalken har generella krav på hänsyn i 2 kap som omfattar alla verksamheter och 
åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, och  
som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Hänsynskraven gäller i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Då ska särskilt beaktas nyttan 
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna enligt 2 kap 7 § 
miljöbalken. Försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra sådan skada eller olägenhet. Detta 
enligt 2 kap 3 § miljöbalken. 
 
Avloppsvatten ska tas om hand så att människors hälsa eller miljön inte skadas. Detta 
enligt 9 kap 7 § miljöbalken. För att uppfylla detta ska lämpliga avloppsanläggningar eller 
andra inrättningar utföras. För utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett eller 
tätbebyggelse i vattenområde krävs, enligt 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, längre gående rening än slamavskiljning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden kan förbjuda verksamheter eller åtgärder som inte lever 
upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken. Detta med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. 
 
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud får förenas med 
vite. 
 
Skäl till beslutet 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen på ovanstående 
fastighet inte uppfyller de krav som ställs på avloppsanläggningar. Det finns en risk att 
avloppsvattnet når grundvattnet och intilliggande ytvatten, innan någon betydelsefull 
rening av avloppsvattnet har skett. Försiktighetsprincipen innebär en skyldighet att 
åtgärda avloppsanordningen redan vid risk för att orenat avloppsvatten kan nå 
grundvatten eller ytvatten. Kostnaderna för att åtgärda avloppsanordningen blir 
sannolikt inte oskäligt stor. Avloppsanläggningen inom fastigheten ger inte tillräcklig 
rening för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Den uppfyller därmed varken kraven i 9 kap 7 § eller 2 kap 3 § 
miljöbalken. Miljöenheten bedömer att det behövs efterföljande rening alternativt 
annan resultatmässigt likvärdig reningsutrustning för behandling av allt spillvatten som 
härrör från WC och BDT inom fastigheten.  
 
För att fortsätta kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT gör Miljöenheten 
bedömningen att avloppsanläggningen måste förbättras eller helt förnyas. Ni bör därför 
snarast planera en ny avloppsanläggning. Miljöenheten har en handläggningstid för  
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inrättande av avloppsanläggningar på sex veckor från det att kompletta handlingar har 
inkommit. Ta därför kontakt med Miljöenheten i god tid innan förbudet träder i kraft. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 118. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2019-07-17 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 118/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda, till fastigheten NN lagfarna 

ägarna, NN och NN med vite på 25 000 kr vardera släppa ut avloppsvatten från WC 
och BDT (bad-, disk- och tvättvatten) till befintlig avloppsanläggning tillhörande 
fastigheten NN. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avloppsanordningen 
inte uppfyller miljöbalkens krav. Förbudet gäller från och med fem månader efter 
det att beslutet har vunnit laga kraft.   
 
Beslutet är fattat mest stöd av 2 kap 3 §, 9 kap 7 § och 26 kap 9 och 14 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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LILLA HABO 1:14, Öjings väg 11 
Anmälan om startbesked för nybyggnad av lovbefriad 
komplementbyggnad 

 
Ärendebeskrivning 
Anmälan avser startbesked för lovbefriad komplementbyggnad. Komplementbyggnaden 
avses att uppföras i form av ett garage med en area om 25,00 kvm (4,00 x 6,25 m). 
Aktuell komplementbyggnad avses att placeras i fastighetens sydöstra del, 3,80 m ifrån 
grannfastigheten, Lilla Habo 1:7, i söder. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten Lilla Habo 1:14 är belägen utom detaljplanelagt område. 
 
Grannfastighet söder-, väster- samt öster om rubricerad fastighet (Lilla Habo 1:7) är 
belägen både inom och till begränsad del utom detaljplanelagt område. Den del av Lilla 
Habo 1:7 som gränsar till aktuell fastighet och ligger inom detaljplanelagt område 
(detaljplan nummer 190) benämner intilliggande mark som ”allmänna platser” och 
”naturområde”. Lilla Habo 1:7 omfattas även omedelbart öst om den rubricerade 
fastigheten av detaljplan nummer 13/06 som även den benämner intilliggande mark 
som ”allmän plats”, ”naturområde” och ”ridväg”. Den del av Lilla Habo 1:7, belägen 
sydöst om rubricerad fastighet, som ligger närmre än 4,5 m till aktuell 
komplementbyggnad omfattas dock inte av någon detaljplan. 
 
Lagfaren ägare av grannfastigheten Lilla Habo 1:7 är Lomma kommun. 
 
Grannfastigheten består till sydöst samt väst i huvudsak av växtlighet och omfattas av 
naturreservatet ”Haboljugs fure”, antaget av kommunfullmäktige 2015-09-10 samt 
Lomma kommuns naturmiljöprogram antaget av kommunfullmäktige 2018-04-19. Även 
det begränsade område som ligger utom detaljplan, sydöst om rubricerad fastighet, 
omfattas av detta naturreservat samt naturmiljöprogram. 
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för bl.a. 
nybyggnad.  
 
Enligt 9 kap. 4 a § PBL krävs det, trots ovanstående, inte bygglov för att, i omedelbar 
närhet av ett enbostadshus, uppföra en byggnad som avses utgöra en 
komplementbyggnad, som bl.a. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 
 
En åtgärd som avses i ovanstående stycke får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om 
de grannar som berörs medger det. 
 
   
   Forts 
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Grannemedgivande samt kommunikation 
Tjänsteman på Lomma kommuns mark- och exploateringsenhet har skriftligen godkänt 
att aktuell komplementbyggnad får placeras närmre gräns än 4,5 meter. 
 
Byggenheten har efter granskning av ärendet kommunicerat till sökanden att det i 
aktuellt fall inte är möjligt att en enskild tjänsteman på en kommun kan lämna ett 
sådant medgivande. Sökande har beretts tillfälle att skriftligt yttra sig. 
 
Skriftliga yttranden från sökande har inkommit 2019-05-23 samt 2019-06-16. Av 
yttrandena framgår det i huvudsak hänvisningar till en lydelse på Boverkets hemsida 
avseende att det borde vara möjligt för en ägare av ett allemansrättsligt tillgängligt 
markområde utom detaljplan att lämna ett medgivande för placering nära gränsen. I 
yttrandet anförs det även att området utanför rubricerad fastighet består av 
ogenomträngliga taggbuskar och kan således inte utnyttjas allemansrättsligt. 
 
Byggenhetens bedömning 
Eftersom aktuell komplementbyggnad är placerad närmre gräns än 4,5 m kan 
placeringsrekvisiten enligt 9 kap. 4 a § PBL enbart uppfyllas om de grannar som berörs 
medger det. I aktuellt fall är det Lomma kommun som är berörd granne. Frågan är då 
om Lomma kommun i egenskap av granne kan lämna ett medgivande i aktuellt fall. 
 
Mark- och miljööverdomstolens dom (2013-P 1972) anför bl.a. att en 
komplementbyggnad som placeras närmare gränsen än 4,5 m till ett område som i 
detaljplan utgör ett allmänt friluftsområde är bygglovspliktig då kommunen som 
markägare till grannfastigheten inte representera alla intressenter avseende 
användandet av marken.  
 
