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Jerry Ahlström (M)
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Lennart Nilsson
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Dnr MB2018-0001

Information
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om en förfrågan som inkommit till byggenheten gällande
ändring i tidigare beviljat bygglov för vindkraftverk.
Ordföranden lämnar information om sitt deltagande vid Höje å vattenråd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr MB18-0002

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2018-01-16 samt
delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-01-23
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2017-12-02—2018-01-17
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av skrivelser/meddelanden
samt delegationsbeslut till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr MB17-0004

Ekonomisk rapport januari-december 2017 för miljö- och
byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger
månadsrapport januari-december 2017.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 2.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport januari-december 2017 för miljö- och byggnadsnämnden
- Protokoll från arbetsutskottet, § 2/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Miljö- och byggnadsnämnden lägger månadsrapporten avseende januari-december
2017 till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Val av ledamot och ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Gunilla Tynell (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
- Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, för liberalerna, för tiden till och med 2018-12-31 väljs Anders Olsson (L), NN
-

Till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, för liberalerna, för tiden till och med 2018-12-31 väljs Joachim Bengtsson (L), NN

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Överklagande av dom i Mål M 3765-16
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden överklagar domen i Mål M 3765-16.
Bakgrund
Den 12 september 2016 tog Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen emot ansökan
om tillstånd till vattenverksamhet från Habo Golf AB varefter Miljö- och
byggnadsnämnden gavs tillfälle att inkomma med synpunkter på denna samt den
tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen.
Den 8 november 2017 meddelades dom i ärendet.
Bedömning
I den så kallade Weser-domen, det vill säga domen i mål C-461/13 i EU-domstolen som
avkunnades den 1 juli 2015, har ställningstagande till vad som avses med försämring i
vattendirektivsammanhang gjorts. Domstolens bedömning är att
tillståndsmyndigheterna inom medlemsstaterna är skyldiga att inte meddela tillstånd till
verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av status eller äventyra att uppnå
en god status gällande ytvatten såväl ur ett kemiskt som ekologiskt perspektiv.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att med hänvisning till Weser-domen och till
nedanstående att vattenverksamheten i ärendet ej kan tillåtas.
Höje å och Önnerupsbäcken har problem med övergödning och syrefattiga förhållanden
(framförallt beroende på belastning av näringsämnen), miljögifter samt förändrade
habitat genom fysik påverkan. Den ekologiska statusen är otillfredsställande och uppnår
inte god kemisk ytvattenstatus. Som helhet uppnår den inte en god kemisk status. I
domen i mål M 3765-16 framgår det att tillstånd för vattenverksamhet gives med
villkoret att per dygn avleda maximalt 4 000 m3 vatten från golfbanans dammsystem till
Höje å norra gren.
EU:s ramdirektiv för vatten rör vattenfrågor inom EU och har som mål att sjöar,
vattendrag och kustvatten ska uppnå en god kemisk och ekologisk status. Arbetet med
vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år. Den första cykeln avslutades år
2009, den andra år 2015 och nästa avslutas år 2021. Lomma kommun ska enligt
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun verka för att Höjeå som går förbi golfbanan på
sikt ska förändras och få god status. Vidare prioriteras de hydromorfologiska
förutsättningarna för ån där åtgärder ska genomföras innan år 2021.

