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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 24 mars 2020, kl. 18.30-19.34 

 
 

Beslutande Emma Köster (M) 
Leif Lindblad (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Beatrice Palmgren (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Peter Holmbeck (FB) 
Janeric Seidegård (M) 
Jens Thystrup (M) 
Conny Bäck (S) 
Sofia Lundberg  
Söderling (M) 
 

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

Övriga deltagare Helene Blom 
Oscar Bengtsson  
Jennie Raneke 
Michael Tsiparis  
 

miljö- och byggchef 
bygglovhandläggare/bygginspektör  
nämndsekreterare 
Kultur/Fritidschef, del av § 34 
 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2020-03-31 Paragrafer 34–44 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Emma Köster 
 Justerande   

  Lennart Nilsson 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 2 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-03-24   

Paragrafer 34–44   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-04-02 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-04-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 34 Dnr MB20-0001 
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur/Fritidschefen informerar om Amfiteatern.  
 
Miljö- och byggchefen lämnar personalinformation samt informerar om aktuella rättsfall 
och aktuella ärenden på enheten. 

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 35 Dnr MB19-0002 
 
 

Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2020-03-10 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-13 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2020-02-09 – 2020-03-12 

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

samt delegationsbeslut till handlingarna. 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 5 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 36 Dnr MB20-0004 
 
 

Månadsuppföljning januari-februari 2020 för miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger må-
nadsuppföljning januari-februari 2020.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-10, § 35. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-09 

-  Månadsuppföljning januari-februari 2020 för miljö- och byggnadsnämnden 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 35/20 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsuppföljningen avseende januari-

februari 2020. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 37 Dnr MB19-856 
 
 

NN 
Fråga om olovlig ändrad användning från frisörsalong till bank 
 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till Byggenhetens kännedom att ändrad användning från frisörsalong till 
banklokal på fastigheten NN har skett innan det att bygglov givits eller startbesked för 
åtgärden utfärdats. Åtgärden innebär att väggen som skiljde de befintliga lokalerna har 
rivits så att frisörsalongens lokaler, på 65 m2, kan användas för bankens ändamål. Bygg-
lov med diarienummer MB-2019-41 har sökts och beviljats samt startbesked utfärdats 
efter det att åtgärderna utfärdats. 
 
Den 19 juli 2019 skickades skrivelse ut där möjlighet att bemöta uppgifterna ovan gavs. 
Den 27 augusti 2019 inkom yttrande från NN som agerat ombud till beställaren av bygg-
lovet. I yttrandet framförs det att beställaren NN hade tänkt driva ärendet själv men 
hade dålig koll på bygg i allmänhet och ”MittBygge” i synnerhet. Från början fick endast 
beställaren aviseringar från ”MittBygge” men efter ett tag fick även NN tillgång till sajten 
och kunde då komplettera med de handlingar som behövdes. Någon gång under våren 
2019 frågade NN ”är allting klart?”. NN trodde denna fråga syftade på de komplettering-
ar som efterfrågats och svarade ”ja”. NN fråga hade dock gällt hela bygglovet varpå han 
satte igång byggnationen. 
 
Den 29 oktober 2019 skickades granskningsyttrande i ärendet ut där möjlighet att in-
komma med skriftligt yttrande senast den 19 november 2019. Inga yttrande har inkom-
mit. I granskningsyttrandet framgick att ifall rättelse sker innan fråga om sanktion tagits 
upp till överläggning vid ett sammanträde med Miljö- och byggnadsnämnden ska inte 
någon byggsanktionsavgift tas ut. Det framgick också att det beviljade bygglovet inte in-
nebar en rättelse. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten NN ligger inom detaljplanerat område (Detaljplan för Lomma 33:20 m fl, 
Centrumtorget med omgivning – lagakraftvunnen 26 februari 2007, tillägg 8 januari 
2016).  
  
Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen inne-
bär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat än-
damål än det som byggnaden senaste har använts för eller enligt senast beviljade bygg-
lov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd enligt 9 kap 2 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
En bygglovspliktig åtgärd får inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har givit 
starbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.  
 
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 37 (forts) Dnr MB19-856 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att pröva förutsättningarna för och behovet att 
ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att 
anta att någon inte har följt bestämmelsernas i denna lag, i föreskrifter, domar eller 
andra beslut som meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor 
inom lagens tillämpningsområde. Detta enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen.  
 
Bygglov med diarienummer MB-2019-41 har sökts och beviljats samt startbesked utfär-
dats efter det att åtgärderna utfärdats. 
 
Med hänvisning till ovanstående förutsättningar och bestämmelser har Miljö- och bygg-
nadsnämnden för avsikt att pröva frågor om sanktionsavgift för den åtgärd, ändrad an-
vändning från frisörsalong till bank, som skett på fastigheten NN. 
 
Fråga om sanktionsavgift 
Byggenheten har utrett frågor om sanktionsavgift för de åtgärder som bedömts som 
lovpliktiga, det vill ändrad användning från frisörsalong till bank.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § plan- och byggla-
gen, ta ut byggsanktionsavgifter enligt 9 kap plan- och byggförordningen (2011:338) ifall 
någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap i plan- och bygglagen. 
 
Ifall rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande enligt 11 kap plan- och bygg-
lagen tagits upp till överläggning vid ett sammanträdde med Miljö- och byggnadsnämn-
den ska inte någon byggsanktionsavgift tagas ut enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen. 
Rättelse i det här fallet hade inneburit att återställa lokalerna så att de ser ut som innan 
åtgärden genomfördes. Observera att det beviljade bygglovet inte innebär en rättelse.  
 