Mark- och miljööverdomstolens dom (2013-P 105) anför bl.a. att det inte finns någon 
som skulle kunna representera intressenter avseende användandet av en väg eller gata. 
Detta gäller oberoende av vem som äger marken och oberoende av om marken är 
planlagd eller inte. Det anförs även att en byggnad som är placerad inom ett avstånd av 
4,5 m från en gräns mot väg eller gata alltid kräver bygglov. 
 
Av rättspraxis framgår det sammanfattningsvis att en kommun i egenskap av 
fastighetsägare inte kan lämna ett grannemedgivande om en lovbefriad åtgärd avses att 
utföras närmre gräns mot väg eller gata än 4,5 m oavsett om vägen eller gatan är 
planlagd eller ej. Vidare framgår det även av rättspraxis att en kommun inte kan lämna 
ett grannemedgivande om en lovbefriad åtgärd avses att placeras närmre än 4,5 m mot 
planlagt friluftsområde. 
 
 
   
   Forts 
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I det aktuella fallet är den närliggande kommunägda marken inte planlagd. Marken 
omedelbart öster samt väster om denna närliggande mark omfattas dock av detaljplaner 
och utgör ”allmänna platser” samt ”naturområde”. De fysiska skillnaderna i gestaltning 
samt skillnaderna i den direkta användningen av de närliggande marker som i 
detaljplaner utgörs av allmänna naturområde och den aktuella begränsade närliggande 
marken utom detaljplan är obefintlig. Både markområdet inom och utom detaljplan 
består av grönska och växtlighet och båda områden är belägna inom ett och samma 
naturreservat samt Lomma kommuns naturmiljöprogram. Detta naturreservat som är 
tillgängligt för allmänheten används bl.a. som rekreationsområde för bl.a. löpare och 
hästryttare. Lydelse i likhet med ovanstående rättspraxis, ’oavsett om det allmänna 
naturområdet är planlagd eller inte’ anses följaktligen gälla i aktuellt fall. Att den 
aktuella närliggande marken omfattas av samma naturreservat samt samma 
naturmiljöprogram som även omfattar det område inom detaljplan väst om den aktuella 
marken talar för att det i aktuellt fall är oväsentligt om marken är planlagd eller inte 
avseende möjligheterna för enskild tjänsteman att lämna ett medgivande.  
 
Byggenheten håller inte med om det förenklade uttalande som återfinns på Boverkets 
hemsida som sökande refererar till då det enligt rättspraxis framgår att en enskild 
person inte kan representera alla intressenter när ett bredare allmänt intresse av 
användandet av mark är aktuellt. Detta i synnerhet då det i rättspraxis anförs att detta 
gäller oavsett om marken är planlagd eller inte i fallet avseende väg eller gata.  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda, omfattningen av både naturreservatet och 
naturmiljöprogrammet, den fysiska utformningen samt den faktiska användningen av 
den aktuella närliggande marken utom detaljplan är det byggenhetens uppfattning att 
det inte finns någon enskild som kan representera alla intressenter av det aktuella 
markområdet sydöst om rubricerad fastighet. Någon som kan lämna ett 
grannemedgivande enligt 9 kap. 4 § a andra stycket PBL finns således inte. 
 
Aktuell åtgärd uppfyller följaktligen inte placeringsrekvisiten i 9 kap. 4 a § PBL och är 
därför lovpliktig enligt 9 kap. 2 § 1 PBL. 
 
Vad sökande i övrigt anför i sina skriftliga yttranden föranleder ingen annan bedömning 
än det ovan nämnda. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 119. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-07-24 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 119/19 
 

 
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 10 kap. 23 § 1 PBL förklaras det att aktuell åtgärd inte uppfyller de krav 

som gäller enligt PBL för att startbesked ska kunna utfärdas. 
 
Startbesked nekas.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 2, utgör avgiften för 
Avslag (timavgift 4 tim à 1 146 kr) 4 584 :- 
Faktura översänds separat 
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NN 
Tillsyn – påbörjad tillbyggnad utan startbesked 
  
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till byggenhetens kännedom att tillbyggnad utförts utan att bygglov eller 
startbesked dessförinnan meddelats. Vid besök på plats 2019-05-15 kunde det 
konstateras att tillbyggnad hade uppförts. Denna tillbyggnad hade vid tillfället av 
besöket på plats inte ännu erhållit bygglov eller startbesked. En lovprövning för aktuell 
tillbyggnad var dock vid tillfället av besöket under behandling i separat ärende MB-2019-
428. 
 
Tillbyggnaden har enligt ritningar, fogade till ansökan om lov i separat ärende, en 
byggnadsarea om 86,5 kvm. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har, efter att ovanstående uppdagats, (2019-05-21) 
utfärdat tidsbegränsat bygglov samt startbesked för den aktuella tillbyggnaden. 
Följaktligen kommer enbart fråga om sanktionsavgift för tillbyggnad av skolbyggnad 
utan startbesked att behandlas nedan. 
 
Förutsättningar 
Aktuell fastighet, NN, är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 139.  
 
Enligt 9 kap. 2 § 2 plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för tillbyggnad.  
 
Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bl.a. bygglov. 
 
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. 

 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift 
om en åtgärd utförs utan att startbesked dessförinnan meddelats. 
 
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  
   
   
   Forts 
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uttalande 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 miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ett skriftligt granskningsyttrande har 2019-05-24 skickats till den avgiftsskyldige. Av 
granskningsyttrande framgår bl.a. summan av sanktionsavgifter den avgiftsskyldige 
riskeras att påföras samt möjlighet att utföra rättelse. Den avgiftsskyldige har i skrivelse 
beretts tillfälle att skriftligt yttra sig. Yttrande från den avgiftsskyldige har inkommit 
2019-06-19. Yttrande från den avgiftsskyldige anför i huvudsak att ett utfärdande av 
bygglov utlovades från byggenhetens tjänsteman långt innan det datum beslut till slut 
fattades. Detta föranledde problematik i tidsplanering för det aktuella arbetsområdet 
vilket motiverade att paviljongen var tvungen att sättas på plats. Vidare anförs det att 
paviljongen likställs med uppställning av byggbodar, vilka inte kräver bygglov om de inte 
anses vara varaktigt placerade. Den avgiftsskyldige anser även att det beloppet på 
sanktionsavgiften är oskäligt i förhållande till åtgärden som utförts samt att ingen lidit 
skada av placeringen. Tillbyggnaden har enligt yttrandet inte tagits i bruk. 
 
Enligt 1 kap. 7 § plan- och byggförordningen (PBF 2011:388) är sanktionsarea den area 
som i fråga om bl.a. en lovpliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en 
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.  
 
Enligt 9 kap. 7 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL 
påbörja en sådan tillbyggnad av en annan byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första 
stycket 2 PBL innan miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked: 1 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea. Detta innebär att sanktionsavgiften för påbörjandet av aktuell tillbyggnad 
med en byggnadsarea om 86,52 kvm är:  
(1 x 46 500) + (0,01 x 46 500 x (86,5 - 15)) = 79 748 :- 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning 
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.  
 
