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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Tisdagen den 21 maj 2019, kl. 18.30-20.15 

 
 

Beslutande Emma Köster (M) 
Leif Lindblad (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Beatrice Palmgren (M) 
Patrik Bystedt (M) 
Claes Ulveryd (M) 
Bo Gunnarsson (C) 
Karsten Bringmark (S) 
Peter Nilsson (SD) 
Peter Holmbeck (FB) 
Sigge Meurling (C) 

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

Övriga deltagare Jens Thystrup (M) 
Nils-Erik Sandelin (M) 
Nancy Ressaissi (S) 
Åsa Undrén-Nilsson (SD) 
Helene Blom 
Tommy Samuelsson 
Jacob Thollonen 
Per Larsson 
Jennie Raneke 
Sofia Barnell  
Anneli Westerlund  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
miljö- och byggchef 
förvaltningschef 
samordnare 
förvaltningsstrateg  
nämndsekreterare  
miljöinspektör, del av § 83 
ekonom, §§ 83-94 

Utses att justera Lennart Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2019-05-28 Paragrafer 83-100 

Underskrifter Sekreterare   

  Jennie Raneke 
 Ordförande   

  Emma Köster 
 Justerande   

  Lennart Nilsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Miljö- och byggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-05-21   

Paragrafer 83-100   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-05-29 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-06-20 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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Information 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchefen lämnar personalinformation. 
 
Samordnaren informerar om rättsfall.  
 
Miljöinspektören informerar om bryggor vid Höje å. 
 
Ordföranden informerar om nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Lennart Nilsson lämnar information om sitt deltagande vid Öresunds 
vattenvårdsförbund.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av skrivelser/meddelanden, arbetsutskottets protokoll 2019-05-07 samt 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-10 
- Redovisning av delegationsbeslut MBN 2019-04-12—2019-05-12 

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

samt delegationsbeslut till handlingarna. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Månadsuppföljning januari-april 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. Föreligger må-
nadsrapport januari-april 2019.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 75. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/stabsenheten 2019-05-03 

- Månadsrapport januari-april 2019 för miljö- och byggnadsnämnden 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 75/19 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden lägger månadsrapporten avseende januari-april 2019 

till handlingarna. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande rörande motion om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i 
Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Den 13 december 2018 inkom en motion från Sverigedemokraterna i Lomma om sam-
ordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun. I motionen föreslås: 
• att Lomma kommun presenterar framtagna föreskrifter som förhindrar att människors 
hälsa eller egendom skadas till följd av pyrotekniska varor. 
• att berörd nämnd gör en utredning på hur kommunen kan ha ett samordnat nyårsfyr-
verkeri på angiven plats och tid, för att förminska olyckor för våra invånare och djur, 
samt minska på miljöpåverkan och bidra till ett tryggare nyårsfirande i kommunen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med yttrande till 
Kommunstyrelsen. 
 
Miljöenhetens yttrande 
Miljöenheten har anordnat ett möte med utvald personal från Tekniska avdelningen och 
Planeringsavdelningen den 28 mars 2019 för att diskutera förslaget. Av mötet framkom 
att personalen ställer sig positiva till åtgärder för att minska fyrverkerierna i kommunen 
samt att kommunen fortsatt ska ha en restriktiv hållning till fyrverkerier. Miljöenheten 
vill inledningsvis poängtera att det händer mycket inom området och reglerna kring 
smällare, raketer och fyrverkerier har skärpts ytterligare de senaste åren. Den 1 juni 
2019 tillkommer ett nytt tillståndskrav gällande försäljning av raketer på pinne vilket kan 
medföra att användningen minskar. 
 
Miljöenheten instämmer med Sverigedemokraterna i Lommas argument gällande de 
negativa konsekvenserna som uppkommer för människor, djur och natur till följd av ra-
keter och dylikt. Fyrverkeripjäser kan innehålla tungmetaller för att färgsätta fyrverke-
riet. Smällandet medför därmed att exempelvis bly, kvicksilver och kadmium sprids di-
rekt ut i naturen vilket medför negativa konsekvenser. Ur djurskyddssynpunkt blir 
förutom tama djur även många av våra vilda däggdjur och fåglar mycket påverkade av 
smällandet. 
 
Andra skäl att minska användningen av fyrverkerier är att öka tryggheten för människor 
och minska risken för incidenter när privatpersoner på egen hand använder fyrverkerier. 
Sverigedemokraterna i Lomma skriver att det den privata användningen av raketer och 
smällare har minskat i kommuner som anordnat ett samordnat fyrverkeri. En annan mer 
synlig fördel med att minska den privata användningen är att andelen skräp kan bli 
mindre. PEAB, som ansvarar för städningen i kommunen efter nyårsfirandet, uppskattar 
att det krävs en hel dag för fyra personer att städa upp raketer.  
 