Byggsanktionsavgift, enligt 9 kap 9 § plan- och byggförordningen, för att trots förbudet i 
10 kap 3 § plan- och bygglagen påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov 
enligt 9 kap 2 § första stycket 3 b eller 8 § första stycket 2 a eller 4 plan- och bygglagen 
eller kräver anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 14 och som innebär någon ytterligare 
lokal för handel inreds innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 
för varje ytterligare lokal 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. I detta fall blir kostnaden  
23 250 kronor. 
 
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk 
som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 37 (forts) Dnr MB19-856 
 
 
Bedömning 
Åtgärden är bygglovspliktig och genomfördes innan bygglov eller startbesked gavs. 
Byggenheten gör bedömningen att sanktionsavgift ska utfärdas. 
 
Enligt ansökan är byggherren NN för NN med organisationsnummer NN. NN på NN har 
agerat ombud för byggherren. Byggenheten gör bedömningen att NN är den som ska 
påföras sanktionsavgiften. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-10, § 36. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-02 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 36/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 NN påföres med stöd av 10 kap 4 och 5 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap 18 § 

första stycket plan- och byggförordning en byggsanktionsavgift med 23 250 kronor 
på grund av den olovligt utförda åtgärden. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Information 
Avgift 
Byggsanktionsavgiften skall betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Referensnummer enligt nedan måste anges för att betalningen ska bokföras på rätt 
ärende.  
 
Konto  3013 
Ansvar  531 
Verksamhet  2153 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 38 Dnr MB20-59 
 
 

LOMMA 25:157, Bojgränd 6 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad  
  
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad i form av inglasat uterum på rubricerad fastighet. 
Tillbyggnaden upptar en byggnadsarea om 16,32 kvm och avser uppföras på befintlig 
uteplats. Enligt ansökan kommer uterummet placeras på fasaden mot öst som vetter 
mot den gemensamma innergården. Som utförande föreslås en grå kulör på aluminium-
ramarna enhetlig med resterande inglasningar på fastigheten.  
 
Förutsättningar 
Lomma 25:157 är belägen inom detaljplanelagt område, DP 07/03, laga kraftvunnen 
2007-05-04.   
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap 30 § första stycket PBL ska en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning  
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen  
a) överensstämmer med detaljplanen eller  
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovspröv-
ning 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 1 och 5 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, intresset av en god helhets-
verkan samt möjligheterna till att hantera avfall.  
 
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 ska en byggnad  
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga.   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 38 (forts) Dnr MB20-59 
 
 
Enligt 10 kap 6 § PBL ska det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning erfor-
derliga kontroller ska utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det finns en 
kontrollplan. Kontrollplan inkom 2020-01-29.  
 
Den kontroll som avses i föregående stycke ska, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en kon-
trollansvarig. Enligt 10 kap 10 § PBL och krävs dock inte någon kontrollansvarig för små 
ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap 5 § PBF krävs inte heller någon kon-
trollansvarig för åtgärder avseende andra små byggnader. 
 
Enligt 10 kap 14 § PBL ska ett beslut om bygglov normalt följas av ett tekniskt samråd. 
Sådant samråd ska dock inte hållas om det inte krävs någon kontrollansvarig, ett samråd 
uppenbart är obehövligt samt om byggherren inte begärt ett sådant samråd. 
 
Enligt 10 kap 23 § PBL ska byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att aktuell åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att uppfylla de 
krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. 
 
Enligt 10 kap 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om 
nämnden inte beslutar annat. 
 
Enligt 10 kap 34 § PBL ska byggnadsnämnd med ett slutbesked godkänna att en eller 
flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder ska anses slutförda och i fråga om byggåtgär-
der att byggnadsverket får tas i bruk, om 
 
Kommunikation och remiss  
Sökande har inkommit med godkännande från bostadsrättsföreningen, kryssgränd, av-
seende aktuell åtgärd.  
 
Räddningstjänsten erinrar om Boverket Byggregler, BBR, kap 5:536 - skydd mot 
brandspridning från intilliggande tak och kap 5:537 - skydd mot brand – och brandsprid-
ning mellan brandceller vid ex, inglasning av balkong.  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan.  
 
Kvalitetsprogrammet för Lomma hamn anger bland annat att möjligheterna att skapa 
klimatskyddade uteplatser är attraktiva för många och mot kvarterens inre är friheten 
till individuell utformning större.   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 38 (forts) Dnr MB20-59 
 
 
Den i ansökan aktuella tillbyggnad har givits en sedvanlig rektangulär utformning, anpas-
sad till befintlig bebyggelse och är begränsad i storlek. Kraven på utformning och an-
passning i 2 kap 6 § och 8 kap 1 § PBL är uppfyllda. Tillbyggnaden följer också de intent-
ioner som kommer till uttryck i kvalitetsprogrammet.   
 
Aktuell byggnad har placerats på sådant sätt i förhållande till, och på sådant avstånd 
från, omgivande bebyggelse att de inte rimligen kan komma att innebära några påtagliga 
men för grannar och kringboende. Åtgärden uppfyller därför hänsynskraven i 2 kap 9 § 
PBL 
 
Av gällande detaljplan framgår att aktuell del av fastigheten, omfattas av V1 betecknat 
område, som anger att 25 % av arean får användas för utspringande byggnadsvolym i 
högst tre våningsplan eller därutöver med ett omfång som prövas lämpligt av Miljö – 
och byggnadsnämnden. Idag är V1 markerat område bebyggt med 38,75 kvm vilket mot-
svarar 37,8%. Efter aktuell tillbyggnad kommer V1 markerat område vara bebyggt med 
55 kvm vilket motsvarar 53,7%. Byggenheten berömmer med hänsyn till tillbyggnadens 
lätta utformning, begränsning i storlek, anpassning till rådande bebyggelse samt kvali-
tetsprogrammets intentioner om friar inglasning mot innergårdarna att den area som är 
aktuell enligt ovan ska godtas och är om Miljö -och byggnadsnämnden instämmer inte 
någon planavvikelse. 
 