Rättelse i aktuellt fall innebär att det som uppförts (tillbyggnad av skolbyggnad) måste 
rivas eller tas bort. Rättelse i aktuellt fall har inte skett, tillbyggnaden av skolbyggnaden 
står kvar. 
   
   Forts 
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Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift i ett fall som detta tas ut av den som 
begick överträdelsen. I aktuellt fall är det NN som har begått överträdelsen. 
 
Mot bakgrund av det som anförts ska byggsanktionsavgift utfärdas eftersom tillbyggnad 
av skolbyggnad vidtagits innan miljö- och byggnadsnämnden utfärdat startbesked. 
Byggsanktionsavgiften ska riktas mot NN. Byggenheten finner inga skäl att sätta ned 
avgiften enligt 11 kap. 53 § a PBL. Byggenheten finner följaktligen att 
byggsanktionsavgift för aktuell åtgärd uppgår till 79 748 kr. 
 
Vad den avgiftsskyldige anför i sitt skriftliga yttrande föranleder ingen annan bedömning 
än det ovan nämnda. Byggenheten anser inte att aktuell tillbyggnad kan jämföras med 
en lovbefriad byggbod eftersom den aktuella tillbyggnaden förväntas stå på den aktuella 
platsen minst 3 år enligt separat beslut om tidsbegränsat lov för aktuell tillbyggnad (se 
MB-2019-428). Denna placering anses följaktligen vara varaktig och påbörjandet av 
aktuell tillbyggnad således kräva bygglov samt startbesked i aktuellt fall. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 120. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-07-25 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 120/19 
 
Överläggning 
Ordförande Emma Köster (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
byggsanktionsavgift för aktuell åtgärd uppgår till 79 748 kr.  
 
Lennart Nilsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut att sätta ned avgiften till 19 937 kr. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på resta yrkanden, varefter miljö- och 
byggnadsnämnden bifaller ordförandens yrkande.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 NN påföres med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 5 och 51 §§ PBL samt 9 kap. 7 § 4 PBF 

en byggsanktionsavgift om sjuttioniotusen sjuhundrafyrtioåtta kronor (79 748 kr). 
 
 
 
 
 
 
Forts 
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Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast tre månader från det 
datum detta beslut vunnit laga kraft. Betalning görs till kommunens plusgirokonto 
med nr 2 64 04 – 4. Inbetalningen ska märkas med ”Byggsanktionsavgift”. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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NN 
Utvändig ändring utan startbesked 
  
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till byggenhetens kännedom att utvändig ändring i form av byte av 
taktäckningsmaterial från röda till svarta takpannor utförts utan att startbesked 
dessförinnan meddelats.  
Bygglov, utan startbesked, för den aktuella åtgärden har utfärdats 2018-06-13. 
 
Den area som ändringen avser i aktuellt fall är 155,5 kvm.  
 
Eftersom bygglov redan utfärdats i ärendet kommer enbart frågan om sanktionsavgift 
att behandlas nedan. 
 
Förutsättningar 
Aktuell fastighet, NN, är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 88.  
 
Enligt 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för ändring av 
en byggnad om ändringen innebär att byggnaden byter färg, taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.  
 
Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bl.a. bygglov. 
 
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. 
 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift 
om någon utför en åtgärd utan att startbesked dessförinnan meddelats. 
 
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 
uttalande 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  
 
   
   
   Forts 
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information om innehållet i gällande bestämmelser innan frågan om uttagande av avgift 
tas upp vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ett skriftligt granskningsyttrande har 2019-06-07 skickats till fastighetsägare. Av 
granskningsyttrandet framgår bl.a. summan av sanktionsavgifter fastighetsägare riskeras 
att påföras samt möjlighet att utföra rättelse. Fastighetsägare har i skrivelse beretts 
tillfälle att skriftligt yttra sig. Yttrande från fastighetsägare har inkommit 2019-07-11. 
Yttrande från fastighetsägare anför i huvudsak att påbörjandet av aktuell åtgärd innan 
startbesked berodde på ett missförstånd mellan fastighetsägare och tjänsteman på 
kommunen samt att sanktionsavgiften för aktuell överträdelse är oskälig. 
 
Enligt 9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (PBF 2011:388) ska sanktionsavgift 
bestämmas till hälften av det belopp som följer enligt 9 kap. PBF om den avgiftsskyldige 
hade fått bygglov för åtgärden när åtgärden påbörjades. 
 
Enligt 9 kap. 10 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL 
påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 
c och som avser en byggnads yttre utseende innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser. Detta innebär 
att hälften av sanktionsavgiften för påbörjandet av aktuellt takbyte med en area om 
155,5 kvm är: ((0,125 x 46 500) + (0,0005 x 46 500 x 155,5)) / 2 = 4 714 kr 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning 
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i aktuellt fall innebär att det 
som utförts (byte av taktäckning från röda till svarta pannor) måste återställas till 
ursprungligt skick (röda takpannor).  
 
Rättelse i aktuellt fall har inte skett, taktäckningen är fortfarande svarta pannor. 
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift i ett fall som detta tas ut av den som 
när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet som överträdelsen avser. 
 
Enligt fastighetsregister var lagfaren ägare av aktuell fastighet när överträdelsen begicks:  
NN samt NN. 
 
   
   Forts 
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Mot bakgrund av det som anförts ovan ska byggsanktionsavgift utfärdas eftersom 
utvändig ändring av huvudbyggnad på rubricerad fastighet vidtagits innan miljö- och 
byggnadsnämnden utfärdat startbesked. Byggsanktionsavgiften ska riktas mot 
fastighetsägare NN samt NN. Byggenheten finner inga skäl att sätta ned avgiften enligt 
11 kap. 53 § a PBL. Byggenheten finner följaktligen att byggsanktionsavgift för aktuell 
åtgärd uppgår till 4 714 kr. 
 
Vad fastighetsägare anför i sitt skriftliga yttrande föranleder ingen annan bedömning än 
det ovan nämnda. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 121. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-07-25 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 121/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 NN samt NN påföres med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 5 och 51 §§ PBL samt 9 kap. 7 

§ 4 PBF en byggsanktionsavgift om tvåtusen trehundrafemtiosju kronor (2 357 kr) 
vardera, totalt fyratusen sjuhundrafjorton kronor (4 714 kr). 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast tre månader från det datum 
detta beslut vunnit laga kraft. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 
04 – 4. Inbetalningen ska märkas med ”Byggsanktionsavgift”. 
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NN 
Plank samt utvändig ändring utan startbesked 
  
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till byggenhetens kännedom att bygglovspliktigt skärmtak, plank samt 
utvändig ändring har utförts på rubricerad fastighet utan att bygglov eller startbesked 
dessförinnan meddelats.  
 
Skärmtaket har nedmonterats och får ses som en rättelse. Skärmtaket kommer 
följaktligen inte att behandlas vidare.  
 
Planket har nedmonterats och får ses som en rättelse. Planket i sydlig tomtgräns 
kommer följaktligen inte att behandlas vidare. 
 
