
SÄRSKILT VÄRDEFULLA 
BEBYGGELSEOMRÅDEN



FÖRORD
Den 13 juni 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL)  så att man får utföra ett antal 
lovbefriade åtgärder utan bygglov till en- och tvåbostadshus. Man får uppföra en fristående 
komplementbyggnad eller komplementbostadshus om max 25 kvm (så kallade 
”Attefallshus”), högst en tillbyggnad med en bruttoarea om max 15 kvm, två takkupor samt 
inreda en ytterligare bostad i befintligt bostadshus. Åtgärderna kräver anmälan till miljö-
och byggnadsnämnden och får inte påbörjas innan nämnden meddelat startbesked. Dessa 
lovbefriade åtgärder får inte vidtas på byggnader och inom bebyggelseområden som är 
särskilt värdefulla. 

Den stora merparten av bebyggelsen inom tätorterna i Lomma kommun ingår i 
kommunens kulturmiljöprogram i områden med kulturvärden att värna om. Samtliga 
sådana områden har samma dignitet i programmet. 

Allmänna råd kring tolkningen av vad som kan vara en särskilt värdefull byggnad eller ett 
bebyggelseområde finns i Boverkets byggregler, BBR 25, (BFS2017:5). Ur BBR kan utläsas 
att i begreppet särskilt värdefull ligger att byggnaden eller bebyggelseområdet särskilt väl 
ska belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan 
belysa samma förhållande. Med anledning därav anser samhällsbyggnadsförvaltningen att 
endast en del men inte samtliga av kulturmiljöprogrammets områden i juridisk mening kan 
anses vara sådana särskilt värdefulla bebyggelseområden som åsyftas i 8 kap 13 § PBL. 
Därför har förvaltningen begärt och fått uppdrag om att upprätta utpekande av särskilt 
värdefulla bebyggelseområden. Utpekandet syftar till att ge en ökad förutsebarhet för den 
enskilde och ett brett stöd för miljö- och byggnadsnämndens bedömning av vad som är 
bevaransvärt i lagens mening i förhållande till attefallsreglerna. 

Kulturmiljöprogrammet gäller oförändrat i väntan på att nytt reviderat kulturmiljöprogram 
tas fram. Det nu aktuella utpekandet tydliggör bara vilka av de områden som utpekas i 
kulturmiljöprogrammet som inte bara är värdefulla bebyggelseområden utan är sådana 
särskilt värdefulla bebyggelseområden som åsyftas i PBL. Det föreslagna utpekandet 
innebär därför en lättnad bestående i att det endast är de nu utpekade områdena som är 
att betrakta som särskilt värdefulla, dvs betydligt färre områden än de som är markerade 
som värdefulla i kommunens gällande kulturmiljöprogram. 

Det är viktigt att notera att detta utpekande endast gäller bebyggelseområden, inte 
enskilda byggnader eller övriga kultur- eller naturmiljöer. Det finns alltså andra miljöer än 
de nu utpekade som kan vara särskilt värdefulla enligt PBL. 



STÄLLNINGSTAGANDEN

• De bebyggelseområden som utpekas i denna skrift är att betrakta 
som särskilt värdefulla bebyggelseområden. 

• Utöver de utpekade områdena utgörs samtliga fastigheter, på vilka 
det finns kulturhistoriskt värdefulla (gul markering) eller särskilt 
kulturhistoriskt värdefulla (röd markering) byggnader i kommunens 
kulturmiljöprogram, ett särskilt värdefullt bebyggelseområde i sig. 
För att se vilka byggnader det är, se Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram. 



LOMMA TÄTORT



STRANDVÄGEN del 1 omr 5a



STRANDVÄGEN del 2 omr 5b



STRANDVÄGEN del 3 
omr 5c



STRANDVÄGEN del 4 
omr 5d



STATIONSSAMHÄLLET



EGNAHEM, Storgatan



BJÄRRED TÄTORT



VILLOR, Norra Villavägen



ÖRESUNDSVÄGEN



BYARNA OCH LANDSBYGDEN



BORGEBY KYRKA 



ALNARP