Åtgärden är planenlig och samtliga krav i 9 kap. 30 § PBL är uppfyllda. Mot bakgrund av 
det här anförda ska sökt bygglov beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-10, § 37. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-03 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 37/20 
 

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

flerbostadshus i enlighet med ansökan och med utförande som framgår av 
stämplade ritningar som fogats till detta beslut.  
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Beslut om startbesked  
Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas att den i detta beslut lovgivna tillbyggnaden 
får påbörjas. Dock inte innan fyra veckor förflutit sedan dagen för kungörande av 
beslutet om lov. Detta enligt 9 kap 42 a § PBL. 
     Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 38 (forts) Dnr MB20-59 
 
 
Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
Huruvida slutbesked ska utfärdas kommer prövas när signerad kontrollplan 
inlämnats efter att åtgärderna slutförts. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 6 och 12, utgör avgiften för 
Bygglov och startbesked  3761 :- 
Kostnad för lagstadgat kungörande  356 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa  4117 :- 
 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
Byggnadsverket får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden utfärdat slutbesked. 
 
Om det krävs civilrättsliga avtal eller andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka 
sådana. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska kontakt tas med 
ärendets handläggare omedelbart. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börjas. 
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MBN § 39 Dnr MB20-70 
 
 

BJÄRRED 13:6, Ruriks väg 2 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad  
  
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad om 33,24 kvm på rubricerad fastighet. Enligt ansökan 
kommer tillbyggnaden placeras på norra gaveln 4,141 meter indraget från fastighets-
gränsen mot norr, Nordmannavägen.  
 
Som fasadmaterial föreslås gult återanvänt tegel från husets långsida där tillbyggnaden 
avses uppföras. Taket bekläs med svart takpapp likt befintligt utförande.  
 
Förutsättningar 
Bjärred 13:6 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanen 84, lagakraftvunnen 
1988-12-14. Enligt detaljplanen får bland annat punktprickad mark inte bebyggas och 
byggrätten uppgår till en fjärdedel. 
 
Fastigheten ingår i kommunens kulturmiljöprogram för Bjärred och Borgeby antagen av 
kommunfullmäktige 2005-11-24. Enligt programmet utgör bebyggelsen kring bland an-
nat Nordmannavägen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kedjehusen har höga ar-
kitektoniska kvaliteter och är välbevarade med sin enhetlighet. Den ursprungliga ut-
formningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs det bygglov för bland annat 
tillbyggnad.  
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL ska en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning  
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överens-
stämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godta-
gits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid 
en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildnings-
lagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 9 kap. 31 b § PBL Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
   
   Forts 
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1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Enligt 9 kap. 31 c § PBL Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, 
om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov el-
ler ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt kom-
plement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Enligt 10 kap 6 § PBL skall det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning erfor-
derliga kontroller skall utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det finns 
en kontrollplan. 
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, enligt 10 kap 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. 
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt sam-
råd. 
 
Kommunikation 
Eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan har de som anses vara berörda be-
retts tillfälle att yttra sig. Några negativa erinran mot förslaget har ej inkommit.  
 
Sökande har via telefonsamtal, möten på byggenheten och skrivelse, daterad 2020-01-
23, blivit informerad om förutsättningarna att genomföra de aktuella åtgärderna samt 
fått möjlighet att skriftligt yttra sig. Yttrande har från sökande inkommit 2020-02-14. I 
yttrandet anförs i huvudsak deras vilja att anpassa tillbyggnaden till de rådande kulturhi-
storiska värdena samt att en annan placering är olämplig. Sökande nämner också att an-
gränsande detaljplan i norr, nr 95, har helt andra förutsättningar avseende den prickade 
marken. Slutligen nämner sökande att grannarna godkänt aktuella åtgärden och att lik-
nande tillbyggnader, med ianspråktagande av prickad mark, gjorts i området. 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 9 kap 2 PBL krävs det bygglov för aktuella åtgärden. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan.  
 
   
   Forts 
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Den tilltänkta tillbyggnaden har getts en arkitektonisk utformning som stämmer väl 
överens med områdets karaktär och de kulturhistoriska värdena som kommer till uttryck 
i rådande kulturmiljöprogram. Dock är den delen av fastigheten, som i ansökan är aktu-
ell att bebyggas, till största del markerad med punktprickad mark. Enligt inkommen situ-
ationsplan kommer ca 23,4 kvm av tillbyggnaden, motsvarande 70,4 %, placeras på 
punktprickad mark. Det är byggenhetens bedömning att aktuell planavvikelse inte är att 
betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte som avses i 9 kap 31 b § PBL. 
Byggenheten bedömer vidare att avvikelserna inte är att ses som en sådan avvikelse 
som är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov  
eller ett allmänt intresse eller en sådan avvikelse som innebär en sådan annan använd-
ning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som 
har bestämts i detaljplanen och därmed inte förenlig med 9 kap. 31 c § PBL.  Med hän-
syn till det ovan anförda är byggenhetens bedömning att bygglov inte ska beviljas för 
tillbyggnaden. 
 
Sökande anför i sitt yttrande att liknande tillbyggnader genomförts i område. Byggen-
heten kan inte finna att några lov beviljats i närtid för tillbyggnader med den avvikelse 
som är aktuell i ansökan. Vidare kan konstateras att det inte skett en sådan systematisk 
dispensgivning, beträffande ianspråktagande av punktprickad mark, så att detta föran-
leder att avvikelsen skulle kunna godtas med stöd av 9 kap 31 b § PBL.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-10, § 38. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Åtgärden anses anpassad till befintlig bebyggelse och till dess karaktär och bedöms inte 
heller påverka kulturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms kunna godtas som en liten 
avvikelse. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-06 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 38/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 31 b § PBL förklaras den planavvikelse som är i fråga som liten 

och förenlig med detaljplanens syfte samt beviljas sökt bygglov för tillbyggnad i 
enlighet med ansökan och med utförande som framgår av stämplade ritningar som 
fogas till detta beslut.  
 