Forts
Utdragsbestyrkande
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Genom att bortleda vatten från golfbanans dammsystem direkt till Höje å riskerar man
att ditföra näringsämnen vilket kan bidraga till att den kemiska och ekologiska
vattenstatusen i ån påverkas negativt. Vidare kan detta leda till att öka övergödning i
havet.
I ansökan om lagligförklarande av vallarna angivs det att dessa anlades på 1800-talet. I
domen framgår det att Habo Golf AB vid huvudförhandlingen angivit att vallarna har
haft sin nuvarande utformning sedan 1950-talet. Vad denna angivelse grundar sig på
framgår inte då inga handlingar som visar detta finns. I själva verkat har vid jämförelse
med flygbilder från nutid (2016) och historiska sådana framgått att på 1940-talet fanns
inga invallningar och 1965 samt 1985 såg landskapet annorlunda ut jämfört med idag. En
utförlig utredning om landskapsförändring måste göras innan ett eventuellt beslut om
lagligförklarande kan ske.
Området ligger inom detaljplanelagt område (detaljplan för Stora Habo 1:6 m.fl. golfbana inom Haboområdet, lagakraftvunnen den 14 november 1991) . Det krävs marklov
för schaktning eller fyllning som inom detaljplanelagt område avsevärt ändrar höjdläget
enligt Plan- och bygglagen (2010:900). I detaljplanebeskrivningen framgår det att
schaktningsarbeten inte bör genomföras utmed Önnerupsbäcken eller på sådant sätt så
att avrinningen och näringsläckage till Höje å och Önnerupsbäcken ökar. Enligt detaljplanen gäller vidare förordnande till skydd för landskapsbilden. I beslutet för landskapsskyddet framgår det att vallarna vid Önnerupsbäcken inte får schaktas. Med tanke på
detta är det inte säkert att marklov för åtgärderna kan beviljas.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den miljökonsekvensbeskrivning som markoch miljödomstolen har godkänt är ofullständig. Konsekvenser för djur- och växtlivet till
följd av de planerade åtgärderna, såsom vattenuttag och schaktningsarbete med mera,
har inte redogjorts.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer vidare att en förstärkt invallning kommer att försvåra möjligheten att uppnå miljökonsekvensnormer (MKN). Svämplanets funktion är en
parameter i de hydromorfologiska bedömningsgrunderna som sedan stödjer ekologisk
status. Det finns flera fiskarter, men även andra akvatiska organismer, som är i behov av
konnektivitet i sidled till vattensamlingar på svämplanet. Att klassa vattenförekomsten
som KMV (kraftigt modifierat vatten) på grund av golfbana är knappast skäl enligt artikel
4:3 i vattendirektivet. Översvämningsdirektivet tar snarare upp åtgärder uppströms och
att skapa utrymme för översvämningar. Att öka på invallningar är knappast i linje med
detta. Eftersom man har gett bygglov för golfbanan på ett svämplan som per definition
bör vara en vattenverksamhet så får man anta att man har godtagit en viss risk för översvämningar.
Forts
Utdragsbestyrkande
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Området som domen rör utgör en god livsmiljö för bland annat groddjur. Det finns åtta
grodarter, tre paddarter och två salamanderarter i Sverige. Alla utom en finns i Skåne.
Groddjur utgör den djurgrupp som globalt sett är mest hotad. De är hårt anpassade till
speciella typer av miljöer som håller på att försvinna.
Inom och kring området har man bland annat har vanlig padda (Bufo bufo) noterats i
större antal på och kring närliggande vägar. Vidare har man noterat vanlig groda (Rana
temporaria) samt vattensalamander (Triturus sp.) av okänd art inom området. Fem av
groddjuren är rödlistade och samtliga grod- och kräldjur är per definition fridlysta enligt
Artskyddsförordningen (2007:845). Fridlysningen är till för att skydda en djur- eller
växtart som riskerar att försvinna och innebär att man inte får döda, skada, fånga eller
störa aktuell art. Man får inte heller skada eller förstöra de fridlysta djurens fortplantningsområden och viloplatser. Arbetena inom området kan potentiellt störa groddjuren,
dess fortplantningsområde eller viloplats. Detta kan leda till att rubba dynamiken inom
en väl fungerade metapopulation.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 3.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från miljöenheten 2017-12-05
- Protokoll från arbetsutskottet, § 3/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Miljö- och byggnadsnämnden antar skrivelse som sin egen och översända den till
Mark- och miljödomstolen.
Jäv
Nils-Erik Sandelin och Claes Ulveryd har med anledning av jäv inte deltagit i
ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Remiss från Näringsdepartementet om Statskontorets rapport Stärkt
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)
Ärendebeskrivning
Regeringen gav den 8 december 2016 Statskontoret i uppdrag att föreslå åtgärder som
säkerhetsställer att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs av alla kommunala
kontrollmyndigheter. I rapporten framgår att många kommuner inte fullföljer sina
uppdrag inom livsmedelskontrollen. Det är företrädelsevis kommuner med få
årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen som brister i sin kontroll. I rapporten
framgår även att sårbarheten är stor samt att kompetensen är bristfällig i många
kommuner med få årsarbetskrafter.
I rapporten föreslås att regeringen bör formulera ett mål som innebär att de kommunala
kontrollmyndigheterna senast år 2025 bör ha minst tre årsarbetskrafter inom
livsmedelskontrollen. Detta skulle innebära att antalet kontrollmyndigheter minskar från
249 till ca 100 stycken.
För att uppnå målet föreslår Statskontoret att regeringen vidtar följande åtgärder:
• Regeringen föreslår riksdagen att besluta om att införa ett krav i livsmedelslagen på att
kommunen ska ta tillvara samverkansmöjligheter
• Uppföljningen av kommunerna skärps för att öka samverkan
• Ett ekonomiskt bidrag lämnas till kommunerna för att bilda gemensamma
kontrollmyndigheter
• Länsstyrelserna får ett tydligare uppdrag för att verka för kommunala samverkan
• Om dessa åtgärder 2021 skulle bedömas otillräckliga för att uppnå den avsedda
effekten anser Stadskontoret att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder
Näringsdepartementet har översänt rapporten för synpunkter till Lomma Kommun.
Miljöenhetens förslag till yttrande
Miljö-och byggnadsnämnden ställer sig inte bakom det föreslagna målet om att ingen
kontrollmyndighet ska ha mindre än 3 årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen 2025
med anledning av följande:
• Miljö-och byggnadsnämnden anser att de kommuner som har en väl fungerade
livsmedelskontroll så som exempelvis Lomma inte bör tvingas att ingå i en
sammanslagning. I och med att det finns en årlig rapportering till Livsmedelsverket och
regelbundna revisioner från Länsstyrelsen så finns det kunskap idag huruvida en
kommun uppfyller sitt kontrollansvar eller inte. Därmed finns det möjlighet att rikta
åtgärder mot de kommuner som inte uppfyller sitt kontrollansvar. Miljö-och
byggnadsnämnden anser att de befogenheter som Länsstyrelser och Livsmedelverket
har att kunna förelägga kommuner att tillsätta personella resurser där behov föreligger
istället ska användas i större utsträckning.
Forts
Utdragsbestyrkande
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• Eftersom livsmedelskontrollen måste ligga under miljötillsynen organisatoriskt innebär
förslaget att miljötillsynen även skulle ingå i en eventuell sammanslagning mellan
kommuner.
Innan målet tas måste man därför utreda om hur miljötillsynen påverkas av en
sammanslagning med andra kommuner och noggrant gå igenom för- och nackdelar.
Detta är viktigt eftersom ett nära samarbete inom kommunen är väsentligt för en
effektiv och ändamålsenlig miljötillsyn. Här ingår samarbeten mellan miljötillsynen och
tekniska frågor såväl som detaljplanearbeten och bygglovsfrågor. I utredningen saknas
en konsekvensanalys gällande hur miljötillsynen påverkas av förslaget.
Om målet trots detta antas ställer sig Miljö-och byggnadsnämnden bakom de åtgärder
som formulerats i förslaget att regeringen och ansvariga myndigheter vidtar följande
åtgärder för att nå målet:
• Regeringen föreslår riksdagen att besluta om att införa ett krav i livsmedelslagen på att
kommunen ska ta tillvara samverkansmöjligheter
• Uppföljningen av kommunerna skärps för att öka samverkan
• Ett ekonomiskt bidrag lämnas till kommunerna för att bilda gemensamma
kontrollmyndigheter
• Länsstyrelserna får ett tydligare uppdrag för att verka för kommunala samverkan
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 4.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från miljöenheten 2018-01-08
- Protokoll från arbetsutskottet, § 4/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Miljö-och byggnadsnämnden ställer sig inte bakom det föreslagna målet om att
ingen kontrollmyndighet ska ha mindre än 3 årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen 2025 med anledning av följande:
• Miljö-och byggnadsnämnden anser att de kommuner som har en väl fungerade
livsmedelskontroll så som exempelvis Lomma inte bör tvingas att ingå i en
sammanslagning. I och med att det finns en årlig rapportering till Livsmedelsverket
och regelbundna revisioner från Länsstyrelsen så finns det kunskap idag huruvida
en kommun uppfyller sitt kontrollansvar eller inte. Därmed finns det möjlighet att
rikta åtgärder mot de kommuner som inte uppfyller sitt kontrollansvar. Miljö-och
byggnadsnämnden anser att de befogenheter som Länsstyrelser och
Livsmedelverket har att kunna förelägga kommuner att tillsätta personella resurser
där behov föreligger istället ska användas i större utsträckning.
• Eftersom livsmedelskontrollen måste ligga under miljötillsynen organisatoriskt
innebär förslaget att miljötillsynen även skulle ingå i en eventuell sammanslagning
mellan kommuner.
Forts
Utdragsbestyrkande
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Innan målet tas måste man därför utreda om hur miljötillsynen påverkas av en
sammanslagning med andra kommuner och noggrant gå igenom för- och nackdelar.
Detta är viktigt eftersom ett nära samarbete inom kommunen är väsentligt för en
effektiv och ändamålsenlig miljötillsyn. Här ingår samarbeten mellan miljötillsynen
och tekniska frågor såväl som detaljplanearbeten och bygglovsfrågor. I utredningen
saknas en konsekvensanalys gällande hur miljötillsynen påverkas av förslaget.
Om målet trots detta antas ställer sig Miljö-och byggnadsnämnden bakom de
åtgärder som formulerats i förslaget att regeringen och ansvariga myndigheter
vidtar följande åtgärder för att nå målet:
• Regeringen föreslår riksdagen att besluta om att införa ett krav i livsmedelslagen
på att kommunen ska ta tillvara samverkansmöjligheter
• Uppföljningen av kommunerna skärps för att öka samverkan
• Ett ekonomiskt bidrag lämnas till kommunerna för att bilda gemensamma
kontrollmyndigheter
• Länsstyrelserna får ett tydligare uppdrag för att verka för kommunala samverkan
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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FLÄDIE 6:40, Flädie Kyrkväg 7A
Ansökan om bygglov för ett enbostadshus samt en komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus om 142 kvadratmeter
byggnadsarea och en komplementbyggnad (carport och förråd) om 40 kvadratmeter
byggnadsarea. Fastigheten utgörs idag av tomtmark, den östra delen av fastigheten
Flädie 6:40 är bebyggd längs med Flädie Kyrkväg. Den befintliga bebyggelsen på
fastigheten utgörs av Flädie mölla med stall- och magasinslängor som är ombyggda till
bostäder. Längs den södra delen av fastigheten, någon meter ifrån vägen finns en
uppvuxen allé bestående av 6 träd.
Det nu föreslagna bostadshuset är placerat i fastighetens södra del, med långsida mot
gata, på ca 7 meters avstånd från Flädie Kyrkväg, i linje med befintlig bebyggelse, delvis
dold av allén. En ny infart föreslås i fastighetens södra del som avslutas av
komplementbyggnaden.
Bostadsbyggnaden är utformad i ett och ett halvt plan med huvudentré ut mot gata.
Byggnaden är utformad som en enkel volym med sadeltak i en lutning om 45 grader mot
gata och en mindre vinkel mot norr, in mot gården. På takfall mot norr föreslås även en
takkupa. Komplementbyggnaden föreslås ges en placering sydväst om
bostadsbyggnaden, vilket därmed skapar en mindre, åt tre håll omsluten gårdsplats.
Komplementbyggnaden är placerad 4 meter ifrån tomtgräns till fastigheten Flädie 6:21
och 11 meter från Flädie Kyrkväg och utgör en carport med sluten fasad mot granne i
sydost samt förråd i norra delen.
Bostadshuset föreslås uppföras med fasader i vit puts, svart takpapp med trekantsläkt
samt röda träfönster och röda trädörrar. Komplementbyggnaden föreslås uppföras i röd,
stående träpanel, svart takpapp med trekantsläkt och röda träfönster samt röd trädörr.
Förutsättningar
Flädie 6:40 är belägen inom sammanhållen bebyggelse men utanför detaljplanelagt
område.
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för byarna
och landsbygden i Lomma kommun. I östra delen av fastigheten finns även Flädie mölla,
som är utpekad som kulturhistoriskt värdefull och bevarandevärd byggnad. Enligt
programmet utgör bebyggelsen på Flädie Kyrkväg en miljö med kulturmiljövärden att
värna om. I programmet uttalas bland annat att bebyggelsen längs Flädie Kyrkväg består
av gatehus- och verksamhetsbebyggelse som bland annat smedja och möllare, på
oregelbundet avstyckade tomter samt att eventuella nyetableringar bör ske genom att
mindre bebyggelseenheter tillåts uppföras öster om järnvägen samt att enstaka
avstyckningar längs Flädie Kyrkväg tillåts.
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Flädie 6:40 är belägen i område utpekat som bevakningsobjekt för Bytomt/gårdstomt
(RAÄ-nummer Flädie 37:1).
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen första stycket 1 (2010:900), PBL, krävs bygglov för
nybyggnad.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en byggnad utanför ett område med detaljplan,
om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Enligt 4 kap 2 § första stycket 3 a PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning för 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 byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och
användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både
allmänna och enskilda intressen.
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövningen i bl.a. ärenden om bygglov 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 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas.
Enligt 2 kap 4 § PBL får bl.a. i ärenden om bygglov 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 i bl.a. ärenden om bygglov, bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1) människors hälsa
och säkerhet,
2) jord, berg- och vattenförhållandena,
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3) möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4) möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5) risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska i bl.a. ärenden om bygglov, bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till
1) stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan,
2) skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3) åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4) behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5) möjligheterna att hantera avfall,
6)trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7)möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8)behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte
ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas.
Enligt 2 kap 6 a § första stycket PBL ska bl.a. i ärenden om bygglov enligt denna lag
bostadsbyggnader
1) lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
2) utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om
omgivningsbuller.
Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