Den utvändiga ändringen avser putsning av huvudbyggnadens långsidor från vit siporex 
till ljusgrå kulör, ändring av huvudbyggnadens gavel från liggande träpanel i vit kulör till 
puts i ljusgrå kulör samt målning av gavelspets från brun till ljusgrå kulör. Den 
sammanlagda arean av de utvändiga ändringarna uppgår till 68,8 kvm (area av fönster 
och dörr inkluderas ej).  
 
Följaktligen kommer fråga om sanktionsavgift för utvändig ändring av tvåbostadhus utan 
startbesked samt lovföreläggande för denna åtgärd att behandlas nedan. 
 
Förutsättningar 
Aktuell fastighet, NN, är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 88.  
 
Enligt 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för ändring av 
en byggnad om ändringen innebär att byggnaden byter färg.  
 
Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bl.a. bygglov. 
 
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. 
 
Fråga om sanktionsavgift 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift 
om någon utför en åtgärd utan att startbesked dessförinnan meddelats. 
 
   
   
   Forts 
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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 
uttalande 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 miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ett skriftligt granskningsyttrande har 2019-06-12 skickats till fastighetsägare. Av 
granskningsyttrande framgår bl.a. summan av sanktionsavgifter fastighetsägare riskeras 
att påföras samt möjlighet att utföra rättelse. Av granskningsyttrandet framgår det även 
att fastighetsägare riskerar att föreläggas att söka lov för aktuella åtgärder i efterhand. 
Fastighetsägare har i skrivelse beretts tillfälle att skriftligt yttra sig. Något yttrande från 
fastighetsägare har inte inkommit. Dock har dokumentation som redovisar rättelse av 
skärmtak samt plank inkommit 2019-04-23 respektive 2019-06-24.  
 
Enligt 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) är byggsanktionsavgiften 
för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan ändring av en byggnad som 
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL och som avser en byggnads yttre 
utseende innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för ett en- eller 
tvåbostadshus; 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av den area som ändringen avser. Detta innebär att sanktionsavgiften för 
påbörjandet av aktuell fasadändring med en area om 68,8 kvm är:  
((0,125 x 46 500) + (0,0005 x 46 500 x 68,8)) = 7 412 kr 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning 
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Rättelse i aktuellt fall innebär att det 
som utförts (utvändig ändring av huvudbyggnad) måste återställas.  
 
Rättelse av den utvändiga ändringen har inte skett. 
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift i ett fall som detta tas ut av den som 
när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet som överträdelsen avser. 
 
 
   Forts 
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Enligt fastighetsregister var lagfaren ägare av aktuell fastighet när överträdelsen begicks:  
NN samt NN.  
 
Mot bakgrund av det som anförts ovan ska byggsanktionsavgift utfärdas eftersom 
utvändig ändring av huvudbyggnad på rubricerad fastighet vidtagits innan miljö- och 
byggnadsnämnden utfärdat startbesked. Byggsanktionsavgiften ska riktas mot 
fastighetsägare NN samt NN. Byggenheten finner inga skäl att sätta ned avgiften enligt 
11 kap. 53 § a PBL. Byggenheten finner följaktligen att byggsanktionsavgift för aktuell 
åtgärd uppgår till 7 412 kr. 
 
Fråga om lovföreläggande 
Enligt 11 kap. 17 § PBL om en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, ska miljö- 
och byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens ägare tillfälle att inom en viss 
tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande). 
 
Det är byggenhetens bedömning att bygglov sannolikt kan ges i efterhand för aktuell 
utvändig ändring av huvudbyggnad. Åtgärden bedöms kunna uppfylla de krav som ställs 
i 9 kap. 30 § PBL. 
 
Mot bakgrund av det som anförts ovan ska lagfarna fastighetsägare NN samt NN 
föreläggas att söka bygglov för utvändig ändring av huvudbyggnad. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 122. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-07-25 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 122/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 NN samt NN påföres med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 5 och 51 §§ PBL samt 9 kap. 7 

§ 4 PBF en byggsanktionsavgift om tretusen sjuhundrasex kronor (3 706 kr) vardera, 
totalt sjutusen fyrahundratolv kronor (7 412 kr).  
 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast tre månader från det 
datum detta beslut vunnit laga kraft. Betalning görs till kommunens plusgirokonto 
med nr 2 64 04 – 4. Inbetalningen ska märkas med ”Byggsanktionsavgift”. 
 
 

 
 
 
 
Forts 
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NN samt NN föreläggs med stöd av 11 kap. 5 och 17 §§ PBL att söka bygglov för den 
utförda utvändiga ändringen av huvudbyggnaden som beskrivs i ärendebeskrivning 
ovan.  
 
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av huvudbyggnad ska inkomma till 
byggenheten senast tre månader från det datum detta beslut vunnit laga kraft. 
Ansökan ska innehålla: ansökningsblankett, tydliga fotografier över berörda fasader 
samt kontrollplan.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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LOMMA 37:46, Björkgatan 6 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser en ca 45 kvm stor tillbyggnad på rubricerad fastighet. Den 
avsedda tillbyggnaden i ansökan ska uppföras med fasader i gulvit kulör likt befintlig 
fasad och tak i mörkgrå papp. Tillbyggnaden är avsedd att som närmast placeras 1 m 
från fastighetsgräns i öst.  
 
Förutsättningar 
Lomma 37:46 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 20. 
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för tillbyggnad. 
 
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.  
 
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 § 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 
   
   Forts 
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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 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 en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Huvudbyggnad på aktuell fastighet är särskilt utpekad som kulturhistoriskt värdefull i 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram. 
 
Gällande detaljplan innehåller inga bestämmelser om byggnads minsta avstånd till 
tomtgräns. Av övergångsbestämmelserna till PBL framgår 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. Aktuell 
detaljplan innehåller inte några bestämmelser om byggnads minsta avstånd till 
tomtgräns, vilket innebär att 39 § BS ska tillämpas som en bestämmelse i planen.  
   I 39 § BS anförs bl.a. att byggnad inte får förläggas närmare gräns mot granntomt än 
4,5 meter. Byggnadsnämnden får dock medge undantag från 4,5-metersreglen om det 
finns särskilda skäl och det bl.a. kan ske utan men för granne och utan att ett lämpligt 
bebyggande om området försvåras. Detta innebär om särskilda skäl bedöms föreligga  
 