Som kontrollansvarig fastställs NN, certifierad kontrollansvarig enligt PBL t.o.m. 
2022-11-20. 
 
     
     Forts 
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Enligt 9 kap 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från det lovet fått laga kraft. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked och inte innan fyra veckor förflutit sedan dagen för 
kungörande av detta beslut. Upplysningar om detta bifogas. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov och startbesked  9917 :- 
Kostnad för grannehörande  2649 :- 
Kostnad för lagstadgat kungörande  356 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa  12922 :- 
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ÖNNERUP 24:15, Södra västkustvägen 87b  
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser en 26,5 kvm stor tillbyggnad på rubricerad fastighet. Tillbyggna-
den ska placeras i fasad mot syd. I ansökan anges att tillbyggnaden ska uppföras med fa-
sad i tegel och trä. Fasad mot väst ska uppföras i rött tegel likt befintligt tegel på huvud-
byggnad. Fasad mot syd och öst uppförs med fasader av stående fibercementpanel i röd 
kulör.  Taket ska vara i svart plåt och fönsterdetaljerna vita.  
 
Ärendet har tidigare prövats i miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-11. Nämnden be-
slutade då att ansökan om lov inte ska avgöras förrän detaljplanearbetet har avslutats. 
Då planarbetet inte har avslutats inom två år från att det att ansökan om lov inkom till 
nämnden ska ärendet nu avgöras utan dröjsmål.  
 
Förutsättningar 
Önnerup 24:15 är belägen utom detaljplanelagt område, inom sammanhållen bebyg-
gelse. 
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för tillbyggnad. 
 
Enligt 9 kap. 6 § PBL krävs det, för en- och tvåbostadshus, inte bygglov för att göra en li-
ten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. 
Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åt-
gärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och 
bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. 
 
Enligt 9 kap. 31 a § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden 
1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 
3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller 
en liten tillbyggnad, 
2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 
eller 5 c, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 
och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.  
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, intresset av en god helhets-
verkan samt möjligheterna till att hantera avfall.   
   Forts 
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Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske 
så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan 
på grundvattnet eller omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet 
eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad  
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga. 
 
Enligt 10 kap. 6 § PBL ska det finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning erfor-
derliga kontroller ska utföras. Det ankommer på byggherren att se till så att det finns en 
kontrollplan.  
 
Den kontroll som avses i föregående stycke ska, enligt 10 kap. 9 § PBL, utföras av en 
kontrollansvarig. Enligt 10 kap. 10 § PBL och krävs dock inte någon kontrollansvarig för 
små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Enligt 7 kap. 5 § PBF krävs inte heller någon 
kontrollansvarig för åtgärder avseende andra små byggnader. 
 
Enligt 10 kap. 14 § PBL ska ett beslut om bygglov normalt följas av ett s.k. tekniskt sam-
råd. Sådant samråd är dock inte nödvändigt om detta anses uppenbart obehövligt. 
 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnd, i ett fall som detta, med ett startbesked 
godkänna att en bygglovspliktig åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att 
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag. 
 
Kommunikation 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Erinran har inkommit från granne på 
fastighet NN. Sökande har yttrat sig över grannens erinran.  
 
Planeringsavdelningen har hörts i ärendet. 
 
Räddningstjänsten har ingen erinran. 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap. 2 och 6 §§ PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Aktuell fastighet ligger i ett område som omfattas av detaljplanearbete. Eftersom detalj-
planearbetet ännu inte har avslutats ska ärendet prövas med de förutsättningar som rå-
der i nuläget.  

   Forts 
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Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan. Tillbyggnaden har anpassats till huvudbyggnaden 
och till omgivningen på sådant sätt att kraven på utformning och anpassning i 2 kap. 6 § 
PBL är uppfyllda. Tillbyggnaden kan inte heller anses medföra några påtagliga men för 
grannar och kringboende. Samtliga krav i 9 kap. 31 a § PBL är uppfyllda. Mot bakgrund 
av det här anförda ska sökt bygglov beviljas.  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd 
uppfyller kraven enligt 9 kap. 31 a § PBL för när bygglov ska ges utanför detaljplan. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-10, § 39. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Erinran från sökande föranleder inte någon annan bedömning.  

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-05 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 39/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 31 a § PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beslutar miljö- 

och byggnadsnämnden att meddela bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Önnerup 24:15. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Enligt fastställd taxa, tabell 12, utgör avgiften för 
Bygglov  5 629 :- 
(mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N) 
(47,3 x 4 x (21,25 x 15) x 1,4) 
Hörande av berörd 2 649 :- 
Kungörelse i Post-     356 :- 
och Inrikes tidningar 
Summa 8 634 :- 
 
Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
Den lovgivna åtgärden får inte påbörjas innan ni erhållit startbesked. Sådant besked ges 
normalt efter det att tekniskt samråd avhållits. Information om vilka handlingar som 
krävs inför startbesked skickas i en separat skrivelse.  
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden utfärdat slutbesked. 

   Forts 
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Frågan om byggnaden får tas i bruk och frågan om slutbesked ska utfärdas, kommer att 
prövas när signerad kontrollplan inlämnats efter det att åtgärderna slutförts.  
    
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 ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten 
kommer att börja. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 21 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 41 Dnr MB19-1370 
 
 

NN 
Tillsyn över OVK  
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägare ska utföra återkommande besiktning av byggnadens ventilationssystem 
med ett intervall om 3 år (FTX-system i kontor- och industribyggnad). Enligt byggnads-
nämndens arkiv och tillgängliga uppgifter har första besiktning för systemen TA1/FA1 
samt TA2/FA2 utförts 2002-01-16. Andra besiktning har utförts 2012-04-18. Tredje be-
siktning har utförts 2015-08-28 och erhöll resultatet icke godkänd. Ombesiktning av 
tredje besiktning har utförts 2016-07-14 med godkänt resultat. Fjärde besiktning skulle 
vara utförd senast 2018-04-18. Denna besiktning har inte redovisats för nämnden. 
 