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Enligt 2 kap 9 § PBL får bl.a. lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad
1) vara lämplig för sitt ändamål,
2) ha en god form-, färg- och materialverkan samt
3) vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap 1 § ovan, skall,
enligt 3 kap 1 § PBF, en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt
att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila,
samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna ska med hänsyn till
användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien.
Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Tomten ska ordnas så att
1) naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3) det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar
som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckningsfordon,
4) det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon,
5) personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6) risken för olycksfall begränsas.
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på
tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och
parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.
Enligt 8 kap 13 § andra stycket 4 PBL får ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
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Enligt 9 kap 40 § tredje stycket PBL ska det av ett bygglov för ett bostadshus utanför
detaljplan, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, framgå
beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Enligt 10 kap 3 § 1 PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked, om åtgärden kräver bygglov.
Enligt 10 kap 5 § PBL ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som
byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för
åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.
Enligt 10 kap 9 § första stycket 1 och 2 PBL ska det för den kontroll som avses i 5 § finnas
en eller flera kontrollansvariga som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som
behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och har en
självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Enligt 10 kap 10 § PBL respektive 7 kap 5 § PBF krävs för vissa åtgärder inte en
kontrollansvarig om inte byggnadsnämnden beslutar annat.
Enligt 10 kap 14 § första stycket PBL ska byggnadsnämnden i fråga om sådana åtgärder
som avses i 3 § utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till
ett sammanträde för tekniskt samråd, om
1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till byggherren och den eller
dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också skickas till dem i övrigt som enligt
detta kapitel ska ges tillfälle att delta i samrådet eller som enligt byggnadsnämndens
bedömning bör ges tillfälle att delta.
Kommunikation
Ärendet har skickats ut till berörda grannar och fastighetsägare samt skickats på remiss
till byggnadsantikvarie på Malmö Museer, tekniska förvaltningen, räddningstjänsten
samt trafikverket.
Ägare till fastigheten Flädie 1:3, 1:5,6:10 boende på Flädie Kyrkväg har inkommit med
svar utan erinran.
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Ägare till fastigheten NN har 2017-09-08 inkommit yttrande med erinran mot den sökta
åtgärden. I yttrandet anförs i huvudsak att dagvatten och dräneringsvattenledningen
från fastigheterna Flädie 6:39, 6:32 och 6:21 bör åtgärdas.
Ägare till fastigheten NN har 2017-09-08 inkommit med yttrande med erinran mot den
sökta åtgärden. I yttrandet anförs i huvudsak att föreslagen åtgärd inte kan anses vara
förenlig med att visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön i Flädie och då i synnerhet
miljön runt den gamla möllan. De motsätter sig att en av de få lucktomterna i byn
bebyggs och anför att de föreslagna byggnaderna inte är anpassade till befintlig
bebyggelse vad avser byggnads volym och skala samt att föreslagen byggnad kan
förorsaka en värdeminskning för den egna fastigheten. Vidare uppger ägarna till NN att
den föreslagna byggnaden medför en ökad insyn i deras bostad samt trädgård, dels från
de föreslagna bostadsbyggnaden i sig, men även från övriga befintliga byggnader på
fastigheten NN. De anser inte heller att det finns ett särskilt behov av att bygga
ytterligare bostäder på fastigheten NN, då det redan i dagsläget finns flera bostäder på
fastigheten.
Räddningstjänsten har 2017-05-17 inkommit med yttrande enligt följande:
Ingen erinran
Malmö muséer har 2017-08-31 inkommit med yttrande enligt följande:
Från kulturmiljösynpunkt finns inget att erinra. Byggnaden är anpassad till
omkringliggande kulturmiljö och bebyggelse både avseende placering och utformning.
VA-enheten har 2017-09-05 inkommit med yttrande enligt följande:
Ritningar över VA-yttre skall inlämnas. Kontakta VA-enheten när byggnationen är
färdigställd, en extra lägenhetsavgift tillkommer.
Gatu- och Parkenheten har 2017-09-05 inkommit med yttrande enligt följande:
Ingen erinran
Renhållning har 2017-09-05 inkommit med yttrande enligt följande:
Ingen erinran
Trafikverket har 2017-09-22 inkommit med yttrande enligt följande:
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Fastigheten ligger utmed
väg 907 och bygganden placeras enligt ansökan ca 7 meter från vägen. Byggnadsfritt
avstånd från vägområdet är 12 meter och inom detta område ska inga byggnader eller
andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. Med hänvisning till rådande förutsättningar anser Trafikverket att det byggnadsfria avståndet kan
frångås och har därmed inga synpunkter på byggnadens placering.
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Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvara för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder
som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.
Väganslutning
Av ansökan framgår att sökande vill ansluta fastigheten till väg 907. För nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg där staten är väghållare
krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen 39 §.
Trafikverket är generellt sett restriktivt till nya anslutningar mot det statliga vägnätet.
För att säkerställa att fastigheten går att ansluta till väg 907 på ett tillfredsställande sätt
bör sökande, innan bygglov beviljas, ansöka om anslutningstillstånd. (…)
Byggenhetens bedömning
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad är enligt 9 kap 2 § PBL bygglovspliktigt.
Byggnadsnämnden har dels att pröva om föreslagen åtgärd kan prövas i ett ärende om
bygglov eller erfordrar detaljplaneläggning enligt 4 kap 2 § PBL, dels att avgöra markens
lämplighet för bostäder och huruvida den förslagna bostadsbyggnaden uppfyller övriga
krav enligt 2 kap och 8 kap PBL.
Ett markområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning för ett
nytt byggnadsverk ska prövas genom detaljplan om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande enligt 4 kap 2 § första stycket punkt 3 PBL. Av den gällande översiktsplanen (ÖP 2010) framgår att det råder ett stort bebyggelsetryck i hela kommunen
som gör att även enstaka nya bostäder bör omfattas av krav på detaljplan för att
mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploatering. Samt att ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida det inte finns synnerliga
skäl för denna.
Trots ovanstående krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i bygglov
och användningen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt byggenhetens bedömning rör det sig om en sådan komplettering av bebyggelsen på ett markområde i form av en lucktomt som nämns i förarbetena till 4 kap 2 § tredje stycket. Kulturmiljöprogrammet förordar vidare att eventuell nyetablering i Flädie bör ske genom
att enstaka avstyckningar längs Flädie Kyrkväg tillåts i mycket begränsad skala och väl
anpassad till den befintliga bebyggelsen.
Föreslagna byggnader är väl anpassade i skala, placering och utformning till bebyggelsemiljön och de äldre gatehus belägna längs Flädie Kyrkväg. Kraven på utformning och
anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1 och 13 §§ PBL är uppfyllda.
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Trafikverket har beviljat tillstånd för anslutning av enskild körväg till väg 907 i fastighetens södra hörn 2017-11-21. Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall
och lämplig tillfart är tillgodosedda. Den tilltänkta byggnaden innehåller bostad. De krav
som ställs i 8 kap 1 § PBL och i 3 kap 1 § PBF om att byggnad skall vara tillgänglig, användbar och lämplig för sitt ändamål uppfylls.
Angående dagvattenhantering kan konstateras att VA-enheten inte har haft någon erinran mot föreslagen påkoppling till det kommunala dagvattennätet samt att även möjligheten till ett lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms föreligga.
Uppförandet av en bostad i ett och ett halvt plan på föreslagen plats och den ökade insyn som detta kan medföra för grannfastigheten i väster upplevs och innebär eventuellt
en olägenhet för de boende i NN. En ev värdeminskning av NN är inte en faktor enligt
plan- och bygglagen. Byggenheten bedömer att förslaget inte innebär några sådana betydande olägenheter som avses i 2 kap 9 § PBL.
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten
att kraven i 9 kap 31 §§ PBL för att bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov
skall därför beviljas.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 5.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-12-22, tillägg 2018-01-22
Protokoll från arbetsutskottet, § 5/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Med stöd av 9 kap 20 och 31 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beslutar
Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Bygglov beviljas för enbostadshus
samt komplementbyggnad på Flädie 6:40 i enlighet med ansökan och med
utförande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut.
Som kontrollansvarig för projektet fastställs NN.
Värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens olika fasader har beräknats
vara Leq 43-52 dBA 2017 och Leq 45-54 dBA för 2040. Värden för omgivningsbuller
vid uteplats vänd bort från vägen, har beräknats underskrida Leq 50 dBA/ Lmax 70
dBA utan avskärmande åtgärder.
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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 beslutsdatum.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov
20 321 :Tekniskt samråd, tillsyn och kontroll
17 562 :Grannehörande
3 763 :Kostnad för lagstadgat kungörande i
Post- och Inrikes Tidningar
344 :Summa
41 990 :Faktura översänds separat
Upplysningar
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant besked ges
normalt efter det att tekniskt samråd avhållits. De tekniska egenskapskraven kommer
att granskas vidare vid det tekniska samrådet och vid de platsbesök som görs.
Kallelse till tekniskt samråd bifogas.
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får
uppföras utanför egen fastighetsgräns.
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas
in för godkännande innan påbörjandet.
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten
kommer att börja.
Bygglovet innefattar rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs för
byggverksamheten. Sådana bodar får inte placeras och utformas så att de inverkar
menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter
för omgivningen. Bodarna bör dessutom placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen.
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. Enligt lagen om
kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning i god
tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i så fall snarast samråda med
Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar skall arbetet avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas.
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ÖNNERUP 1:16, Södra Västkustvägen 46
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på
föreslagen avstyckning
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på föreslagen
avstyckning. De föreslagna avstyckningarna är belägna i huvudsak på fastigheten
Önnerup 1:16 men även delar av Önnerup 1:2 omfattas. Den västra, strandnära delen av
Önnerup 1:16 föreslår avstyckas till två fastigheter med en area om ca 1350
kvadratmeter vardera. På vardera avstyckningen föreslås en yta med en bredd om ca 1012 m och en längd om ca 20-24 m där ca 100 kvadratmeter utgör en byggnadsvolym i
två våningar med en byggnadshöjd om 7,5 meter. Resterande ca 140 kvadratmeter
föreslås ges en byggnadshöjd om 4 meter och uppföras i ett plan. För varje avstyckning
föreslås även tillåtas komplementbyggnad och skärmtak om sammanlagt 150
kvadratmeter med en byggnadshöjd om 3,5 meter.
Den del av fastigheten Önnerup 1:16 som berörs av de föreslagna avstyckningarna har
en marknivå lägre än 3m ovan medelhavsnivån och föreslagna byggnader befinner sig
delvis mindre än 25 meter från strandlinjen. På berörd mark befinner sig i dagsläget ett
antal komplementbyggnader, men i övrigt uppges marken bestå av gräsmark med något
mindre trädobjekt.
Fastigheten omgärdas av en hög mur i sten/betong som sökande avser att bygga på,
renovera och förstärka. Vidare föreslår sökande en markhöjning till en marknivå om +2,6
till +3,0 meter bakom befintlig mur samt att de föreslagna byggnaderna ges en FG-höjd
om +3,0 meter.
Utfart föreslås lösas genom en för avstyckningarna samfälld utfart med en anslutning till
Södra Västkustvägen via en tillfart norr om Önnerup 1:16 över fastigheten Önnerup 1:11
resp. Önnerup 1:15 och Önnerup 1:2 alternativt söder om Önnerup 1:16 via fastigheten
Önnerup 1:2.
Förutsättningar
Önnerup 1:16 är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen
bebyggelse. Fastigheten är belägen inom riksintresse för kustzonen och i omedelbar
närhet till riksintresse för yrkesfiske hav och ligger även inom område för strandskydd.
Fastigheten är belägen inom ett område med pågående planarbete. Detaljplanens syfte
är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma
kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera
markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett
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sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden som skyddas och
värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden
kan tillåtas på den avsedda platsen om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det.
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, krävs bygglov för nybyggnad.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan,
om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt
4 kap. 2 eller 3 §, och 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.
Enligt 4 kap 2 § första stycket 3 PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning för 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) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
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.
Enligt 4 kap 2 § tredje stycket PBL krävs det trots första stycket 3 ingen detaljplan om
byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller
förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både
allmänna och enskilda intressen.
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövningen i bl.a. ärenden om 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 kap. och 4 kap. 1-8
§§ miljöbalken ska tillämpas.
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Enligt 2 kap 4 § PBL får bl.a. i ärenden om 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 i bl.a. ärenden om förhandsbesked enligt denna lag, bebyggelse
och byggnadsverk 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
5) risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska i bl.a. ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader
som inte kräver lov enligt denna lag bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1) stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan,
2) skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3) åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4) behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5) möjligheterna att hantera avfall,
6)trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7)möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8)behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte
ingår i ett ärende enligt denna lag 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.
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Enligt 2 kap 6 a § tredje stycket PBL ska bl.a. i ärenden om förhandsbesked enligt denna
lag bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om
omgivningsbuller, och utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i
fråga om omgivningsbuller.
Enligt 2 kap 9 § PBL får bl.a. lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Kommunikation
Ärendet har skickats ut till berörda grannar och fastighetsägare samt skickats på remiss
till räddningstjänsten, miljöenheten, planeringsavdelningen och tekniska förvaltningen.
Ägare till fastigheten NN har 2017-11-21 inkommit med erinran mot den sökta åtgärden.
I yttrandet anförs i huvudsak att en genomfart över NN inte kommer accepteras av
fastighetens ägare samt att den befintliga utfarten i ansökan felaktigt beskrivs som
trafikfarlig och att en ny tillfart till ev. avstyckningar på Önnerup 1:16 skulle innebära att
antalet utfarter till Södra Västkustvägen ökar med en. Ägare till NN anför även att
projektet med väg, byggnader och markhöjning på flertalet olika sätt kommer att
påverka och förändra landskapsbilden, siktlinjer och den fridfulla miljön vid stranden.
Ägare till fastigheten NN har 2017-11-20 inkommit med erinran mot den sökta åtgärden.
I yttrandet anförs följande: ”Föreslagen utformning av tillfartsväg över NN år i dagsläget
mycket olämplig. Innan det är utrett om en cirkulationsplats kan byggas vid korsningen
mellan Tolvevägen och Södra Västkustvägen bör ingen avstyckning tillåtas. Det är också
osäkert om lämpligheten och möjligheten att tillåta vägtrafik på NN. För det fall att
infart löses söderut har ägaren till NN ingen erinran. Det bör dock påpekas att det är
mycket olämpligt med fler väganslutningar mot Södra Västkustvägen.”
Ägare till fastigheten NN har 2017-11-23 inkommit med yttrande där de inte har någon
erinran mot den sökta åtgärden. Men anför att det finns en viss risk förknippad med
rättigheterna av strand och vattenrätten utanför fastigheten, de undrar vidare om det
kan påverkas vid ett bygge.
Ägare till NN har 2017-11-23 inkommit med erinran mot den sökta åtgärden. I yttrandet
anförs i huvudsak att sökande inte förfogar över all den mark som omfattas av
ansökningen och att det även efter en markuppfyllnad finns en översvämningsrisk.
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Ägarna till fastigheten NN anför vidare att de föreslagna byggnaderna och
markuppfyllnader medför en betydande påverkan på omgivande miljö, att murarna
förfular området och tillsammans med en ny tillfartsväg kan få en negativ inverkan på
tillgängligheten till stranden. Vidare anförs att en ökad fordonstrafik innebär en påtaglig
störning och att den befintliga utfarten i ansökan felaktigt beskrivs som trafikfarlig.
Räddningstjänsten har 2017-09-06 inkommit med yttrande enligt följande:
Beakta översvämningsrisken. Mycket utsatt läge.
Miljöenheten har 2017-11-20 inkommit med yttrande enligt följande:
Miljöenheten vill framföra att åtgärden ligger inom strandskyddat område och att en
dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs.
Planeringsavdelningen har 2017-11-21 inkommit med yttrande enligt följande:
Det är mycket olämpligt att bebygga föreslagna område. Skälen för detta är flera. Detta
markområde ingår i arbetet med detaljplan för kuststräckan mellan Haboljung och
Bjärred (Detaljplan för del av Önnerup 1:2 mfl område mellan Bjärreds tätort och
Haboljung). Det har inte tagits med som kvartersmark, mark för bostäder, på grund av
att fastigheten ligger under tre meter.
Det är inte korrekt att enbart förlita sig på murar och erosionsskydd som tillräcklig teknik
inför kommande klimatförändring som i dagsläget går mycket fort. Området kan komma
att behövas för åtgärder för att säkra befintlig bebyggelse eller befintliga anläggningar.
Att då bebygga markområdet är inte att placera byggnader på platser där det är mest
lämpligt. Att höja marken till tre meter färdigt golv kan inte heller anses vara en
tillräcklig åtgärd för att i 10 år (den tid kommunen kan bli skadeståndsskyldig)
säkerställa att husen inte kommer att drabbas av omfattande översvämningsskador, att
området runtom blir översvämmat vilket omöjliggör åtkomst till husen eller att
upphöjningen av marken bidrar till större skador på redan befintlig bebyggelse. Vidare är
det olämpligt med ytterligare trafik och ny trafikanslutning ut mot Södra Västkustvägen.
Det är också olämpligt att kombinera Strandstråket med bilväg.
I ansökan anges att viss förstärkning kommer att ske utanför befintlig mur. Sökanden
påstår att detta område inte kan innehålla någon biotop, växt eller djurliv av skyddsvärd
karaktär. Vad detta antagande grundar sig på är svårt att förstå. Tvärtom är denna zon
ofta biologiskt viktig och dispens krävs för åtgärder här. Inför detta behöver ansökan
kompletteras med en biologisk inventering för att en eventuell dispens ska kunna ges.
Den inventeringen ska sökanden stå för. Åtgärder i denna zon är också
vattenverksamhet. Bilvägen kräver egen strandskyddsdispens och att denna försämrar
friluftslivets förutsättningar och stör strandstråkets sträckning är i sig tillräckligt för att
dispens svårligen kan ges.
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Tekniska förvaltningen har 2017-11-28 inkommit med yttrande enligt följande:
VA-enheten: Anslutning till vatten- och avlopp kan erhållas vid pkt A. Se bif karta.
Lednings- och grävningsarbeten bekostas av fastighetsägaren.
Gata- och Park: Ingen erinra
Renhållning: Gällande de två alternativen till infart från Västkustvägen är båda
acceptabla gällande avfallshanteringen.
För att sopbilen ska kunna komma ner till fastigheten krävs bärighet för tung lastbil och
tillräckligt stor vägbredd. Vägbredden som krävs är:
- 5,5 meter om körning i båda riktningar förekommer, och om parkering tillåts måste
vägen vara bredare
- Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon bör vägen vara minst 3,5
meter, om chauffören ska ta sig ur fordonet för kärltömning krävs ytterligare 1 meter röjd
väg.
För tömning av avfallskärl vid fastigheten krävs en vändplats enligt nedanstående
exempel [se bifogad bild], då lastbilen inte ska backa ner till fastigheten.
Sökande har givits möjlighet att yttra sig. I bilaga 1 inkommen i samband med ansökan
har sökande i huvudsak anfört att den berörda delen av fastigheten är omgärdad av
murar och skoningar för att skydda fastigheten mot översvämning och att dessa behöver
renoveras. Sökande anför även, understött med fotografier, att ett så kallat
nollalternativ inte är ett alternativ. Sökande anför även att strandskyddsdispens inte
krävs då murarna funnits sedan innan 1964 års naturvårdslag och att föreslagna
åtgärder avses genomföras innanför murarna. Vidare anförs att befintlig utfart är
mycket trafikfarlig, att sökande har rätt till strand och grund vinkelrätt åt väst/sydväst
samt att åtgärden inte kommer påverka landskapsbilden.
Byggenhetens bedömning
Uppförande av två enbostadshus samt komplementbyggnader är bygglovpliktig och
Byggnadsnämnden ska i fråga om förhandsbesked dels pröva om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen, dels om åtgärden kan prövas i samband med en ansökan om
förhandsbesked, eller om åtgärden fordrar detaljplaneläggning enligt 4 kap 2 § PBL.
Ett markområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning för ett
nytt byggnadsverk ska prövas genom detaljplan om det råder stor efterfrågan på
området för bebyggande enligt 4 kap 2 § första stycket punkt 3 PBL. Av den gällande
översiktsplanen (ÖP 2010) framgår att det råder ett stort bebyggelsetryck i kommunen
som gör att även enstaka nya bostäder bör omfattas av krav på detaljplan för att
mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploatering. Samt att ny
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bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida det inte finns
synnerliga skäl för denna. Vidare är fastigheten belägen i ett område med pågående
detaljplanarbete, där syftet med planen dels är att begränsa framtida utbyggnad och
avstyckningar, dels att öka tillgängligheten till stranden genom inrättandet av ett
strandstråk.
Trots ovanstående krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i
förhandsbesked och användningen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Byggenheten är inte av uppfattningen att åtgärden utgör ett sådant ärende om
förhandsbesked där åtgärdens lämplighet trots allt kan prövas i förhandsbesked. Det rör
sig här inte om en sådan komplettering av bebyggelsen i form av en s.k. lucktomt eller
generationsboende i ett jordbruksföretag som nämnts i förarbeten till 4 kap 2 § (jfr.
prop. 1985/86:1 s. 553).
Fastigheten ligger som framgår ovan inom ett område som är utpekat för många olika
och starka allmänna intressen. Byggenheten anser att behovet av att hushålla med
mark, samordna fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående
markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som inte kan ske inom
ramen för en ansökan om förhandsbesked. Vidare kan frågan om en trafiksäker
väganslutning, avfallshantering, eller dragningen av strandstråket inte lösas i frågan om
ett förhandsbesked. Några särskilda skäl för en annan bedömning har inte framkommit.
I det här ärendet bör dock frågan om markens lämplighet för bebyggelse redan vara
anses vara tillräckligt utredd då den mark som avses är belägen under +3 meter över
havet och till stor del även är belägen mindre än 25 meter ifrån strandlinjen.
Länsstyrelsens rekommendationer är att ny bebyggelse i kustnäralägen på
genomsläppliga jordar inte är lämpliga om de placeras lägre än 3,0 meter. Och att hårda
erosionsskydd tenderar att flytta och förvärra erosionsproblematiken längs kusten.
Att det finns en överhängande risk för erosion och översvämning av markområdet
framgår redan av de fotografier som inkommit. Sökande anför att den mur eller skoning
som avgränsar fastigheten mot havet behöver renoveras och delvis byggas på samt att
en markutfyllnad behöver göras för att skydda tomten och befintligt boningshus från
framtida översvämningar. At föreslagen markutfyllnad och arbeten på skoningen kräver
strandskyddsdispens och att det inte är troligt att en sådan kan beviljas framgår av
yttranden från miljöenheten respektive planeringsavdelningen. Huruvida marken är
lämplig för bebyggelse ska dock enligt gällande rättspraxis prövas avseende befintliga
markförhållande.
Att det är tekniskt möjligt att fylla upp marken och bygga en skoning runtom gör den
ändå inte lämplig för bebyggelse. Att pröva frågan om dispens ifrån strandskyddet kan
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medges har i det här skedet inte bedömts nödvändigt, då marken i fråga inte bedöms
vara lämplig med hänsyn till risken för översvämning och erosion enligt 2 kap 5 § första
stycket 5 PBL.
Byggenheten bedömer även att åtgärden i form av en placering av byggnaderna på en
högre nivå än den i området naturligt förekommande inte bedöms vara förenlig med en
anpassning till landskapsbilden, naturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan enligt 2 kap 6 § första stycket 1 PBL.
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 31 § PBL för att
bygglov skall medges inte är uppfyllda då marken för föreslagen åtgärd inte är lämplig
med hänsyn till risk för översvämning och erosion och vidare inte är förenlig med kravet
på en god anpassning till landskapsbilden, naturvärdena på platsen.
Vidare finner byggenheten att krav på detaljplaneläggning enligt i 4 kap 2 § första
stycket punkt 3 PBL föreligger samt att det inte rör sig om en åtgärd som enligt tredje
stycket samma paragraf är möjlig att pröva inom ramen för en ansökan om
förhandsbesked. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen finner
byggenheten att den föreslagna åtgärden inte uppfyller kraven i 2 kap PBL. Positivt
förhandsbesked skall därför nekas.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 6.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-12-21
- Protokoll från arbetsutskottet, § 6/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Med stöd av 4 kap 2 §, 9 kap 17, 20 och 31 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan
anförda beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Negativt
förhandsbesked meddelas i fråga om bygglov för två nya enbostadshus samt
komplementbyggnader på föreslagen avstyckning på berört markområde på
fastigheten Önnerup 1:16. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas i enlighet
med ansökan om förhandsbesked.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 7 tim a 1000 kr)
7 000 :Faktura översänds separat
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BORGEBY 9:30, Västervångsvägen 4
Ansökan om bygglov för ändrad användning till två bostäder, ombyggnad
av en bostad samt tillbyggnad av takkupor
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan avser inredande av två bostäder i en äldre u-formad gård samt ombyggnad av en befintlig bostad. Borgeby 9:30 utgör en större jordbruksfastighet bestående dels av två separata bostäder med infarter ifrån Västervångsvägen samt en bebyggelse bestående av 2 äldre gårdar som i slutet av förra sekelskiftet kompletterats med
en större ekonomibyggnad för jordbruket. Ansökan avser den norra av dessa båda äldre
gårdsformationer. Gårdsbyggnaden i fråga är belägen ca 30-60 meter från en ekonomibyggnad för ett aktivt jordbruksföretag, på inkommen ritning angiven som ladugård.
Denna ekonomibyggnad, som sammankopplar de två gårdsformationerna har en byggnadsarea om 2000–2500 kvadratmeter.
Berörd byggnad utgör en u-formad byggnad bestående dels av en äldre byggnadskropp i
sydöst inrymmandes en loge som av sökande uppges inte vara brukbar för dagens
jordbruksmaskiner. Den nordvästliga delen uppges vara en tillbyggnad från 1980-talet
som i dagsläget nyttjas som gårdsbutik i bottenplan och personalbostad på övre plan.
Den sydvästliga byggnadskroppen uppges i dag utgöra en bostad i starkt behov av
renovering. Marken runt den u-formade gårdsbyggnaden är hårdgjord medan gården till
största delen är gräsbevuxen med ett stort träd i öster.
Ansökan avser de två södra byggnadskropparna där logen och en bostad är belägen.
Åtgärden består av inrättande av två bostäder, ombyggnad av en bostad samt
tillbyggnad i form av takkupor och en mindre takhöjning. De tre bostäderna föreslås
uppdelas i två plan, där det övre planet är en vindsvåning med takkupor som endast är
tillgängligt via en trappstege eller finsk trappa. Bostädernas area i bottenplan uppges bli
37, 49 respektive 52 kvadratmeter. Alla bostäder föreslås ges entréer mot gården, men
den större bostaden i byggnadens södra hörn ges en huvudentré ut mot den hårdgjorda
ytan.
Förutsättningar
Borgeby 9:30 är beläget utanför detaljplanelagt område. Fastigheten är belägen inom
riksintresse för naturvård (Kuststräckan Häljarp – Lomma med inland) samt riksintresse
för kustzonen. Jordbruksfastigheten angränsar även till Natura2000-området och
naturreservatet Löddeåns mynning (södra). Direkt öster om berörd byggnad finns även
en fornlämning i form av en boplats.
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, krävs bygglov för nybyggnad.
Forts
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 9 (forts)