   
   Forts 
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anses en sådan åtgärd som planenlig, även om den placeras närmare tomtgränsen än 
4,5 meter. Om särskilda skäl för placeringen inte bedöms föreligga är åtgärden att 
placera på ett kortare avstånd än 4,5 meter inte planenlig. Enligt praxis ska 
bedömningen av vad som utgör särskilda skäl bedömas restriktivt (jfr. Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 2 april 2014 i mål nr P 7061-13). 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse av den 29 oktober 2018 samt den 4 februari 2019 informerats 
avseende aktuell planavvikelse samt sannolikheten att få aktuell ansökan beviljad. 
Sökande har då beretts tillfälle att skriftligen yttra sig. Sökande har muntligen begärt att 
få förlängd tid att inkomma med yttrande. I maj 2019 meddelades att ärendet önskas 
prövas vid nästa nämndssammanträde. Inget skriftligt yttrande har inkommit.  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Gällande detaljplan, detaljplan 20, innehåller inga särskilda bestämmelser om byggnads 
avstånd till tomtgräns på den aktuella tomten. Därför gäller 39 § byggnadsstadgan, BS, 
som bestämmelse till planen.  Det innebär att minsta avstånd till fastighetsgränsen ska 
vara 4,5 meter. Tillbyggnadens placering 1 m från tomtgräns strider därför mot gällande 
detaljplanen om det inte finns förutsättningar för att göra ett undantag från 
avståndsreglerna.  Detta kan ske om det är påkallat av särskilda skäl och inte medför 
men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och inte 
försvårar ett lämpligt bebyggande av området enligt 39 § tredje stycket BS. Bedömning 
av om det finns särskilda skäl enligt ovan ska göras utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet. Särskilda skäl kan föreligga om det inte är möjligt att uppföra byggnaden 
på en annan, ändamålsenlig plats på fastigheten. Eftersom 39 § tredje stycket BS är en 
undantagsbestämmelse bör den tillämpas restriktivt. Av inkomna handlingar och 
tillgängliga kartor framgår att det finns möjlighet att göra en tillbyggnad på fastigheten 
som inte överträder avståndsbestämmelserna i den mån som är aktuell i ansökan. Den 
aktuella fastigheten har ingen särskild egenskap eller annan kännetecknen som gör att 
den skiljer sig från övriga fastigheter som omfattas av planen när det gäller möjligheter 
att efterleva planens bestämmelser angående tillåten placering av byggnad. Därav anser 
byggenheten att det inte finns några särskilda skäl att medge undantag från 
bestämmelsen om minsta avstånd till grannens tomtgräns i 39 § tredje stycket BS. Trots 
att den sökta åtgärden strider mot detaljplanen, kan bygglov enligt i 9 kap. 31 b § PBL 
ändå ges om åtgärden innebär en liten avvikelse från planen och om avvikelsen är 
förenlig med planens syfte. Sökt åtgärd innebär att en huvudpart av den tillbyggda 
placeras inom 4,5 m från tomtgräns. Byggenheten anser inte att avvikelserna är att ses 
som en sådan liten avvikelse, förenlig med detaljplanens syfte, som avses i 9 kap. 31 b § 
PBL. Byggenheten bedömer vidare att avvikelsen inte är att ses som en sådan avvikelse 
   
   Forts 
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som är förenlig med detaljplanens syfte som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse förenlig med 9 kap. 31 c § PBL. Med hänsyn till det ovan 
anförda är byggenhetens bedömning att bygglov inte ska beviljas för tillbyggnaden. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 123. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-08-06 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 123/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 30, 31 b och 31 c §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av huvudbyggnad på fastigheten Lomma 37:46. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 2, utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 4 tim a 1146 kr) 4 584 :- 
Faktura översänds separat. 
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FLÄDIE 6:39, Flädie Kyrkväg 13 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked på tänkt avstyckning avser nybyggnad av två enbostadshus 
i ett plan och vindsvåning. Aktuell fastighet består av en huvudbyggnad för 
bostadsändamål samt flera komplementbyggnader.  
 
Förutsättningar 
Flädie 6:39 är belägen utanför detaljplanelagt område, inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska byggnadsnämnden, om den 
som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap. 18 § PBL ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 
bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom 
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden  
1. inte strider mot områdesbestämmelser,  
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. (2014:900) 
 
Enligt 4 kap. 2 §, PBL, ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 
1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 
behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,  
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 
bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
 
   
   Forts 
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      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och    
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken 
byggnadsverket eller dess användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag, 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 sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 
4 kap. miljöbalken ska tillämpas. 
 
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning enligt denna lag, med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja  
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder,  
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,  
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt,  
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och  
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
 
Enligt 2 kap. 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag, mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning och i ärenden 
om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till    
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och risken för olyckor, översvämning och erosion. 

   Forts 
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Enligt 8 kap. 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Detta ska också 
tillämpas på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 
 
Anvisningar för hur Plan- och bygglagens 2 kap. ska tolkas i Lomma kommun finns i 
översiktsplanen, ÖP2010, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2011.  
 
På sidan 43 i ÖP anges att ny bebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas 
såvida det inte finns synnerliga skäl för denna. Ny bebyggelse kan inverka negativt på 
landskapsbilden. Det stora bebyggelsetrycket som finns gör att även enstaka nya 
bostäder bör omfattas av krav på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av 
en eventuell exploatering. 
 
Vidare anförs det i ÖP att byn Flädie har förutsättningar att växa. Det ska ses 
tillsammans med att Trafikverket planerar stora förändringar av näraliggande 
infrastruktur, både järnväg och vägnät. Därför kan det vara lämpligt att göra en 
fördjupning av översiktsplanen för Flädie by och dess närmaste omgivning. Senare i ÖP 
anges att det kan bli aktuellt med viss bebyggelse i anslutning till byn, men att byns 
utbyggnad lämpligen först bör prövas genom en fördjupning av översiktsplanen.  
 
Det framgår således att Lomma kommun har för avsikt att göra en fördjupning av ÖP 
avseende Flädie. I en sådan kommer frågan om Flädies utbyggnad att behandlas och 
utredas. Lämpliga utbyggnadsområden kommer att utpekas i planen.  
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område för byarna och 
landsbygden i Lomma kommun som i kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö 
med kulturvärden att värna om. Lomma kommuns kulturmiljöprogram tar särskilt upp 
frågan om förtätning av bebyggelsen i Flädie: ”Bebyggelsen i Flädie domineras av 
enfamiljshus uppförda under olika epoker. Expansion har skett genom mindre 
avstyckningar längs det äldre vägsystemet eller genom mer omfattande nyetableringar 
på jordbruksmark i anslutning till byn, alltså endast undantagsfall genom förtätning av 
befintlig bebyggelse. (…) Eventuella nyetableringar i Flädie i framtiden bör ske på samma 
sätt som tidigare, genom att mindre bebyggelseenheter tillåts uppföras öster om 
järnvägen samt att enstaka avstyckningar längs Flädie Kyrkväg tillåts. Det senare måste 
dock ske i mycket begränsad skala, väl anpassad till den befintliga bebyggelsen och inte 
på bekostnad av densamma"    Forts 
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Kommunikation 
Sökande har i skrivelse av den 11 juli informerats om rådande förutsättningar och 
beretts tillfälle att yttra sig. Yttrande från sökande har den 2 augusti 2019 inkommit till 
byggenheten. I yttrandet framgår i huvudsak att åtgärden kommer att ha en liten 
områdespåverkan och att liknande avstyckningar skett i närområdet tidigare. 
 
Byggenhetens bedömning 
Aktuell fastighet är belägen utanför detaljplanelagt område. Fastigheten är belägen i ett 
område med kulturhistoriskt värde. Sökt åtgärd innebär att två st nya enbostadshus 
uppförs. Enligt översiktsplanen ska ny bostadsbebyggelse i första hand tillkomma genom 
utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna. Uppförande av enstaka 
bostäder bör även medföra krav på detaljplaneläggning. 
 