Förutsättningar 
Lagfaren ägare av fastighet NN är NN med organisationsnummer NN.  
 
För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras regelbundet vid åter-
kommande tillfällen (återkommande besiktning). Enligt 5 kap. 1 § PBF. 
 
Den som har utfört besiktningen ska lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens 
ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden. Enligt 5 kap. 5 § p 1 PBF. 
 
Återkommande besiktning ska, för kontorsbyggnader och liknande med FTX-ventilation, 
utföras senast inom intervallet 3 år. Om besiktningen utförs tidigare än inom föreskrivet 
intervall ska dock nästa besiktning ske senast inom föreskrivet intervall (tre år) räknat 
från den senaste faktiskt utförda besiktningen. Om besiktningen inte har utförts inom 
föreskrivet intervall ska tiden för nästa besiktning räknas från när den senaste besikt-
ningen skulle ha utförts. Enligt 3 § BFS 2017:10 OVK 3. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd enligt 11 kap. PBL, så snart det finns anledning att anta att 
någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut 
som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. Enligt 11 kap. 5 § PBL. 
 
Om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt 
PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL, får miljö- och 
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläg-
gande). Enligt 11 kap. 19 § PBL. 
 
   
   
   Forts 
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Ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL får förenas med vite. Enligt 11 kap. 37 § PBL. 
 
Tabell 1: Intervall för hur besiktning av ventilationssystemen TA1/FA1 samt TA2/FA2 har 
utförts. 

Första besiktning 2002-01-16 
Andra besiktning 2012-04-18 
Tredje besiktning (ej godkänd) 2015-08-28 (EG) 
Tredje besiktning (godkänd) 2016-07-14 

 
Tabell 2: Intervall för hur besiktning av ventilationssystemen TA1/FA1 samt TA2/FA2 ska 
ha utförts. 

Första besiktning 2002-01-16 
Andra besiktning 2005-01-16 
Tredje besiktning  2008-01-16 
Fjärde besiktning  2011-01-16 
Femte besiktning 2014-01-16 
Sjätte besiktning 2017-01-16 
Sjunde besiktning 2020-01-16 

 
Kommunicering 
Fastighetsägare har i skrivelse daterad 2020-01-30 påmints avseende inlämnandet av 
besiktningsprotokoll samt informerats avseende gällande krav och eventuella påföljder 
om gällande krav inte efterföljs. Byggnadsnämnden har i skrivelsen vädjat att fastighets-
ägare snarast skulle inkomma med protokoll från besiktningen av aktuella ventilations-
system (OVK). Fastighetsägare har svarat byggnadsnämnden genom att 2020-02-13 en-
bart inkomma med två protokoll från en luftinjustering med mätning daterad 2017-03-
14. Aktuellt inkomna protokoll från luftinjusteringen är emellertid inte det som nämn-
den efterfrågar. Det ena systemet som framgår av dessa protokoll är tidigare okänt för 
nämnden (TA/FA3).  
 
Fastighetsägare har i skrivelse daterad 2020-02-18 informerats om det faktum att dessa 
protokoll inte är det som nämnden efterfrågar. 
 
Fastighetsägare har därefter inte kommunicerat ytterligare med nämnden. 
 
Byggenhetens bedömning 
Det är byggenhetens bedömning samt konstaterande att aktuell fastighetsägare åsido-
satt sina skyldigheter att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat då fastighetsä-
gare genom åren underlåtit att se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggna-
den regelbundet kontrollerats vid återkommande tillfällen trots upprepade påminnelser 
från miljö- och byggnadsnämnden. 
   
   Forts 
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Nästa besiktning (som nu efterfrågas) skulle, enligt föregående besiktningsprotokoll, ut-
föras 2018-04-18. Protokoll avseende denna besiktning har inte inkommit och fastig-
hetsägare har aldrig återkopplat till nämnden avseende detta efterfrågade besiktnings-
protokoll.  
 
Med hänsyn till det ovan nämnda ska fastighetsägare åtgärdsföreläggas enligt 11 kap. 19 
§ att låta utföra återkommande besiktning av byggnadens ventilationssystem (OVK). Ef-
tersom fastighetsägare inte inkommit med efterfrågat protokoll ska åtgärdsföreläggan-
det även förenas med löpande vite i syfte att säkerställa att besiktningen, enligt plan- 
och bygglagens krav, utförs. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-24, § 40. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-16 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 40/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 1. Fastighetsägare NN, föreläggs att senast två månader från att detta beslut vunnit 

laga kraft låta utföra återkommande besiktning av funktionen hos 
ventilationssystemen i huvudbyggnaden på rubricerad fastighet (OVK). Beslutet 
fattas med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
2. Ett exemplar av besiktningsprotokollet ska skickas till miljö- och 
byggnadsnämnden enligt 5 kap. 5 § p 1 plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). 
 
3. Beslutspunkt 1 förenas med löpande vite om 20 000 kr för varje påbörjad månad 
efter detta beslut vunnit laga kraft som efterfrågad besiktning inte utförts. Beslutet 
fattas med stöd av 11 kap. 37 § PBL. 
 
Information 
Ett exemplar av besiktningsprotokollet ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden 
enligt 5 kap. 5 § p 1 plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). 
 