Sammanträdesdatum

2018-01-30

s. 31 (65)

Dnr MB17-1203

Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan,
om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt
4 kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första
stycket, 7, 9-10 §§, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.
Enligt 4 kap 2 § första stycket 2 PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om
reglering behöver ske i ett sammanhang.
Enligt 4 kap 2 § första stycket 3 PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning för 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) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
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.
Enligt 4 kap 2 § tredje stycket PBL krävs det trots första stycket 3 ingen detaljplan om
byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller
förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Enligt 2 kap 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas till både
allmänna och enskilda intressen.
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövningen i bl.a. ärenden om lov 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 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas.
Enligt 2 kap 4 § PBL får bl.a. i ärenden om bygglov 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 i bl.a. ärenden om bygglov enligt denna lag, bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
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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
5) risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska i bl.a. ärenden om bygglov bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till
1) stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan,
2) skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3) åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4) behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5) möjligheterna att hantera avfall,
6)trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7)möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8)behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte
ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas.
Enligt 2 kap 6 a § första stycket PBL ska bl.a. i ärenden om bygglov enligt denna lag
bostadsbyggnader
1) lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
2) utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om
omgivningsbuller.
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Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Enligt 2 kap 9 § PBL får bl.a. lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad
1) vara lämplig för sitt ändamål,
2) ha en god form-, färg- och materialverkan samt
3) vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap 1 § ovan, skall,
enligt 3 kap 1 § PBF, en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt
att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila,
samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna ska med hänsyn till
användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien.
Enligt 8 kap 2 § första stycket 2 PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de
vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den
betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom
ombyggnaden.
Enligt 8 kap 7 § PBL får, vid ändring eller flyttning av en byggnad, kraven i 8 kap 1
anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller
flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till
bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel. Avsteg från
kraven i 8 kap 1 § tredje punkten och 4 § åttonde punkten får dock göras endast om det
med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard
är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven.
Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Tomten ska ordnas så att
1) naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3) det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar
som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckningsfordon,
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4) det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon,
5) personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6) risken för olycksfall begränsas.
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på
tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och
parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.
Enligt 8 kap 10 § PBL skall det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och
lossning och om friyta i 8 kap 9 § första stycket fjärde punkten och andra stycket i skälig
utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.
Enligt 8 kap 13 § första stycket PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras
varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.
Kommunikation
Byggenheten har inte skickat ut ärendet till berörda grannar och fastighetsägare då vi
ansett det vara uppenbart att bygglov för ändrad användning till tre bostäder inte kan
beviljas. Ägare av fastigheten Borgeby 9:30 har inte hörts då fullmakt att representera
fastighetsägarens dödsbo inkom 2017-08-16.
Ärendet har skickat på remiss till räddningstjänsten, miljöenheten,
planeringsavdelningen och tekniska förvaltningen.
Sökande har i yttrande inkommit 2017-12-28 i huvudsak angivit följande:
Den u-formade gårdsbyggnaden utgör idag lagerutrymme, gårdsbutik samt två
bostäder, varav en används sporadiskt och en är i mycket dåligt skick. Ansökan avser
ombyggnad av den bostad som är i dåligt skick samt inrättande av två bostäder i den del
av byggnaden som utgör lager. Sökande uppger sig vidare villig att revidera ansökan
avseende ändrad användning om två nya bostäder till en ansökan om ändrar
användning om en ny bostad samt om antalet nya bostäder är problematiskt.
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Sökande anför vidare att alternativet till ändrad användning är rivning av byggnaden
och att det finns ett allmänt intresse av fler små hyreslägenheter samt att det även är ett
enskilt intresse för gården och jordbrukets ekonomi.
Sökande förtydligar vidare att avfallshanteringen avses lösas genom att ett separat
utrymme för sopor byggs väster om och i anslutning till gården, att en av de tre
infartsvägarna endast används av de boende och att ombyggnationen sker inom
sammanhållen bebyggelse och inte på något sätt står i konflikt med
jordbruksverksamheten på gården.
Sökande har i yttrande inkommet 2017-08-16 respektive 2017-10-04 angivit följande:
Den u-formade gården är förmodligen mycket gammal men är veterligen ej med i
kommunens bevarandeplan. Avsikten är att renovera gården med försiktighet och
hänsyn till dess kulturmässiga värden. Skicket på gården är idag mycket dåligt.
I den norra delen av gården finns idag en personalbostad samt en gårdsbutik, detta
tillbygge är från 80-talet. I den västra delen finns en äldre bostad med oinredd vind. Den
södra delen används som lagerlokal. Avsikten är att bygga om den västra och södra
delen till tre lägenheter för uthyrning. Den Norra delen skall vara oförändrad.
Vi vill poängtera att det i detta fall inte rör sig om någon jordbruksmark som skall tas i
anspråk för ombyggnationen. Gårdssamlingen finns idag på ett asfalterat område, nära
kommunikationer (ca 300 m till buss) och med kommunalt VA. Ca 500 m till
Rutsborgsskolan och nära rekreationsområdet vid Lödde ås mynning.
Landskapsbilden kommer inte att förändras med tanke på att det är befintliga
byggnader. I er skrivelse skriver ni att vi önska inreda befintlig lagerlokal till tre separata
lägenheter. Det är fel. Ungefär halva ytan är idag boende. Den andra halvan består av
en loge av äldre snitt ej brukbart för dagens jordbruksmaskiner. Nya hallar är byggda på
plats för större rationalitet! Det är med andra ord svårt att finna något att använda
denna loge till förutom boende.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Det är av samhällsekonomiskt vikt att varsamt och med tanke på kulturvärden ta hand
om dessa äldre byggnader och ge dem ny mening. För et lantbruksföretag är det viktigt
att diversifiera sig och uthyrning i kombination med lantbruk är ett sätt att skapa en
hållbar ekonomi för ett lantbruksföretag.
Beakta även att statsmakten påkallade behov av ytterligare lägenheter för både unga
och gamla. Även upplåtelseformen med ytterligare hyresrätter har efterlysts speciellt i
Lomma kommun.
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Räddningstjänsten har 2017-08-24 inkommit med följande yttrande:
Brandskyddsdokumentation krävs.
Tekniska förvaltningen har 2017-10-31 inkommit med följande yttrande:
VA-enheten: Befintlig AV-servis ska användas. Anmälan skall göras till VA-enheten 040641 12 48 när lägenheterna är inflyttningsklara.
Renhållning: Beskrivning av förslag på avfallshanteringen saknas och behöver
kompletteras. Lomma Kommuns gällande avfallsföreskrifter ska följas.
Gatu-Parkenheten: Ingen erinran
Planeringsenheten har 2017-11-01 inkommit med följande yttrande:
Planeringsavdelningen har mottagit remiss från byggenheten i vilken avdelningen fått
tillfälle att yttra sig över inkommen ansökan om bygglov för ändrad användning och
tillbyggnad på rubricerad fastighet. Fastigheten är belägen utom detaljplanelagt
område.
Enligt gällande översiktsplan bör ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen
undvikas såvida det inte finns synnerliga skäl för denna. Det stora bebyggelsetrycket gör
att även enstaka nya bostäder bör omfattas av krav på detaljplan för att mångsidigt
belysa konsekvenserna av en eventuell exploatering.
På den aktuella fastigheten finns idag en bostad. Det aktuella förslaget innebär att tre
nya bostäder tillkommer inom byggnad sammanbyggd med befintlig bostad.
Planeringsavdelningen anser att åtgärden bör omfattas av krav på detaljplan i enlighet
med ställningstagandena i gällande översiktsplan.
Upplysningsvis vill planeringsavdelningen även informera om att ifall den gamla
byggnaden ska renoveras eller byggas om ska byggherren vara medveten om att
artskyddsförordningen även gäller platser där t ex fladdermöss bor eller övervintrar. Mer
information och dispenser fås genom länsstyrelsen.
Utifrån det ovan angivna föreslår Planeringsavdelningen att Miljö- och
byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för ändrad användning.
Miljöenheten har 2017-12-01 inkommit med följande yttrande:
Miljöenheten har följande att anföra i ärendet:
Asbest klassas som farligt avfall och vid yrkesmässig hantering av asbest krävs tillstånd
av Arbetsmiljöverket. Vid yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från
Länsstyrelsen.
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Om du som privatperson själv ska avlägsna och hantera asbest måste det först anmälas
till Miljöenheten. För att undvika spridning av asbestfiber ska eternitplattorna hanteras
med stor försiktighet så att de inte går sönder. Ska plattorna förvaras ska detta göras i
container eller annan väl försluten behållare samt förses med märkning där det tydligt
framgår att innehållet är asbest. Ska eternitplattorna transporteras ska det göras så att
det inte dammar. Avfallet får inte heller blandas med annat rivningsavfall och ska
lämnas till en återvinningscentral.
Miljöenheten vill även informera om skyldigheten att undersöka förekomsten av annat
farligt avfall i byggnaden, exempelvis PCB.
Fastigheten med sitt läge och typ av byggnad utgör typiska fladdermusmarker. Det krävs
tillstånd från Länsstyrelsen att vidta åtgärder i husen då fladdermöss har påvisats där.
Det handlar om dispens från bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845) 4 §
och i vissa fall jaktlagen (1987:259).
För att kompensera borttagna möjligheter för eventuella fladdermöss i samband med
ändrad användning bör fladdermusholkar placeras i närliggande träd.
Miljöenheten vill också påpeka att de så kallade hushållningsprinciperna gällande energi
och återvinning bör beaktas i samband med de tilltänkta åtgärderna.
Byggenhetens bedömning
Ändrad användning från ekonomibyggnad för jordbruk till två bostäder är
bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 § PBL. Byggnadsnämnden har dels att pröva om föreslagen
åtgärd kan prövas i ett ärende om bygglov eller erfordrar detaljplaneläggning enligt 4
kap 2 § PBL, att avgöra markområdets lämplighet för bostäder enligt 2 kap PBL samt att
granska huruvida de föreslagna bostäderna uppfyller de utformningskrav som framgår
av 8 kap PBL.
Ett markområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning för ett
nytt byggnadsverk ska prövas genom detaljplan om det råder stor efterfrågan på
området för bebyggande enligt 4 kap 2 § första stycket punkt 3 PBL. Av den gällande
översiktsplanen (ÖP 2010) framgår att det råder ett stort bebyggelsetryck i kommunen
som gör att även enstaka nya bostäder bör omfattas av krav på detaljplan för att
mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploatering. Samt att ny
bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida det inte finns
synnerliga skäl för denna.
Fastigheten ligger som framgår ovan inom ett område som är utpekat för ett flertal olika
och starka allmänna intressen. Byggenheten anser att behovet av att hushålla med
mark, samordna fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående
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markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som inte kan ske inom
ramen för en ansökan om bygglov. Byggenheten bedömer därmed att huruvida ansökan
omfattar en eller två nya bostäder och ombyggnad av en befintlig bostad, inte i sak
påverkar bedömningen av om detaljplaneläggning är erforderligt.
Vidare bör frågan om lämpligheten av 2 eller 1 nya bostäder 30-60 meter ifrån en 20002500 kvadratmeter stor ekonomibyggnad till ett pågående jordbruk prövas i detaljplan.
Detta dels med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och möjligheterna att
förebygga bullerstörningar men även för att utreda om bostäderna kan leda till
begränsningar av möjligheten att utveckla jordbruket genom krav på framför allt
skyddsåtgärder eller försiktighetsmått. Några särskilda skäl för en annan bedömning har
inte framkommit.
Att det förut funnits bostäder på gårdarna framgår av den häradsekonomiska kartan
från 1910-1915, då framför allt den sydvästra byggnadskroppen i den u-formade gården
är markerad som bostad. I den ekonomiska kartan från 1968/69 är dock hela den berörda gårdsbyggnaden upptagen som ”hus, ej avsett till boningshus”. Det saknas uppgifter i byggenhetens arkiv för att bekräfta sökandes uppgifter om att den norra delen av
u-gården byggts på 80-talet och att personalbostad då inretts. Ingen av bostäderna inom
de två gårdsformationerna har tidigare behandlats i ett ärende om bygglov. Inte heller
har lämpligheten av bostadsbebyggelse inom ett synnerligen ringa avstånd från jordbruket i fråga prövats i ett ärende om bygglov.
Då byggenheten bedömer att bygglov inte kan beviljas med hänsyn till behovet av en
detaljplan enligt 4 kap 2 § PBL har inte granskningen av huruvida de föreslagna
bostäderna uppfyller de utformningskrav som framgår av 8 kap PBL genomförts fullt ut.
Frågan om en avfallshantering väster om och i anslutning till gården är en lämplig
lösning avseende avfallshantering har inte granskats, inte heller vilken infart som avses
eller om det föreligger någon bullerproblematik.
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 31 § PBL för att
bygglov skall medges inte är uppfyllda. Byggenheten finner att krav på
detaljplaneläggning enligt i 4 kap 2 § första stycket punkt 2 PBL föreligger samt att det
inte rör sig om en åtgärd som är möjlig att pröva inom ramen för en ansökan om
förhandsbesked. Bygglov ska därför nekas.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 8.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-12-28, tillägg 2018-01-16
Protokoll från arbetsutskottet, § 8/18
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Med stöd av 4 kap 2 §, 9 kap 31 och 20 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan
anförda beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Bygglov nekas i
fråga om ändrad användning från ekonomibyggnad till tre bostäder för berörda
byggnadskroppar på fastigheten Borgeby 9:30.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 7 tim a 1000 kr)
7 000 :Faktura översänds separat
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Yttrande över granskningshandlingar, Granskning II
Förslag till detaljplan för Lomma 33:21 & Lomma 33:25 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (Fastigheter vid Vegagatan – Strandvägen)
Ärendebeskrivning
Området som omfattas av förslaget till ny detaljplan berör centrala delar av Lomma.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en revitalisering inom området. Inom området
föreslås detaljplanen bl.a. möjliggöra ny bebyggelse för verksamheter och bostäder.
Uppskattningsvis kommer området efter full utbyggnad kunna inrymma 20-30 bostäder.
Detaljplanen har tidigare varit utställd för granskning under tiden 5 september – 3
oktober 2016. Planen har efter det förändrats och omarbetats i vissa delar. Därför ställs
planförförslaget ut för granskning II under tiden 27 november – 22 december 2017.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut av den 1 september 2015 yttrat sig över det
tidigare förslaget.
De huvudsakliga ändringarna i det nu aktuella planförslaget jämfört med det tidigare
förslaget är i korthet:
• Byggnadshöjderna har ändrats till att referera till nollplanet.
• Passagen norr om Lomma 33:21 hålls tillgänglig genom prickmark och egenskapen ”x”
vilken markerar ”marken ska vara tillgänglig för allmännyttig gångtrafik”.
• Den södra korridoren på Lomma 33:25 var tidigare markerad som ”endast
komplementbyggnad”. Denna egenskap har tagits bort i det nya förslaget för att
möjliggöra en eventuell utbyggnad mot Lomma 33:26.
Byggenhetens bedömning
Byggenheten har granskat detaljplaneförslaget med fokus på framtida handläggning av
bygglov inom det föreslagna området.
Högsta byggnadshöjd samt högsta totalhöjd är i planförslaget angivet i meter över
nollplanet. Som byggenheten erfar är nollplanet att hänföra till havsnivå snarare än
marknivå. Byggenheten vill påtala att höjdbestämmelser i förhållande till nollplanet kan
vara problematiska vid handläggning av bygglov. Bl.a. kan det ställa särskilda krav på de
handlingar som ligger till grund för bedömning av bygglov. Byggenheten ställer sig
frågan om nollplanet är en nationell eller lokalt bestämd nivå. För beräkning av höjder är
det därför viktigt att utgångspunkten och betydelsen av nollplanet tydligt framgår vad
planen. Alternativt att en annan beräkningsgrund för byggnadshöjd och totalhöjd införs i
planen.
Forts
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Byggenheten vill också framföra synpunkter på, och uppmärksamma miljö- och