Med hänsyn till ovan samt att det inom Lomma kommun råder mycket stor efterfrågan 
på mark för bostadsbebyggelse, är det nödvändigt att en ev. framtida utvidgning av be-
fintliga bebyggelseområden och byggande av nya bostadshus föregås av de-
taljplaneläggning i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 2 § PBL. Byggenheten bedömer 
att det inte finns några synnerliga skäl att i just detta ärende göra en annan bedömning.  
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att förutsättningar saknas för att 
meddela positivt förhandsbesked. Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen 
annan bedömning. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 124. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-08-06 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 124/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 17, 20, och 31 §§ PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden 

som förhandsbesked att meddela negativt förhandsbesked till föreslagen 
lokalisering av två nya enbostadshus på fastigheten Flädie 6:39. Detta innebär att 
bygglov för nya bostadsbyggnader inte kan påräknas. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 2 och 21, utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1146 kr) 3 438 :- 
Faktura översänds separat. 
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LOMMA 24:12,  
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation 
  
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av en 162 kvm (9,69 x 16,7 m) stor pumpstation 
placering och utformning i enlighet med stämplade ritningar. 
 
Förutsättningar 
Lomma 24:12 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 201. 
 
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.  
 
Enligt 9 kap. 31 c § PBL får bygglov efter det att genomförandetiden för en detaljplan har 
gått ut, 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.  
 
   
   Forts 
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Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5 PBL 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, intresset av en god 
helhetsverkan samt möjligheterna till att hantera avfall.  
 
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL 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. 
 
Kommunikation 
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. I yttrandet framförs i huvudsak att det 
inte är möjligt att placeras pumpstationen inne på värmeverkets område eftersom det 
mellan pannbyggnaden och tomtgränsen är transportväg. 
 
Bedömning 
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Aktuell detaljplan är lagakraftvunnen 1994-08-01 och en ändring i detaljplan vann laga 
kraft 2006-10-27. 
 
Aktuell åtgärd innebär att pumpstationen placeras på mark som ägs av Lomma kommun 
och som enligt detaljplan är ett naturområde som ska bestå av bullervall med 
tillhörande skyddsplantering mot motorvägen. Utformningen av skyddsplanteringen 
framgår i detaljplanens illustrationskarta. 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är kraven för när bygglov ska ges enligt 9 kap. 30 § PBL 
inte uppfyllda då byggnadens placering inte bedöms vara planenlig. Eftersom kraven för 
när bygglov ska ges inte är uppfyllda ska prövas om åtgärden är en sådan liten avvikelse 
som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Byggenheten finner inte att en nybyggnad av pumpstation 
som i sin helhet är placerad på mark som ska bestå av skyddsplantering är att betrakta 
som en liten avvikelse, förenlig med detaljplanens syfte då det tydligt framgår vad syftet 
för markens användning är. Kraven i 9 kap. 31 b § PBL för när bygglov får beviljas 
uppfylls därmed inte heller. 
 
   
   Forts 
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Frågan är då om 9 kap. 31 c § PBL är tillämpbar i aktuellt fall. I förarbetena till 
bestämmelsen (prop. 2013/14:126 s. 182 f) anges att tillåta åtgärder som helt och hållet 
strider mot användningsbestämmelser endast undantagsvis bör kunna komma i fråga. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett biobränslebaserat 
kraftvärmeverk. Fastigheten Lomma 9:17 används idag i detta syfte. Aktuell fastighet, 
mellan fastigheten Lomma 9:17 och motorväg E6 är avsedd att vara ett naturområde där 
bullervall med tillhörande skyddsplanteringar ska finnas. Pumpstationen i fråga är 
avsedd för att kunna uppgradera överföringskapacitet för fjärrvärme från Lund till 
Lomma för att upprätthålla leveranssäkerheten. I detaljplanen finns utrymme för att 
uppföra en byggnad på fastigheten Lomma 9:17 som är avsedd för kraftvärmeverk. Det 
har i ansökan inte redovisats varför aktuell placering är den enda möjliga att uppföra 
aktuell byggnad på. Det är därför byggenhetens bedömning att sökt åtgärd med aktuell 
placering inte kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § PBL. 
 
Med hänsyn till de sammantagna avvikelserna från gällande detaljplan bedömer 
byggenheten sökt bygglov inte ska beviljas. 
 
Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 125. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-08-06 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 125/19 
 

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

av pumpstation i enlighet med ansökan.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 2, utgör avgiften för 
Avslag (timdeb 3 tim á 1146 kr)  3 438 :- 
 
Faktura översänds separat. 
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STORA HABO 1:6, Golfvägen 4 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad samt tillbyggnad 
av befintlig maskinhall  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser en 152,4 kvm (5,15 x 29,60 m) stor nybyggnad i form av 
förrådsbyggnad samt en 131 kvm (6,58 x 19,96 m) stor tillbyggnad av befintlig 
maskinhall med placering och utformning i enlighet med stämplade ritningar. 
 
Ett ordförandebeslut har fattats i aktuellt ärende 2019-07-19 där bygglov beviljades för 
nybyggnad samt avslogs för tillbyggnad. Ärendet prövas igen av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Förutsättningar 
Stora Habo är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 190. 
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för nybyggnad 
och tillbyggnad. 
 
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.  
 
 
   
   Forts 
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Enligt 9 kap. 31 c § PBL får bygglov efter det att genomförandetiden för en detaljplan har 
gått ut, 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.  
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5 PBL 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, intresset av en god 
helhetsverkan samt möjligheterna till att hantera avfall.  
 
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL 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 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.  
 
Den kontroll som avses i föregående stycke ska, enligt 10 kap. 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig.  

 
Enligt 10 kap. 14 § PBL ska ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt 
samråd.  

 
Kommunikation 
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ett skriftligt yttrande har inkommit 
från sökande 2019-06-13. I yttrandet framförs i huvudsak att tillbyggnaden som avses i 
ansökan är avsedd för personalutrymme för anställda på golfklubben och att aktuell 
placering är den bäst lämpade.  
 
 
 
   Forts 
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Grannehörande 
Berörda grannar och sakägare har hörts avseende aktuella avvikelser från detaljplan. 6 
granneyttranden har inkommit utan erinran.  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för aktuella åtgärder.  
  
I detaljplan finns ett avgränsat område avsett för bebyggelse där befintlig maskinhall är 
placerad. Inom detta område finns möjlighet att bygga till maskinhallen. Aktuell 
tillbyggnad är placerad utanför avgränsat område med byggrätt, helt och hållet på 
punktprickad mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. 
  
Med hänsyn till det ovan nämnda är kraven för när bygglov ska ges enligt 9 kap. 30 § PBL 
inte uppfyllda för denna del. Eftersom kraven för när bygglov ska ges inte är uppfyllda 
ska det prövas om åtgärden är en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. 
Byggenheten finner inte att en tillbyggnad som i sin helhet är placerad på punktpickad 
mark är att betrakta som en liten avvikelse, förenlig med detaljplanens syfte. Kraven i 9 
kap. 31 b § PBL för när bygglov får beviljas uppfylls därmed inte heller. 
  