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 24 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 42 Dnr MB20-80 
 
 

LOMMA 11:24, Klockarevägen 15 
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av 
komplementbyggnad till bostad 
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser förhandsbesked för ändrad användning av befintlig komple-
mentbyggnad, garage, till bostad. Fastighetsägaren har, utöver aktuell ansökan, inkom-
mit med ytterligare två bygglovspliktiga åtgärden avseende nybyggnad av två fristående 
enbostadshus.  
 
Förutsättningar 
Lomma 11:24 belägen utanför detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en bygglovs-
pliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då för-
handsbeskedet vann laga kraft är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillå-
tas bindande vid den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning 
enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. (2014:900) 
 
Enligt 4 kap. 2 §, PBL, ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenom-
rådes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns ut-
formning för 
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,  
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang,  
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygg-
lov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och a) byggnadsver-
kets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efter-
frågan 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 be-
gränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och   
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 25 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 42 (forts) Dnr MB20-80 
 
 
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av la-
gen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i sam-
band med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen 
av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbe-
sked 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 be-
hov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 
kap. miljöbalken ska tillämpas. 
 
Enligt 2 kap 3 § PBL ska planläggning enligt denna lag, med hänsyn till natur- och kultur-
värden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja 1) en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-
gelse, grönområden och kommunikationsleder, 2) en från social synpunkt god livsmiljö 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 3) en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 4) en 
god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 5) bostadsbyggande och utveckl-
ing av bostadsbeståndet. 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse av den 30 januari 2020 informerats om rådande förutsättningar 
och beretts tillfälle att yttra sig. Något yttrande har inte inkommit.  
 
Byggenhetens bedömning 
Åtgärden är bygglovspliktig och byggnadsnämnden ska i frågan om förhandsbesked 
pröva om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Aktuell fastighet, Lomma 11:24, 
är belägen utanför kommunens tätorter och utanför detaljplanelagt område.  
 
Fastigheten berörs av riksintresse för kustzon och kommunikation - europabanan (tänkt 
framtida höghastighetsjärnväg) samt godsstråk genom Skåne (Lommabanan). Fastighet-
en ligger inom område som omfattas av landskapsskyddsbild. Delar av Fastigheten är 
också belägen i område utpekat som fast fornlämning, gårdstomt/bytomt, i riksantikva-
rieämbetets Fornsök. Marken på och omkring aktuell fastigheten utgörs av jordbruks-
mark av hög bördighet. Delar av fastigheten är belägen inom område som omfattas av 
strandskydd och fastigheten ingår i Lomma kommuns kulturmiljöprogram för bebyggelse 
kring Lomma kyrka. Aktuell del av fastigheten är lågt belägen, på en höjd mellan 2 - 2,5 
möh och bullerutsatt.  
 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 26 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 42 (forts) Dnr MB20-80 
 
 
Anvisningar för hur Plan- och bygglagens 2 kap skall tolkas i Lomma kommun finns i 
översiktsplanen, ÖP2010, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2011. Av den gäl-
lande översiktsplanen framgår 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 dvs. bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma ge-
nom utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna. 
 
Enligt 4 kap 2 § första stycket punkt 2 PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett 
mark- eller 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 med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden 
ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattningen eller förhållandena i övrigt.  
 
För gällande översiktsplanen framgår att även enstaka nya bostäder bör omfattas av 
krav på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploate-
ring. Samt att ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida 
det inte finns synnerliga skäl för denna dvs. bostadsbebyggelse ska i första hand till-
komma genom utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna.  
 
I sammanhanget ska också hänsyn tas till sökandes intention att ytterligare bebygga ak-
tuell fastighet med två fristående enbostadshus.   
 
Av vad som framgå ovan avser aktuella åtgärden utföras i ett område med ett flertal 
olika och allmänna starka intressen. Området är beläget inom tätortszonen för Lomma 
och kan anses vara sådant att det rent allmänt råder ett stort tryck på marken för be-
byggelse. För att kommunen ska kunna uppfylla sitt åtagande om att tillgodose med 
kommunal service så som skolplats, skolskjuts etcetera och samtidigt beakta de intres-
sen som råder på aktuell plats behöver aktuell ansökan tillsammans med övriga förslag 
på fastigheten ses i sin helhet. I Lomma kommun finns mycket landsbygd och spridda 
gårdar utanför detaljplanelagt område. Att tillåta den aktuella åtgärden utan att dessför-
innan prövat dem genom detaljplan kan få prejudicerande effekt. Vilket i sin tur kan leda 
till en oönskad förtätning av bostäder där de allmänna behoven och intressena inte kan 
förutspås. Komplexiteten och omfattningen av de intressen som skall bevakas i aktuellt 
fall innebär att åtgärden inte kan prövas i ett bygglov utan behöver föregås av en detalj-
plan.  
 
Med hänsyn till ovan anförda bedömer byggenheten att aktuell åtgärd inte kan avgöras 
utan att föregås av en detaljplan som säkerställer lämpligheten på platsen. Sammanta-
get anser byggenheten att ansökan om ändrad användning av garage till bostadsända-
mål är en sådan förändring som bör föregås av detaljplanekravet enligt 4 kap 2 § första 
stycket punkt 2 PBL.  
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 27 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 42 (forts) Dnr MB20-80 
 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-24, § 41. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-17 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 41/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 17 och 20 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beslutar 

Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Negativt förhandsbesked 
meddelas i fråga om bygglov för ändrad användning av garage till bostad på 
fastigheten Lomma 11:24. Detta innebär att bygglov ändrad användning inte kan 
påräknas i enlighet med ansökan om förhandsbesked.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1176 kr) 3528 :- 
Faktura översänds separat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 28 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 43 Dnr MB20-81 
 
 

LOMMA 11:24, Klockarevägen 15 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus, östra villan, på 
rubricerad fastighet. Fastighetsägaren har, utöver aktuell ansökan, inkommit med ytter-
ligare två bygglovspliktiga åtgärden avseende dels nybyggnad av ytterligare ett enbo-
stadshus dels ändrad användning från befintlig komplementbyggnad till enbostadshus.  
 