byggnadsnämnden på de bestämmelser avseende ”skydd” i förslaget. I denna
bestämmelse framgår att bullerskyddande plank får uppföras i anslutning till uteplats.
Planken som enligt förslaget får uppföras tillåts ha en höjd av 2 meter och en längd av
max 5 meter. Höjden som angivits överskrider den höjd som enligt miljö- och
byggnadsnämndens riktlinjer för plank och murar, antagna av Miljö- och
byggnadsnämnden 2003-12-16, normalt aldrig ska tillåtas. I riktlinjerna är höjden som
normalt aldrig ska överskridas 1,8 meter. Det bör också framföras att det i förslaget inte
anges någon närmare precisering av var eventuella bullerskyddande plank får placeras
än i anslutning till uteplats. Detta innebära att även den restriktion mot att placera plank
i gräns mot allmänna ytor som framgår i riktlinjerna kan komma att stå i strid mot det
detaljplanen tillåter. Byggenheten anser därför att en anpassning av planförslagets
tillåtelse av bullerreducerande plank skall ses över i förhållande till riktlinjerna för plank
och murar. Enheten vill emellertid framföra att om föreslagen utformning eller placering
av plank är nödvändig för att bullerkraven ska uppnås så bör detta framföras och
tydliggöras i planen.
Miljöenhetens bedömning
Föroreningar
Det har tidigare legat en bensinstation på fastigheterna Lomma 33:21 och 33:25.
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM), alternativt platsspecifika
riktvärden, ska användas eftersom man planerar för bostäder i planområdet.
SPIMFAB har gjort markundersökningar på fastigheten Lomma 33:25. I samband med
undersökningen påträffades föroreningar över det åtgärdsändamål som användes för
tillfället, det vill säga mindre känslig markanvändning (MKM). Cisternerna som fanns i
marken togs bort och i samband med det schaktades även förorenade massor i
cisternernas närhet bort. Provresultat i schaktväggarna och schaktbotten låg på under
riktvärdet för KM efter genomförd schaktning. Det skedde dock ingen schaktning i den
punkt där en förorening i form av PAH-H påträffades med värde över KM. Vidare togs
endast tre prover vid de inledande markundersökningarna på fastigheten. Dessa prover
är inte tagna utifrån förutsättningar för att bygga bostäder.
På fastigheten Lomma 33:21 har prover tagits på ej överbyggda ytor. Provresultaten
visade inga föroreningar. Det är dock inte klarlagt vad som finns under byggnaderna.
Med hänvisning till ovanstående kan man inte med säkerhet säga om sanering kommer
att behövas inför byggande av bostäder. Detta måste undersökas inför eventuell
byggnation av bostäder.
Tidigare okända markföroreningar som kan upptäckas vid byggande måste omedelbart
anmälas till Miljöenheten.
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Buller
Gällande bullerriktvärden enligt Förordning om omgivningsbuller vid Bostadsbyggnader
(2015:216) ska ej överskridas.
Miljöenheten har tidigare mottagit bullerklagomål vid transporter från grannar inom och
i närheten av planområdet. Kombinationen av verksamheter och bostäder kan ofta leda
till störningar och det är viktigt att detta beaktas i planförslaget så att tung trafik kan
vända om det behövs samt att angöring för leverans till framtida verksamheter kan ske
på lämplig plats i förhållande till bostäderna.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 9.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten och miljöenheten 2018-01-08
- Protokoll från arbetsutskottet, § 9/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Miljö- och byggnadsnämnden antar byggenhetens bedömning och miljöenhetens
bedömning som sitt eget yttrande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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NN
Tillsyn enligt plan- och bygglagen
Föreläggande vid vite att inkomma med kopia på protokoll över utförd
återkommande besiktning av ventilationssystem
Ärendebeskrivning
Samtliga ventilationssystem tillhörande bostadsrättsföreningens fastighet - två (2)
flerbostadshus på NN i Lomma besiktigades 2014-04-14 med nästa besiktning senast
2017-04-14.
2017-05-31 skickades ut påminnelse om kontrollen då protokoll på återkommande
kontroll av ventilationssystem (s.k. OVK) inte ännu inkommit. Protokollet skulle ha varit
byggenheten tillhanda senast 2017-07-15 men framflyttats efter tfn samtal från
ordförande till 2017-09-01.
Då inga protokoll inlämnats skickades ut 2017-10-05 granskning/kommunicering där
bostadsrättsföreningen bereddes tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut senast
2017-11-15. Denna skrivelse skickades även digitalt till både föreningen som förvaltaren,
NN i Malmö.
Inget yttrande har inlämnats till det utsatta datumet och inte heller kopior på utförd
OVK har till dagens datum inkommit.
Förutsättningar
Av plan- och byggförordningen, PBF, 5 kap. 1 § (SFS2011:338) framgår att
funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och
därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.
Enligt förordningen skall den återkommande besiktningen ske med fasta intervaller.
Kontrollen skall utföras av en sakkunnig enligt 7 kap 4 § PBF.
Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan åtgärd som åligger
honom enligt plan- och bygglagen, PBL, eller enligt någon föreskrift eller något beslut
som har meddelats med stöd av PBL, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL
förelägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden. Enligt 11 kap. 37 § får föreläggande
enligt 19 § förenas med vite.
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Bedömning/motivering
Av fastighetsregistret framgår att bostadsrättsföreningen NN var lagfaren ägare till NN
när de av lagen föreskrivna återkommande kontrollerna av ventilationssystem skulle
genomföras.
Mot bakgrund av det anförda bör fastighetsägaren föreläggas om att inkomma med
kopior på protokoll över utförd återkommande kontroll av ventilationssystem. Eftersom
protokoll över utförd besiktning av ventilationssystem - trots påminnelse och försäkran
från styrelse om beställning, inte inkommit skall föreläggande vid vite att inkomma med
sådant protokoll utfärdas. Vite ska sättas 44 800 kronor som är prisbasbelopp för 2017
då överträdelse begicks.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 10.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-12-12
Protokoll från arbetsutskottet, § 10/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen beslutar miljö- och byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägaren bostadsrättsföreningen NN, vid vite
om kr 44 800 att senast 6 veckor efter delfåendet av detta beslut inlämna kopior på
protokoll över utförd återkommande funktionskontroll av ovan samtliga
ventilationssystem på fastigheten NN.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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FJELIE 8:2, Flädie Mejeriväg 19
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och nybyggnad av verkstad/förråd
samt flytt av parkeringsplatser
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan avser en utökning av ett befintligt förråd om 60 kvadratmeter i två
riktningar på Flädie Mat & Vingård. Det befintliga förrådet är ca 12x5 meter och befinner
sig i nordöstra hörnet av fastigheten i linje med hotellets östra gavel. De föreslagna
utökningarna består dels av en 59 kvadratmeter stor tillbyggnad åt sydöst, dels av en
nybyggnad av en vinkelbyggnad med en byggnadsarea om 196 kvadratmeter.
Åtgärderna om tillbyggnad och nybyggnad av verkstad och förråd föreslås inom det
markområde som är ianspråktaget för Flädie Mat & Vingård och i huvudsak utgör
hårdgjord yta samt parkeringsplatser.
Den föreslagna tillbyggnaden utgör en förlängning av befintlig byggnadskropp åt sydöst.
Denna tillbyggnad är 6,85 meter lång och 1 meter bredare än befintligt förråd och ges
ett pulpettak som anpassas till befintligt förråds taklutning om 8 grader. Gavel och en
tvärgående vägg i befintligt förråd rivs så att ett förrådsutrymme skapas.
Den i norr och väster föreslagna nybyggnaden utgör en vinkelbyggnad där
byggnadskroppen i öst-västlig riktning föreslås bli 25 meter och byggnadskroppen i nordsydlig riktning som ansluter till befintligt förråd ges en längd om 13,725 meter. Båda
byggnadskroppar ges en bredd om 6 meter och ett sadeltak med en taklutning om 39
grader. En dörröppning föreslås förbinda denna nybyggnad med befintligt förråd.
Material och färgsättning anpassas till befintliga med fasad i röd stående träpanel, svart
betongsockel, tak i svart korrugerad fibercement, fönster, dörrar och portar i rött trä och
avvattning och övriga plåtdetaljer i varmförzinkad plåt.
Av ansökan framkommer att uppförandet av ovan nämnda förråd resulterar i att 7 pplatser försvinner i fastighetens nordöstra hörn och att 5 p-platser tillkommer i
fastighetens nordvästra hörn i anslutning till befintlig hotellbyggnad.
Efter att grannehörande genomförts har ansökan reviderats så att den tidigare
föreslagna utökningen och flytten av parkeringsplatser till jordbruksmark norr om Fjelie
8:2 på fastigheten Fjelie 2:3 slopats.
Förutsättningar
Fjelie 8:2 är beläget utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen
bebyggelse. Fastigheten befinner sig vidare inom riksintresse för kustzon och mellan
riksintresse för väg (E6) samt järnväg. Fjelie 8:2 är beläget i ett område där marken är
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graderad till klass 10 jord. Av flygfoton framgår att marken öster och norr om
fastigheten nyttjas för jordbruksproduktion.
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010) är Fjelie 8:2 beläget inom utredningsområde för
byggnation. Vidare framgår att en fördjupning av översiktsplanen för Flädie by med
närmaste omgivning kan vara lämplig med hänsyn till utbyggnaden av Lommabanan och
byns förutsättningar att växa.
Enligt 9 kap 2 § första stycket 1 och 2 plan- och bygglagen, (2010:900) PBL, krävs
bygglov för nybyggnad och tillbyggnad.
Enligt 6 kap 1 § åttonde punkten plan- och byggförordningen, (2011:338) PBF, krävs
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser
utomhus.
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.
Enligt 4 kap 2 § första stycket 3 a PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning för 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 byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
Enligt 4 kap 2 § tredje stycket PBL krävs det trots första stycket 3 ingen detaljplan om
byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller
förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Enligt 2 kap 2 § ska prövningen 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 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
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Enligt 2 kap 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1) stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan,
2) skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3) åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4) behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5) möjligheterna att hantera avfall,
6) trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7) möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8) behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Enligt 2 kap 8 § skall
byggnadsverk som placeras under markytan i skälig omfattning utformas så att det inte
försvårar användningen av marken ovanför.
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 2 kap 9 § PBL skall byggnadsverk lokaliseras, placeras och utformas på sådant sätt
att de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa och
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad
1) vara lämplig för sitt ändamål,
2) ha en god form-, färg- och materialverkan samt
3) vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Enligt 8 kap 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de
1) vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2) vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den
betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom
ombyggnaden samt
3) vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
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Om byggnadsåtgärder som är anmälningspliktiga enligt PBF skall vidtas på en bebyggd
tomt, skall, enligt 8 kap 11 § PBL, 8 kap 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig
med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras
varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.
Enligt 10 kap 3 § 1 PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked, om åtgärden kräver bygglov.
Enligt 10 kap 5 § PBL ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som
byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för
åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.
Enligt 10 kap 9 § första stycket 1 och 2 PBL ska det för den kontroll som avses i 5 § finnas
en eller flera kontrollansvariga som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som
behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och har en
självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Enligt 10 kap 10 § PBL respektive 7 kap 5 § PBF krävs för vissa åtgärder inte en
kontrollansvarig om inte byggnadsnämnden beslutar annat.
Enligt 10 kap 14 § första stycket PBL ska byggnadsnämnden i fråga om sådana åtgärder
som avses i 3 § utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till
ett sammanträde för tekniskt samråd, om
1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till byggherren och den eller
dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också skickas till dem i övrigt som enligt
detta kapitel ska ges tillfälle att delta i samrådet eller som enligt byggnadsnämndens
bedömning bör ges tillfälle att delta.
Kommunikation
Ärendet har skickats ut på grannehörande i den utformning som inkluderade en
utökning av antalet parkeringsplatser norr om fastigheten Fjelie 8:2. Efteråt har ansökan
reviderats avseende parkeringsplatser. Den till- och nybyggnad som ansökan i sin
nuvarande form avser har inte ändrats sedan grannehörandet. Byggenheten har bedömt
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att ett andra hörande av berörda inte behövt göras då åtgärdens omfattning minskat.
Ärendet har även skickats på remiss till räddningstjänsten, trafikverket, tekniska
förvaltningen samt miljöenheten.
Från ägarna till grannfastigheterna Fjelie 8:3, Fjelie 2:13, Fjelie 8:21 har yttrande
inkommit utan erinran.
Fastighetsägare till Fjelie 2:3 har beretts möjlighet att yttra sig, då ärendet omfattade
parkeringsåtgärder på vederbörandes fastighet. Inget yttrande har inkommit.
Fastighetsägare till Fjelie 8:2 har beretts möjlighet att yttra sig, inget yttrande har
inkommit.
Räddningstjänsten har 2017-06-29 inkommit med yttrande enligt följande:
Brandskyddsdokumentation behövs
Trafikverket har 2017-07-19 inkommit med yttrande enligt följande:
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Fastigheten ligger utmed
väg 914 och tillbyggnaden placeras enligt ansökan ca 140 meter från vägen.
Parkeringsplatsen placeras ca 160 meter från vägen. Trafikverket har inga synpunkter på
tillbyggnadens eller parkeringsplatsernas placering. Trafikverket förutsätter att
anslutning sker mot enskild väg och att kontakt tar med berörd väghållare.
VA-enheten har 2017-08-22 inkommit med yttrande enligt följande:
Inget att erinra
Gatu- och parkenheten har 2017-08-22 inkommit med yttrande enligt följande:
Inget att erinra
Renhållning har 2017-08-22 inkommit med yttrande enligt följande:
Ingen erinran under förutsättning att avfallshanteringen inte påverkas. På
tömningsdagen ska kärlen stå vid fastighetsgräns utmed farbar väg, alternativt inne på
fastigheten om det finns vändplats för tung lastbil, i enlighet med Lomma kommuns
gällande renhållningsföreskrifter.
Miljöenheten har 2017-08-22 inkommit med yttrande enligt följande:
Miljöenheten har ingen erinran.
Byggenhetens bedömning
Flädie Mat- & vingård utgör inte ett jordbruk vilket medför att bygglov erfordras för den
tilltänkta ny- och tillbyggnaden enligt 9 kap 2 § PBL. För att flytta parkeringsplatser krävs
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enligt 6 kap 1 § PBF bygglov. Föreslagen åtgärd kan inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan och åtgärden bedöms kunna prövas i samband med en prövning av
ansökan om bygglov, varpå ingen detaljplan krävs enligt 4 kap 2 § tredje stycket PBL.
Den tilltänkta till- och nybyggnaden avviker inte påtagligt från omgivande bebyggelse på
tomten. Kraven på utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2 och 17 §§ PBL är
uppfyllda. Åtgärden innebär inte heller att ytterligare mark tas i anspråk eller att
verksamheten på Flädie Mat & Vingård utökas varpå kraven i 2 kap 2 och 4 §§ PBL
bedöms uppfyllda.
Den åtgärd som är i fråga påverkar inte möjligheterna att på ett tillfredsställande
hantera avfall. Den föreslagna åtgärden innebär inte en utökning av verksamheten på
Flädie Mat & Vingård varpå en förlust av 2 parkeringsplatser från 78 p-platser till 76 pplatser bedöms vara försumbar.
Ny- och tillbyggnaden kan inte anses medföra några påtagliga men för grannar och
kringboende. Tillbyggnaden uppfyller därför hänsynskraven i 2 kap 9 § PBL.
De krav som ställs i 8 kap 1 § PBL och i 3 kap 1 § PBF om att byggnad skall vara lämplig
för sitt ändamål uppfylls. Huruvida de tekniska egenskapskraven för brandskydd
uppfylls, kommer att granskas inför startbesked.
För genomförande av åtgärden erfordras en certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap 9 §
PBL.
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 31 § PBL för att
bygglov skall medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför beviljas.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 11.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-12-27
- Protokoll från arbetsutskottet, § 11/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Med stöd av 9 kap 20 och 31 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beslutar
Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Bygglov beviljas för till- och
nybyggnad av förråd och verkstad samt flytt av parkeringsplatser på Fjelie 8:2 i
enlighet med reviderad ansökan och med utförande som framgår av stämplade
ritningar som fogats till detta beslut.
Som kontrollansvarig för projektet fastställs NN.
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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 beslutsdatum.
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden
meddelat startbesked. Upplysningar om detta bifogas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov
Samråd, tillsyn och kontroll
Grannehörande
Kostnad för lagstadgat kungörande i
Post- och Inrikes Tidningar
Summa
Faktura översänds separat