Byggenheten bedömer även att 9 kap. 31 c § PBL inte är tillämpbar i aktuellt fall då sökt 
åtgärd inte bedöms tillgodose ett allmänt gemensamt behov som är förenligt med 
detaljplanens syfte.  
Med hänsyn till avvikelserna från gällande detaljplan bedömer byggenheten att sökt 
bygglov för tillbyggnad av maskinhall inte ska beviljas. 
  
Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
  
Nybyggnaden av förrådsbyggnad är emellertid placerad på mark som enligt detaljplan 
får bebyggas. Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens 
överensstämmelse med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärden avseende 
nybyggnad av förrådsbyggnad är planenlig och samtliga krav i 9 kap. 30 § PBL är 
uppfyllda. Mot bakgrund av det här anförda ska sökt bygglov för aktuell nybyggnad av 
förrådsbyggnad beviljas.  
  
Med hänsyn till förrådsbyggnadens art krävs inte någon kontrollansvarig, inte heller 
något tekniskt samråd. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för aktuella åtgärder.  
 
 
   
   Forts 
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I detaljplan finns ett avgränsat område avsett för bebyggelse där befintlig maskinhall är 
placerad. Inom detta område finns möjlighet att bygga till maskinhallen. Aktuell 
tillbyggnad är placerad utanför avgränsat område med byggrätt, helt och hållet på 
punktprickad mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. 
 
Kraven för när bygglov ska ges enligt 9 kap. 30 § PBL är följaktligen inte uppfyllda. Miljö- 
och byggnadsnämnden finner vidare att en tillbyggnad som i sin helhet är placerad på 
punktprickad mark inte är att betrakta som en liten avvikelse. Kraven i 9 kap. 31 b § PBL 
för när bygglov får beviljas uppfylls därmed inte. Miljö- och byggnadsnämnden anser 
dock att avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte samt att åtgärden tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov samt ett allmänt intresse.  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda anser miljö- och byggnadsnämnden att kraven för när 
bygglov får ges enligt 9 kap. 31 c § PBL är uppfyllda för tillbyggnaden av befintlig 
maskinhall. Bygglov för denna del ska följaktligen beviljas. 
 
Nybyggnad av förrådsbyggnaden i ansökan är placerad på mark som enligt detaljplan får 
bebyggas. Miljö- och byggnadsnämnden har verkställt utredning i fråga om åtgärdens 
överensstämmelse med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärden avseende 
nybyggnad av förrådsbyggnad är planenlig och samtliga krav i 9 kap. 30 § PBL är 
uppfyllda för denna del av ansökan. Mot bakgrund av det här anförda ska även sökt 
bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad beviljas.  
 
Med hänsyn till de aktuella åtgärdernas omfattning och art krävs det en kontrollansvarig 
samt tekniskt samråd. 

 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 127. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-08-07 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 127/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Detta beslut ersätter ordförandebeslut daterat 2019-07-19 i aktuellt ärende MB-

2019-535. 
 
Med stöd av 9 kap. 20 och 30 och 31 c §§ PBL beviljas sökt bygglov för 
nybyggnad av förrådsbyggnad samt tillbyggnad av maskinhall i enlighet med 
ansökan och med utförande som framgår av stämplade ritningar som fogats till 
detta beslut. 
 
     
     Forts 
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Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.  
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
utfärdat startbesked. Upplysningar om detta skickas separat.  
 
Kontrollansvarig ska vara NN. Certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL 
t.o.m. 2023-08-27. Behörighetsnivå K. 
 
Ni kommer att kallas till tekniskt samråd. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 11, utgör avgiften för 
Bygglov, utan startbesked (24 x 8 x 46,5 x 1,4) 12 499 :- 
Lagstadgad nedsättning av bygglovsavgift  - 12 499 :- 
Grannehörande (120 x 46,5 x 1,4) 7 812 :- 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar  348 :- 
Summa 8 160 :- 
 
Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan ni erhållit startbesked.  
 
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. 
 
Kostnaden för startbesked m.m. kommer att debiteras vid utfärdande av startbesked. 
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VINSTORP 35:6, Pilgatan 30 
Ansökan om rivningslov för rivning av uterum samt bygglov för 
tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser rivning av befintligt uterum samt uppförande av en 20 kvm stor 
tillbyggnad och utvändig ändring av garage på rubricerad fastighet. Tillbyggnaden och 
garaget är avsedda att kläs med tak och fasader i svart plåt. 
 
Förutsättningar 
Vinstorp 35:6 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 139. 
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för tillbyggnad 
och 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. 
 
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) 
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. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 
byggnadsdel 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. 
 
 
   
   Forts 
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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 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 en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i 
kulturmiljöprogrammet utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. 
Huvudbyggnad på aktuell fastighet är särskilt utpekad som kulturhistoriskt värdefull i 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram. 
 
I kulturmiljöprogrammet framgår följande: 
”Typhusen utmed Pilgatan har ett miljöskapande värde i den enhetliga 
bebyggelsemiljön. Därför är det viktigt att ändringar av dessa byggnader utförs med 
särskild varsamhet. Den ursprungliga utformningen vad gäller detaljer, material och 
färgsättning ska vara vägledande. Exempelvis ska eventuella tillbyggnader göras med 
respekt för byggnadens karaktär och skala, och tegelfasader bör inte målas, putsas, 
slammas eller på annat sätt täckas över” 
 
 
 
   
   Forts 
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Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade den 9 september 2018 att samtliga 
hus som, i det Kulturmiljöprogram som tagits fram för kommunen, är markerade som 
kulturhistoriskt värdefulla ska bedömas vara ett sådant område som avses i 8 kap. 13 § 
PBL. 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse av den 12 juli 2019 informerats avseende aktuella planavvikelser 
samt sannolikheten att få aktuell ansökan beviljad. Sökande har då beretts tillfälle att 
skriftligen yttra sig. Ett skriftligt yttrande från sökande har inkommit den 18 juli 2019. I 
yttrandet anförs i huvudsak det gula Lommateglet på huvudbyggnaden bevaras och 
valet av plåt på garage och tillbyggnaden används för att harmonisera med byggnaden. 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för aktuella åtgärder.  
 
Enligt reglerna i 9 kap. 10 § PBL krävs det rivningslov för rivning av en byggnad. 
 
I kulturmiljöprogrammet framgår att husen utmed Pilgatan har ett kulturhistoriskt 
värde. Den ursprungliga utformningen gällande bl.a. material och färgsättning ska vara 
vägledande. Huvudbyggnaderna utmed Pilgatan är i gult Lommategel. Garagen som är 
sammanbyggda med huvudbyggnaderna är uppförda i trä eller tegel. Tillbyggnaden och 
fasadändringen som avses i ansökan är främmande för den befintliga bebyggelsen i 
området. Intentionerna i kulturmiljöprogrammet avser dels byggnaderna för sig och 
områdets helhetsintryck, särskilt längsmed Pilgatan och de välbevarade typhusen som 
finns där idag. Fasader i svart plåt bedöms inverka negativt på bebyggelsemiljön. 
Varsamhetskraven i 2 kap. 6 § PBL samt kraven på god helhetsverkan anses inte 
uppfyllas I enlighet med beslut som kommunfullmäktige fattat avseende kulturhistoriskt 
värdefulla hus ska fastigheten i fråga bedömas som en sådan som avses i 8 kap. 13 § 
PBL. En sådan ändring som avses i ansökan påverkar de kulturvärden som finns på 
fastigheten och i området på ett sådant sätt att det förvanskas. 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd inte 
uppfyller kraven i 2 kap. 6 § och 8 kap. 13 § PBL och därmed är kraven för när bygglov 
enligt 9 kap. 30 § PBL för när bygglov ska ges inte uppfyllda. 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för 
tillbyggnad av huvudbyggnad och utvändig ändring av garage med aktuell utformning 
inte ska beviljas. 
 