Förutsättningar 
Lomma 11:24 belägen utanför detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en bygglovs-
pliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då för-
handsbeskedet vann laga kraft är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillå-
tas bindande vid den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning 
enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. (2014:900) 
 
Enligt 4 kap. 2 §, PBL, ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenom-
rådes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns ut-
formning för 
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,  
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang,  
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygg-
lov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och a) byggnadsver-
kets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efter-
frågan 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 be-
gränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och  
 
   
   Forts 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 29 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 43 (forts) Dnr MB20-81 
 
 
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av la-
gen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i sam-
band med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen 
av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbe-
sked 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 be-
hov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 
kap. miljöbalken ska tillämpas. 
 
Enligt 2 kap 3 § PBL ska planläggning enligt denna lag, med hänsyn till natur- och kultur-
värden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja 1) en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-
gelse, grönområden och kommunikationsleder, 2) en från social synpunkt god livsmiljö 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 3) en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 4) en 
god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 5) bostadsbyggande och utveckl-
ing av bostadsbeståndet. 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse av den 30 januari 2020 informerats om rådande förutsättningar 
och beretts tillfälle att yttra sig. Något yttrande har inte inkommit.  
 
Byggenhetens bedömning 
Åtgärden är bygglovspliktig och byggnadsnämnden ska i frågan om förhandsbesked 
pröva om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Aktuell fastighet, Lomma 11:24, 
är belägen utanför kommunens tätorter och utanför detaljplanelagt område.  
 
Fastigheten berörs av riksintresse för kustzon och kommunikation - europabanan (tänkt 
framtida höghastighetsjärnväg) samt godsstråk genom Skåne (Lommabanan). Fastighet-
en ligger inom område som omfattas av landskapsskyddsbild. Delar av Fastigheten är 
också belägen i område utpekat som fast fornlämning, gårdstomt/bytomt, i riksantikva-
rieämbetets Fornsök. Marken på och omkring aktuell fastigheten utgörs av jordbruks-
mark av hög bördighet. Delar av fastigheten är belägen inom område som omfattas av 
strandskydd och fastigheten ingår i Lomma kommuns kulturmiljöprogram för bebyggelse 
kring Lomma kyrka. Aktuell del av fastigheten är lågt belägen, på en höjd mellan 2 - 2,5 
möh och bullerutsatt.  
 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 30 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 43 (forts) Dnr MB20-81 
 
 
Anvisningar för hur Plan- och bygglagens 2 kap skall tolkas i Lomma kommun finns i 
översiktsplanen, ÖP2010, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2011. Av den gäl-
lande översiktsplanen framgår 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 dvs. bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma ge-
nom utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna. 
 
Enligt 4 kap 2 § första stycket punkt 2 PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt byggnadsverk om det råder stor efterfrågan 
på området för bebyggande.  
 
För gällande översiktsplanen framgår att även enstaka nya bostäder bör omfattas av 
krav på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploate-
ring. Samt att ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida 
det inte finns synnerliga skäl för denna dvs. bostadsbebyggelse ska i första hand till-
komma genom utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna.  
 
Av underlaget i ärendet är det planerade enbostadshuset tänkt inom befintlig tomtplats 
och någon avstyckning är inte avsedd. Vidare ska i sammanhanget också hänsyn tas till 
sökandes intention att ytterligare bebygga aktuell fastighet med ett enbostadshus och 
ändra användningen för befintlig komplementbyggnad till fullvärdig bostad.  
 
Av vad som framgå ovan avser aktuella åtgärden utföras i ett område med ett flertal 
olika och allmänna starka intressen. Området är beläget inom tätortszonen för Lomma 
och kan anses vara sådant att det rent allmänt råder ett stort tryck på marken för be-
byggelse. För att kommunen ska kunna uppfylla sitt åtagande om att tillgodose med 
kommunal service så som skolplats, skolskjuts etcetera och samtidigt beakta de intres-
sen som råder på aktuell plats behöver aktuell ansökan tillsammans med övriga förslag 
på fastigheten ses i sin helhet. I Lomma kommun finns mycket landsbygd och spridda 
gårdar utanför detaljplanelagt område. Att tillåta den aktuella åtgärden utan att dessför-
innan prövat dem genom detaljplan kan få prejudicerande effekt. Vilket i sin tur kan leda 
till en oönskad förtätning av bostäder där de allmänna behoven och intressena inte kan 
förutspås. Komplexiteten och omfattningen av de intressen som skall bevakas i aktuellt 
fall innebär att åtgärden inte kan prövas i ett bygglov utan behöver föregås av en detalj-
plan.  
 
Med hänsyn här till och utifrån att det inom Lomma kommun råder mycket stor efter-
frågan på mark för bostadsbebyggelse är det nödvändigt att en ev. framtida utvidgning  
 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 31 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 43 (forts) Dnr MB20-81 
 
 
av befintliga bebyggelseområden och byggande av nya bostadshus föregås av de-
taljplaneläggning i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL. Det har inte heller 
framkommit att det föreligger något tvingande skäl att placera ett bostadshus just här, 
sett till övrig mark i kommunen.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-24, § 42. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-17 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 42/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 17 och 20 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beslutar 

Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Negativt förhandsbesked 
meddelas i fråga om bygglov för ett nytt bostadshus på berört markområde på 
fastigheten Lomma 11:24. Detta innebär att bygglov för enbostadshuset inte kan 
påräknas i enlighet med ansökan om förhandsbesked.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1176 kr) 3528 :- 
Faktura översänds separat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 32 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 44 Dnr MB20-82 
 
 

LOMMA 11:24, Klockarevägen 15 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus, västra villan, 
på rubricerad fastighet. Fastighetsägaren har, utöver aktuell ansökan, inkommit med yt-
terligare två bygglovspliktiga åtgärden avseende dels nybyggnad av ytterligare ett enbo-
stadshus dels ändrad användning från befintlig komplementbyggnad till enbostadshus.  
 