5331 :4265 :2509:344 :12 449 :-

Upplysningar
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant besked ges
normalt efter det att tekniskt samråd avhållits. De tekniska egenskapskraven kommer
att granskas vidare vid det tekniska samrådet och vid de platsbesök som görs.
Kallelse till tekniskt samråd bifogas.
Bygglovet innefattar rätt att riva de delar av den befintliga byggnaden som krävs för att
den nya tillbyggnaden skall kunna uppföras.
Bygglovet innebär inte en ovillkorlig rätt att utföra det som avses med lovet. Uppförande
av tillbyggnad och nybyggnad kan vara beroende av civilrättsliga
avtal/överenskommelser mellan Er och ägaren till Fjelie 8:2.
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas
in för godkännande innan påbörjandet.
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten
kommer att börja.
Bygglovet innefattar rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs för
byggverksamheten. Sådana bodar får inte placeras och utformas så att de inverkar
menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter
för omgivningen. Bodarna bör dessutom placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen.
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana.
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BJÄRRED 12:10, Lingvägen 17
Ansökan om permanent lov för skolbyggnad samt utvändig ändring
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan avser permanent lov för skolpaviljong.
Enligt ansökan avses befintlig skolpaviljong, som tidigare beviljats med tidsbegränsat lov,
att få ett nytt utseende genom en utvändig ändring. Permanent lov har tidigare inte
kunnat ges då bl.a. varsamhetskraven inte ansetts vara uppfyllda. Byggnadens långsidor
målas i röd kulör, långsidorna utformas även med en taklåda i vit kulör. På kortsidorna
uppförs enligt förslaget tegelfasader i brun kulör samt med spaljé för växtlighet.
Förutsättningar
Bjärred 12:10 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 122.
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för bl.a.
nybyggnad och annan ändring av en byggnad, om ändringen innebär att byggnaden ges
annan kulör, förses med annan fasadbeklädnad eller byggnadens yttre utseende
avsevärt påverkas på annat sätt.
Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL ska en ansökan om bygglov för åtgärd inom område
med detaljplan bifallas under förutsättning
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen a)
överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har
godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser
eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen,
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa
och
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL.
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. stadsoch 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.
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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.
Remisser
Räddningstjänsten har i ärende MB-2017-1204 som behandlade samma åtgärd och
byggnad erinrat: ”Redovisa utrymning.”
Byggenhetens bedömning
Enligt reglerna i 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för aktuell åtgärd.
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärden strider inte mot gällande detaljplan.
Aktuell byggnad har tidigare omfattats av ett tidsbegränsat lov. Tiden för tidsbegränsat
lov har gått ut och går inte att förlänga, varpå permanent lov har sökts. I aktuell ansökan
har skolpaviljongens utformning ändrats för att bättre kunna anpassas i området och
uppfylla de krav som gäller avseende varsamhet. Frågan som nu är aktuell är om
byggnaden uppfyller de krav på bl.a. varsamhet så att permanent lov kan beviljas.
Byggenheten bedömer att de utvändiga ändringar som beskrivs ovan samt enligt
ritningar och illustrationer inte är tillräckliga för att ge permanent bygglov. Byggenheten
gör bedömningen att byggnaden fortfarande har det visuella intrycket av en
skolpaviljong med tillfällig karaktär. De två långsidornas repeterande fasad med
tillhörande ramper i aktuell omfattande utsträckning samt långsidans tydliga
cellindelning ger det visuella intrycket av en tillfällig barackbyggnad. Detta gäller i
synnerhet fasad mot väst. Dessa två långsidor utgör majoriteten av byggnaden. Även
den tillhörande markangöringen vid byggnaden utgör ett skäl att betrakta helheten som
tillfällig.
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd inte
uppfyller de krav som ställs avseende lämplig utformning med hänsyn till stads- och
landskapsbilden på platsen, intresset av en god helhetsverkan samt de krav som ställs på
god form-, färg- och materialverkan enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL respektive 8 kap.
1 § PBL. Vidare anser byggenheten att aktuell åtgärd inte bidrar till att miljömässiga och
konstnärliga värden i området skyddas. Dessa ändringar och tillägg i bebyggelsen
bedöms inte att ha gestaltats varsamt enligt 2 kap. 6 § tredje stycket.
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Med hänsyn till det ovan nämnda är kraven i 9 kap. 30 § PBL, för när bygglov ska
beviljas, inte uppfyllda. Byggenheten bedömer att bygglov för permanent lov samt
utvändig ändring av skolpaviljong emellertid inte ska beviljas.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 12.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Enligt ansökan föreslås byggnadens långsidor får en ny färgsättning genom att de målas
röda, vitmålade taklådor uppförs och kortsidorna förses med tegelfasader. På
kortsidorna har också spaljér för växtlighet redovisats. Nämnden anser att byggnaden nu
i större mån än tidigare anpassats till platsen och den befintliga miljön. Nämnden
bedömer att åtgärden nöjaktigt uppfyller kraven i 2 kap. 6 § första stycket PBL
respektive 8 kap. 1 § PBL. på lämplig utformning med hänsyn till stads- och
landskapsbilden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2018-01-08
Protokoll från arbetsutskottet, § 12/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt ordföranden att ta beslut i ärendet när
handlingarna är kompletta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BJÄRRED 44:32, Hantverkaregatan 6
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, rivning samt plank
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan avser en rivning av ett förråd om ca 15,5 kvadratmeter i fastighetens
sydöstra hörn samt en utvändig ändring i form av att burspråk på huvudbyggnads södra
fasad ersätts med ett fönsterparti. Ansökan avser även en tillbyggnad bestående av
utbyggnad av befintlig takkupa mot väster samt en tillbyggnad bestående av badrum
och sovrum som mer eller mindre placeras där tidigare nämnt förråd är beläget.
Sökande föreslår att tillbyggnaden med en byggnadsarea om 28 kvadratmeter placeras
4,5 meter från gräns i söder respektive i omedelbar anslutning till gräns mot öster.
Tillbyggnaden föreslås få en färdig golvhöjd 15 cm lägre än golvhöjden i befintlig
huvudbyggnad.
Åtgärden avser även uppförande av en spaljé i gräns mot söder och väster. Spaljén
placeras 60 cm från fastighetsgräns i söder, med befintligt staket i gräns och växtlighet
däremellan, respektive direkt i gräns mot väster. Spaljén ges en höjd om 1,8 meter med
en genomsiktlighet om 50 % upp till en höjd om 1,2 meter och en genomsiktlighet om ca
60 % mellan 1,2 - 1,8 meter över mark.
Tillbyggnaden är tänkt att uppföras i huvudsak i stående, svart träpanel lika befintligt
hus, med dörrar, fönster och plåtdetaljer i svart. Taket på tillbyggnaden utförs i svart
papp. Länken mellan huvuddelen av tillbyggnaden och befintlig huvudbyggnad uppförs i
glas och stål. Även förlängningen av takkupan föreslås utföras i svart, stående träpanel
och tak lika befintligt. Spaljén uppförs i tryckimpregnerat trä.
Ansökan har ursprungligen omfattat även en putsning av befintlig huvudbyggnads
tegelfasad. Sökande har i skrivelse inkommen 2017-11-20 reviderat ansökan på den här
punkten och reviderat materialval på föreslagen tillbyggnad i enlighet härmed.
Förutsättningar
Fastigheten Bjärred 44:32 är belägen inom detaljplanelagt område. För fastigheten
gäller detaljplan # 106 laga kraft vunnen 1971-05-25. För fastigheten i fråga regleras i
detaljplanen bland annat tillåten byggnadsarea till 25% av tomtarean samt att byggnad
ska uppföras fristående. Byggnad får dock enligt detaljplan uppföras i gräns mot
granntomt där detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt
bebyggande av kvarteret. Vidare regleras i detaljplanen bland annat tillåten
byggnadshöjd till 3,5 meter och antalet våningar till 1.
Fastigheten Bjärred 44:32 ligger i ett område som är utpekat i Lomma kommuns
kulturmiljöprogram under rubriken "Hantverkarevägen, Per Claus väg" som en miljö
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med kulturvärden att värna om. Bland annat nämns att tegelfasader inte bör målas,
putsas, slammas eller på annat sätt täckas över samt att vid eventuell nybyggnation i
området ska volym och placering på tomten anpassas till befintlig bebyggelse och att
plank eller murar ut mot gata är olämpliga. Huset är dock inte särskilt utpekat som
kulturhistoriskt värdefullt.
Enligt 9 kap 2 § första stycket 2 och 3 c plan- och bygglagen, (2010:900) PBL, krävs
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.
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med
detaljplan krävs, enligt 9 kap 5 § första stycket PBL, – trots bestämmelserna i 9 kap 2 §
PBL – inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,
om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Enligt 6 kap 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen, (2011:338) PBF, krävs
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank.
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 det erfodras bygglov för att uppföra
byggnaden. Om kommunen har bestämt något annat i planen, gäller den ändrade
lovplikt som framgår av planen.
Enligt 6 kap 5 § första stycket 1 PBF krävs det för åtgärder som inte kräver lov en
anmälan vid rivning av en byggnad eller en del av en byggnad. Enligt 6 kap 6 § första
stycket 1a PBF gäller detta dock inte rivning av en komplementbyggnad.
Enligt 9 kap 14 § PBL får den som avser att vidta en åtgärd ansöka om att åtgärden
prövas, även åtgärden inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, som om åtgärden
krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med denna lag.
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL skall en ansökan om bygglov för åtgärd inom område
med detaljplan bifallas under förutsättning
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen,
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,
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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.
Trots kraven på planenlighet i 9 kap 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap 31 b § PBL,
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och
förenlig med detaljplanens syfte.
Enligt 9 kap 31 d § PBL skall om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första
stycket eller 9 kap 30 § första stycket 1 b PBL, en samlad bedömning göras av den
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.
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.
Enligt 2 kap 6 § första stycket 1 och 5 PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a.
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje
stycket skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt 2 kap 9 § PBL skall byggnader lokaliseras, placeras och utformas på sådant sätt att
de eller deras avsedda användning inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet
eller betydande olägenhet på annat sätt.
Enligt 8 kap 1 § PBL skall en byggnad
1) vara lämplig för sitt ändamål,
2) ha en god form-, färg- och materialverkan samt
3) vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Enligt 8 kap 2 § första stycket 3 PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de
vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
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Enligt 8 kap 7 § PBL får, vid bl.a. ändring av en byggnad, kraven i 8 kap 1 § PBL anpassas
och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning samt med hänsyn
till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot
förvanskning i detta kapitel. Avsteg från kraven i 8 kap 1 § tredje punkten får dock göras
endast om det med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard är
uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Angivna undantag gäller inte i fråga om krav som
alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 2 § fjärde
punkten PBL.
För att uppfylla de krav på tillgänglighet och användbarhet som avses i 8 kap 1 § får vid
tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, enligt BBR 3:5111 Boverkets byggregler (BFS
2017:5, BBR 25), en tillbyggnad inte innebära att bostaden, i dess utformning före
tillbyggnaden, försämras med avseende på tillgänglighet och användbarhet. Vid
tillbyggnad i markplanet ska man, för den tillbyggda delen, eftersträva samma nivå på
tillgänglighet och användbarhet som gäller för uppförande av nya byggnader. Finns det
skäl att medge avsteg från det kravet ska ändringen var projekterad och utförd på ett
sådant sätt att den tillbyggda delen utan svårighet kan göras tillgänglig inifrån bostaden i
efterhand, om det inte finns synnerliga skäl.
Om byggnadsåtgärder som är anmälningspliktiga enligt PBF skall vidtas på en bebyggd
tomt, skall, enligt 8 kap 11 § PBL, 8 kap 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig
med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
Enligt 8 kap 9 § PBL skall en obebyggd tomt som skall bebyggas ordnas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Tomten ska ordnas så att
1) naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2) betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3) det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar
som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckningsfordon,
4) det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon,
5) personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6) risken för olycksfall begränsas.
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det på
tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och
parkering enligt första stycket 4, skall man i första hand ordna friyta.
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Enligt 8 kap 13 § andra stycket 4 PBL får ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
Enligt 8 kap 17 § PBL skall ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras
varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och så att byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.
Enligt 10 kap 3 § punkt 1 PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har
gett ett starbesked, om åtgärden kräver bygglov.
Enligt 10 kap 5 § PBL ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som
byggherren utför eller åter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för
åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.
Enligt 10 kap 9 § första stycket 1 och 2 PBL ska det för den kontroll som avses i 5 § finnas
en eller flera kontrollansvariga som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som
behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och har en
självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Enligt 10 kap 10 § PBL krävs för små ändringar av en- eller tvåbostadshus inte en
kontrollansvarig, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.
Enligt 10 kap 22 § PBL ska byggnadsnämnden i beslutet om lov eller snarast möjligt
därefter, om det enligt 14 § inte behövs något tekniskt samråd,
1. ge startbesked, eller
2. förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för nämndens
prövning i frågan om startbesked.
Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver
tillstånd av någon annan myndighet, ska nämnden upplysa byggherren om detta.
Kommunikation
Ärendet har skickats ut för hörande av berörda grannar.
Från ägarna till grannfastigheterna Bjärred 44:3 och 44:2 har yttrande inkommit utan
erinran.
Från ägarna till NN har 2017-12-20 yttrande inkommit med erinran mot den sökta
åtgärden I yttrandet anförs följande: ”Anser inte att detaljplanen bör överstridas i
området och därför inte heller för NN.”
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Sökande har i yttrande inkommit 2017-11-20 angivit att de avser att komplettera
ansökan de handlingar som krävs för startbesked så snart bygglov beviljats. Sökande har
2018-01-05 inkommit med yttrande där de i huvudsak anför att avvikelsen från
detaljplan bör betraktas som en liten avvikelse och att avvikelsen ifrån detaljplan inte
kan komma att påverka ägarna till NN då föreslagen tillbyggnad ligger 4,5 meter ifrån
deras tomtgräns och längre bort än befintligt förråd. Sökande påpekar även att ägarna
till NN har en skafttomt som angränsar mot deras och att ägarna till NN har uttryckt en
önskan om att de buskar som vetter mot deras fastighet inte ska tas ner.
Byggenhetens bedömning
Tillbyggnaden är enligt 9 kap 2 § PBL bygglovspliktig. Föreslagen spaljé bedöms utgöra
ett plank som enligt 6 kap 1 § PBF är bygglovspliktigt. För rivning av förråd i tomtgräns,
kan inte entydigt avgöras huruvida åtgärden är bygglovpliktig och därmed
rivningslovpliktig, då uppgift om huruvida berörd granne i öster skulle godkänna
uppförandet av den. Enligt 9 kap 14 § PBL kan åtgärden hanteras i form av en frivillig
ansökan om rivningslov. Den utvändiga ändringen bedöms inte vara bygglovspliktig
enligt 9 kap 5 § PBL men kan hanteras i form av en frivillig ansökan om bygglov enligt 9
kap 14 § PBL.
De tilltänkta åtgärderna har anpassats till den tidigare lovgivna huvudbyggnaden och till
omgivningen på sådant sätt att kraven på utformning och anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1,
2, 13 och 17 §§ PBL är uppfyllda.
Byggenheten bedömer att riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet följts. Det förråd som
avses rivas har inte heller några betydande historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
eller konstnärliga värden. Åtgärderna innebär inte en sådan betydande olägenhet som
avses i 2 kap 9 § PBL
Byggenheten bedömer att det med hänsyn till stadsbilden finns skäl att medge avsteg
från kravet på att lägga tillbyggnaden i samma nivå som huvudbyggnaden. Tillbyggnaden
är dock projekterad så att den tillbyggda delen utan svårighet kan göras tillgänglig
inifrån bostaden i efterhand. De krav som ställs i 8 kap 1, 2 och 7 §§ PBL om att byggnad
skall vara tillgänglig och lämplig för sitt ändamål uppfylls.
Byggenheten har verkställt utredning avseende åtgärdernas uppfyllande av övriga ovan
anförda rättsregler.
Av handlingarna i ärendet framgår att Bjärred 44:32 har en area om 578 m2. Högsta
tillåtna byggnadsarea är därför 144,5 m2. Den tidigare lovgivna huvudbyggnaden har en
byggnadsarea om ca 122,5 m2. Sökt tillbyggnad har en byggnadsarea om ca 28 m2. Den
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totala byggnadsarean kommer därför att uppgå till ca 150,5 m2. Detta innebär en
avvikelse med ca 6 m2 (4,2 %) från detaljplanens bestämmelse om tillåten byggnadsarea.
Föreslagen tillbyggnad av huvudbyggnaden är delvis placerad på den plats där det förråd
som avses att rivas i dag ligger i gräns till fastigheten NN. Tillbyggnaden anses därmed
vara förenlig med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret och dess
placering utgör därmed inte en avvikelse ifrån detaljplanen.
Byggenheten anser att planavvikelsen är att betrakta som en sådan liten avvikelse som
avses i 9 kap 31 b § PBL. Fastigheten och befintlig huvudbyggnad avviker i övrigt inte
ifrån detaljplan, en samlad bedömning enligt 9 kap 31 d § PBL behöver därför inte göras.
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30, 31 b och 34 §§
PBL för att bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring, plank respektive rivning skall
medges är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför beviljas.
Byggenheten bedömer att en certifierad kontrollansvarig inte erfordras för
genomförande av åtgärderna. Då sökande önskat avvakta med att inkomma med
erforderliga handlingar för startbesked kommer frågan om startbesked att hanteras så
snart erforderliga handlingar inkommit.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 13.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2017-12-27
- Protokoll från arbetsutskottet, § 13/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Med stöd av 9 kap 20, 30, 31 b och 34 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan
anförda beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: den
planavvikelse som är i fråga är att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens
syfte samt att bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus (takkupa och sovrum
samt badrum), utvändig ändring (fönsterparti), uppförande av plank (benämnd
spaljé) och rivningslov (komplementbyggnad) beviljas i enlighet med reviderad
ansökan och med utförande som framgår av stämplade ritningar som fogats till
detta beslut.
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från beslutsdatum.
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden
meddelat startbesked. Frågan om startbesked kommer att hanteras när
erforderliga handlingar inkommit.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov
5118 :Samråd, tillsyn och kontroll
3763 :Grannehörande
3763 :Kostnad för lagstadgat kungörande i
Post- och Inrikes Tidningar
344 :Summa
12 988 :Faktura översänds separat
Upplysningar
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Frågan om
startbesked kommer att hanteras när erforderliga handlingar inkommit.
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får
uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen
fastighet.
Bygglovet innefattar rätt att riva de delar av den befintliga byggnaden som krävs för att
den nya tillbyggnaden skall kunna uppföras. För rivningen gäller
varsamhetsbestämmelserna i 10 kap 5 § PBL och regeln i 5 kap 17 § PBF samt boverkets
verkställighetsföreskrifter.
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas
in för godkännande innan påbörjandet.
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten
kommer att börja.
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana.
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NN
Beslut om åtgärdsföreläggande
Ärendebeskrivning
Det har den 17 augusti 2016 inkommit en anmälan från NN om ovårdad växtlighet på
rubricerad fastighet. Anmälan anför att den häck som växer på NN skymmer sikten vid
en utfart och har skapat trafikincidenter. Häcken som skapat incidenterna står längs NN i
fastighetens södra del samt längs med utfarten för NN i fastighetens östra del. Mellan
utfarten och NN finns en 2,5 meter bred trottoar. Häcken har enligt, mätning på plats
den 1 december 2017, en höjd på ca 2 meter.
Förutsättningar
Fastigheten NN ligger innanför detaljplanelagt område, detaljplan nr 20,
lagakraftvunnen 1935-10-12.
Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen, PBL, skall tomt hållas i vårdat skick och skötas så
att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Enligt 11 kap. 5 § första stycket plan- och bygglagen ankommer det på byggnadsnämnd
att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUförordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
Enligt 11 kap. 19 § får, om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare,
kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en
åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen, byggnadsnämnden förelägga denne att
inom en viss tid vidta åtgärden.
Enligt 11 kap. 37 § PBL, får ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL förenas med vite.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2003-12-16 antagit riktlinjer för staket, murar och
plank som riktar sig till ”inramningar av tomter”. Riktlinjerna anför bland annat att
häckar vid utfarter inte får vara högre än att fullgod sikt uppnås med avseende på
trafiksäkerheten i enighet med Trafikverkets krav. Vid gångbana bör det vara fritt från
växtlighet upp till 2,5 meter längs med gångbanan och 2,5 meter längs utfarten. I en
sådan ”sikttrangel” bör höjden på växter inte överstiga 0,7 meter. Det är
fastighetsägarens ansvar att fullgod sikt uppnås.
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Kommunicering
Klagande, NN anförde den 22 augusti 2017 vid besök på byggenheten att den del av
häcken som står och sticker ut på NN är klippt så långt det går och att det inte finns
någon häck kvar åt denna sida.
Den 9 november 2017 skickades en kommunicering ut till fastighetsägarna av NN där de
fick möjlighet att skriftligt yttra sig över den inkomna anmälan senast den 24 november
2017.
Ett skriftligt yttrande inkom den 3 december 2017. I yttrandet anförs i huvudsak att
trafiken på NN har varit högre belastat än vanligt under tiden som stationsområdet
byggts om men att det nu väsentligt minskat sedan vinstorpsvägen och cykeltunneln
öppnat. De anför även att om man kör försiktigt har man tillräckligt med sikt och att hela
häcken inte är placerad på deras fastighet.
Den 13 december 2017 sändes ett granskningsyttrande ut till fastighetsägarna på NN där
möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande senast den 3 januari 2018 gavs. Samma
yttrande som inkom den 3 december 2017 inkom då.
Bedömning och fråga om vite
Häckens nuvarande höjd, i kombination med dess placering, medför att sikten vid utfarten till NN blir skymd. Häcken har en klart skymmande verkan för både bilfordon vid utfart som för passerande fordon, cyklister och gångtrafikanter. Det finns därav en risk att
häcken ger upphov till betydande olägenhet för trafiken och då särskilt för de oskyddade
trafikanterna. Att det i området är en mer begränsad trafik föranleder inte någon annan
bedömning, speciellt inte då gatan och trottoaren används av skolungdomar till och från
skolan. Vad fastighetsägarna till NN i övrigt anfört i sitt yttrande ger inte heller skäl för
annan bedömning. För att kunna garantera att trafiksäkerheten upprätthålls ska häcken
klippas ner till en höjd på 0,7 meter från marknivå 2,5 meter längs med uppfarten till NN
och 2,5 meter från utfarten och längs med NN så att en s.k. sikttriangel uppstår.
Av fastighetsregistret framgår att nuvarande lagfarna fastighetsägare till NN är NN, och
NN, även var det vid tidpunkten då anmälan mottogs.
Mot bakgrund av det ovan anförda bör fastighetsägare föreläggas enligt följande: Fastighetsägare till NN, NN, och NN, föreläggs vid vite om totalt 10 000 kr att klippa häcken
till en höjd på 0,7 meter 2,5 meter längs med uppfarten till NN och 2,5 meter från

Forts
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

2018-01-30

MBN § 15 (forts)

s. 65 (65)

Dnr MB16-1014

utfarten och längs med NN i södra fastighetsgränsen. Arbetet ska vara utfört senast 1
månad efter delfåendet av miljö- och byggnadsnämndens beslut och häcken ska sedan
hållas i den höjden framöver.
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-01-16, § 14.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten 2018-01-08
Protokoll från arbetsutskottet, § 14/18
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
 Fastighetsägare, NN , och NN föreläggs, med stöd av 11 kap 19 § första stycket PBL,
vid vite om totalt 10 000 kr att klippa häcken till en höjd på 0,7 meter från marknivå
2,5 meter längs med uppfarten till NN och 2,5 meter från utfarten och längs med
NN i södra fastighetsgränsen. Därefter ska häcken hållas i denna nivå för att
sikttriangeln ska bibehållas. Arbetet ska vara utfört senast 1 månad efter
delfåendet av miljö- och byggnadsnämndens beslut.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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