Skriftligt yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
 
   
   Forts 
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Avseende rivning av befintligt uterum finns inga skäl att inte ge rivningslov. Rivningslov 
ska därmed beviljas.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-13, § 128. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-08-06 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 128/19 
 

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

beslutas att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad och 
utvändig ändring av garage på fastigheten Vinstorp 35:6. 
 
Med stöd av 9 kap. 20 och 34 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beviljas 
rivningslov för rivning av uterum i enlighet med ansökan fastigheten Vinstorp 35:6. 
Frågan om startbesked och fastställande av kontrollplan prövas när rivnings- och 
kontrollplan inkommit. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 16, utgör avgiften för 
Rivningslov 6 510 :- 
(HF x mPBB x N)  
(100 x 46,5 x 1,4) 
Kungörelse i post och 348 :-  
inrikes tidningar 
Summa 6 858 :-   
Faktura översänds separat. 
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BJÄRRED 34:1, Måsvägen 1 
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och 
tillbyggnad av enbostadshus 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser utvändig ändring och tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden 
avses ske genom att taket på befintligt garage höjs för att ge utrymme att inreda bostad 
i nuvarande garagedel av huvudbyggnaden. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 34:1 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 67. I 
detaljplanen är marken där befintligt garage och del av sammanbyggnad är placerade 
markerad med punktprickning. Med punktprickning markerad mark får enligt 
detaljplanebestämmelserna ej bebyggas. 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för 
1) nybyggnad, 
2) tillbyggnad, och 
3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål 
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri, eller 
c) 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, 
1) att åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
2) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och 
3) 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 13 punkten i övergångsbestämmelserna till PBL får byggnadsnämnden, i ett beslut 
om bygglov, förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, 
avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap 18 a § i den upphävda plan- och 
bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap 30 § första stycket 1 b i 
den nya lagen. 
 
Enligt 17 kap 18 a §, övergångsbestämmelserna till äldre plan- och bygglagen (1987:10), 
äPBL, får byggnadsnämnden i ett ärende om bygglov förklara att en nybyggnadsåtgärd 
eller fastighetsbildning som har utförts i strid mot en stadsplan, byggnadsplan, 
avstyckningsplan eller tomtindelning med stöd av 34 §, 38 § tredje stycket eller 110 § 
första stycket byggnadslagen (1947:385) eller motsvarande äldre bestämmelser eller 3 
kap. 2 § tredje stycket fastighetsbildningslagen i dess lydelse vid utgången av juni 1987, 
skall anses utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap 11 § första stycket 2 b. En sådan 
förklaring får avse endast mindre avvikelser från planen eller tomtindelningen vilka är 
förenliga med syftet med denna. Förklaringen får lämnas endast i beslut om bifall till 
ansökan om bygglov. 
 
Kommunikation 
Sökanden har i skrivelse 2019-06-24 informerats om att befintlig byggnad är placerad på 
punktprickad mark som, enligt detaljplanen, inte får bebyggas och att byggnaden 
därmed inte är överensstämmande med bestämmelserna i detaljplanen, vilket innebär 
ett så kallat planstridigt utgångsläge. Sökanden har i samma skrivelse informerats om 
sannolikheten för att lov kan ges och beretts möjlighet att yttra sig inför att miljö- och 
byggnadsnämnden tar beslut i ärendet. Yttrande inkom 2019-07-22. 
 
Byggenhetens bedömning 
I gällande detaljplan är marken där befintligt garage och del av sammanbyggnad är 
placerade markerad med punktprickning. Med punktprickning markerad mark får enligt 
detaljplanebestämmelserna ej bebyggas. 
 
Ursprunglig huvudbyggnad har stått på mark som enligt detaljplanen får bebyggas. När 
bygglov sedan gavs för en fristående garagebyggnad 1966 har byggnadsnämnden 
uttryckligen godtagit placeringen av den byggnaden helt på prickad mark. 
 
Bygglov gavs 2013 för att sammanbygga huvudbyggnaden och garaget. Garaget blev i 
samband med att åtgärden genomfördes en del av huvudbyggnaden. Dock skedde i 
samband med denna prövning inte någon bedömning kring huruvida den tidigare 
lovgivna garagebyggnaden på punktprickad mark kunde anses vara en sådan liten 
avvikelse från detaljplanebestämmelser som avses i 9 kap 30 § första stycket 1 b PBL, 
enligt övergångsbestämmelserna för äPBL och PBL. 
 
   
   Forts 
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För att bygglov ska ges, enligt 9 kap 30 § PBL, ska den byggnad som åtgärden avser 
överensstämma med detaljplanen. Byggnaden kan också avvika från detaljplanen i det 
fall avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre 
bestämmelser. Genom rättspraxis är det klargjort att de äldre bestämmelser som avses i 
9 kap 30 § PBL är den äldre plan- och bygglagen (1987:10), äPBL. 
 
Enligt övergångsbestämmelserna till PBL och äPBL ska avvikelser som medgivits tidigare 
än äPBL vid en bygglovsprövning enligt PBL åter prövas för att se om avvikelsen är att 
betrakta som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 30 § första stycket 1 b PBL. I det 
fall avvikelsen inte kan förklaras som en sådan liten avvikelse ska byggnaden vara att 
betrakta som planstridig. 
 
I dagsläget utgör den del av huvudbyggnaden som står placerad på prickad mark 31,5 m2 
av byggnadens totala 138,5 m2 byggnadsarea. Detta kan enligt byggenheten inte ses 
som en liten avvikelse i enlighet med övergångsbestämmelserna till äPBL och PBL samt 9 
kap 30 § första stycket 1 b PBL. Därmed är byggnaden planstridig och åtgärder, utöver 
vad som avses i 9 kap 2 § första stycket 3 b eller c PBL, kan inte beviljas. 
 
Vad sökanden anför i sitt yttrande föranleder inte någon annan bedömning från 
byggenhetens sida. 
 
Med hänsyn härtill saknas förutsättningar att medge lov i enlighet med ansökan. 
Ansökan bör därför avslås. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-08-27, § 129. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-08-20 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 129/19 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ PBL avslås sökt bygglov. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 21 och 2, utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 4 tim a 1146 kr)   4 584 :- 
Lagstadgat avdrag för lång handläggningstid  - 4 584 :- 
Totalt            0 :- 

 
 

  