Förutsättningar 
Lomma 11:24 belägen utanför detaljplanelagt område.  
 
Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en bygglovs-
pliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 18 § PBL om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då för-
handsbeskedet vann laga kraft är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillå-
tas bindande vid den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning 
enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte 
har prövats i områdesbestämmelser. (2014:900) 
 
Enligt 4 kap. 2 §, PBL, ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenom-
rådes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns ut-
formning för 
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,  
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang,  
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygg-
lov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och a) byggnadsver-
kets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efter-
frågan 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 be-
gränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och  
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av la-
gen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
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Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i sam-
band med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen 
av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbe-
sked 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 be-
hov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 
kap. miljöbalken ska tillämpas. 
 
Enligt 2 kap 3 § PBL ska planläggning enligt denna lag, med hänsyn till natur- och kultur-
värden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja 1) en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-
gelse, grönområden och kommunikationsleder, 2) en från social synpunkt god livsmiljö 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 3) en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 4) en 
god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 5) bostadsbyggande och utveckl-
ing av bostadsbeståndet. 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse av den 30 januari 2020 informerats om rådande förutsättningar 
och beretts tillfälle att yttra sig. Något yttrande har inte inkommit.  
 
Byggenhetens bedömning 
Åtgärden är bygglovspliktig och byggnadsnämnden ska i frågan om förhandsbesked 
pröva om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Aktuell fastighet, Lomma 11:24, 
är belägen utanför kommunens tätorter och utanför detaljplanelagt område.  
 
Fastigheten berörs av riksintresse för kustzon och kommunikation - europabanan (tänkt 
framtida höghastighetsjärnväg) samt godsstråk genom Skåne (Lommabanan). Fastighet-
en ligger inom område som omfattas av landskapsskyddsbild. Delar av Fastigheten är 
också belägen i område utpekat som fast fornlämning, gårdstomt/bytomt, i riksantikva-
rieämbetets Fornsök. Marken på och omkring aktuell fastigheten utgörs av jordbruks-
mark av hög bördighet. Delar av fastigheten är belägen inom område som omfattas av 
strandskydd och fastigheten ingår i Lomma kommuns kulturmiljöprogram för bebyggelse 
kring Lomma kyrka. Aktuell del av fastigheten är lågt belägen, på en höjd mellan 2 - 2,5 
möh och bullerutsatt.  
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Anvisningar för hur Plan- och bygglagens 2 kap skall tolkas i Lomma kommun finns i 
översiktsplanen, ÖP2010, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2011. Av den gäl-
lande översiktsplanen framgår 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 dvs. bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma ge-
nom utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna. 
 
Enligt 4 kap 2 § första stycket punkt 2 PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt byggnadsverk om det råder stor efterfrågan 
på området för bebyggande.  
 
För gällande översiktsplanen framgår att även enstaka nya bostäder bör omfattas av 
krav på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploate-
ring. Samt att ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida 
det inte finns synnerliga skäl för denna dvs. bostadsbebyggelse ska i första hand till-
komma genom utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna.  
 
Av underlaget i ärendet är det planerade enbostadshuset tänkt inom befintlig tomtplats 
och någon avstyckning är inte avsedd. Vidare ska i sammanhanget också hänsyn tas till 
sökandes intention att ytterligare bebygga aktuell fastighet med ett enbostadshus och 
ändra användningen för befintlig komplementbyggnad till fullvärdig bostad.  
 
Av vad som framgå ovan avser aktuella åtgärden utföras i ett område med ett flertal 
olika och allmänna starka intressen. Området är beläget inom tätortszonen för Lomma 
och kan anses vara sådant att det rent allmänt råder ett stort tryck på marken för be-
byggelse. För att kommunen ska kunna uppfylla sitt åtagande om att tillgodose med 
kommunal service så som skolplats, skolskjuts etcetera och samtidigt beakta de intres-
sen som råder på aktuell plats behöver aktuell ansökan tillsammans med övriga förslag 
på fastigheten ses i sin helhet. I Lomma kommun finns mycket landsbygd och spridda 
gårdar utanför detaljplanelagt område. Att tillåta den aktuella åtgärden utan att dessför-
innan prövat dem genom detaljplan kan få prejudicerande effekt. Vilket i sin tur kan leda 
till en oönskad förtätning av bostäder där de allmänna behoven och intressena inte kan 
förutspås. Komplexiteten och omfattningen av de intressen som skall bevakas i aktuellt 
fall innebär att åtgärden inte kan prövas i ett bygglov utan behöver föregås av en detalj-
plan.  
 
Med hänsyn här till och utifrån att det inom Lomma kommun råder mycket stor efter-
frågan på mark för bostadsbebyggelse är det nödvändigt att en ev. framtida utvidgning  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 35 (35) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2020-03-24 
 

MBN § 44 (forts) Dnr MB20-82 
 
 
av befintliga bebyggelseområden och byggande av nya bostadshus föregås av de-
taljplaneläggning i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL. Det har inte heller 
framkommit att det föreligger något tvingande skäl att placera ett bostadshus just här, 
sett till övrig mark i kommunen.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2020-03-24, § 43. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2020-03-16 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 43/20 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 17 och 20 §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda beslutar 

Miljö- och byggnadsnämnden att uttala följande: Negativt förhandsbesked 
meddelas i fråga om bygglov för ett nytt bostadshus på berört markområde på 
fastigheten Lomma 11:24. Detta innebär att bygglov för enbostadshuset inte kan 
påräknas i enlighet med ansökan om förhandsbesked.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1176 kr) 3528 :- 
Faktura översänds separat 
 