   
   Forts 
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Miljöenheten anser dock att kommunen bör ha en mycket restriktiv hållning till fyrver-
kerier, även om det sker under samordnade former. Det finns svårigheter i att begränsa 
privatpersoners smällande ytterligare vilket kan medföra att den totala minskningen inte 
blir så stor som önskat, även om samordning sker. Ett gemensamt fyrverkeri medför 
nödvändigtvis inte heller att de negativa konsekvenserna för miljö och djur minskar 
drastiskt. Miljöenheten anser därför att det ur miljösynpunkt finns mer lämpliga sätt om 
kommunen vill ha ett samordnat evenemang på nyårsafton. Det kan till exempel utredas 
vidare om ljusshow, lasershow eller eldshow kan vara ett alternativ. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 76. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2019-04-30 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 76/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 

Kommunstyrelsen. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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LOMMA 27:4, Järngatan 5 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industrilokal  

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad av industrilokal med en area om 4000 
kvm på rubricerad fastighet. Sökande har för avsikt att bygga ett företagshotell i bo-
stadsrättsform för exempelvis mindre postorderföretag, båtar eller bilägare för förvaring 
och underhåll. Byggnaden skall enligt inkommen beskrivning innehålla 20 stycken en-
heter om vardera 200 kvm stora lokaler med en önskvärd byggnadshöjd på 7 meter.  
 
Förutsättningar 
Lomma 27:4 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan nr 125, antagen 1975-
09-18. 
 
Aktuell fastighet är betecknad med J, avsedd att bebyggas med industriändamål. Del av 
fastighet mot väst är betecknad med Es, avsedd att bebyggas med transformatorstation. 
De olika användningssätten avgränsas med punktprickad mark dvs. mark som ej får be-
byggas. För område markerat med J får byggnad uppföras till en höjd om 6 meter. På 
fastigheten markerat med Es får byggnad uppföras till en höjd om 5 meter.  
 
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 är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas, bin-
dande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två 
år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
 
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 kap. 
och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
 
Enligt 2 kap 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän syn-
punkt är lämplig för ändamålet. 
 
 
   
   
   Forts 
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Enligt 2 kap 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenför-
hållandena, möjligheterna att ordna trafik vattenförsörjning och avlopp, avfallshante-
ring, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, möjligheterna att före-
bygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar och risken för olyckor, 
översvämningar och erosion. Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver 
tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiför-
sörjningen och energihushållningen. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-
verkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket 
skall bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst-
närliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen skall göras varsamt så att be-
fintliga 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 9 kap 2 §, PBL, krävs bygglov för nybyggnad. 
 
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, 
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 för-
enlig med detaljplanens syfte.  
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap. 30 § första stycket 2 får, efter det att genomföran-
detiden för en detaljplan har gått ut, bygglov, utöver vad som följer av 31 b § ovan, ges 
för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens  
 
   
   Forts 
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syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller in-
nebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komple-
ment till den användning som har bestämts i detaljplanen. Detta i enlighet med 9 kap. 
31 c § PBL.  
 
Fastigheten är inte belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för 
Lomma tätort. 
 
Kommunikation och grannehörande  
Sökande har i granskningsyttrande daterat 2019-02-12 blivit informerade om förutsätt-
ningarna för aktuella åtgärden. Sökande har fått möjlighet att yttra sig. Något yttrande 
har inte inkommit.  
 
Eftersom Byggenhetens utredning i detta ärende mynnar i ett förslag till negativt för-
handsbesked har berörda grannar inte hörts i detta ärende. 
 
Byggenhetens bedömning 
Aktuella åtgärden är bygglovspliktiga enligt 9 kap 2 §, PBL. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan.  
 
Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska enligt 9 kap 17 § PBL avse huruvida 
den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Mark- och Miljödomstolen har 
genom dom 2017-06-09 i mål nr P 6462-16 klargjort att vid prövning av förhandsbesked 
inom ett område med detaljplan är åtgärdens planenlighet en grundläggande förutsätt-
ning. Åtgärder som strider mot detaljplan kan i enlighet med förutsättningarna för bygg-
lov endast accepteras om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.  
 
Aktuella åtgärden strider mot detaljplanen i följande avseende: 
 
Byggnadshöjden – enligt beskrivning inkommen tillsammans med ansökan om för-
handsbesked 2018-10-25 nämns att önskvärd byggnadshöjd är 7 meter. Enligt gällande 
detaljplanen får byggena på området betecknat med Es uppgå till 5 meter. På J - beteck-
nat område får byggnad uppgå till 6 meter. Den tillåtna byggnadshöjden överskrids med 
1,0 meter motsvarande 16%, respektive 2,0 meter motsvarande 40 %.  
 
Användningssätt – av nybyggnadskartan framgår att ca en tredjedel av byggnaden pla-
ceras på mark som enligt detaljplanen är betecknat med Es - dvs område avsett för 
transformatorstation.  
   
   
   Forts 
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Mark som ej får bebyggas – mellan de olika användningsområdena Es och J löper ett 3 
meter brett punktprickat område. Detta område varpå byggnad avser att placeras får 
enligt detaljplanen ej bebyggas.  
 
Byggenheten bedömer att ovan nämnda planavvikelser sammantaget inte är att se som 
en sådan liten avvikelse, förenlig med detaljplanens syfte, som avses i 9 kap. 31 b § PBL. 
Byggenheten bedömer vidare att avvikelsen inte är att se 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 användning av 
mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har be-
stämts i detaljplanen och därmed inte förenlig med 9 kap. 31 c § PBL.  Med hänsyn till 
det ovan anförda är byggenhetens bedömning att positivt förhandsbesked inte kan be-
viljas för den sökta åtgärderna. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 77. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-26 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 77/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 17 § PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att som 

förhandsbesked uttala följande: Negativt förhandsbesked meddelas i fråga om 
bygglov för ny lagerbyggnad med placering enligt handlingar som fogas detta 
beslut. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för    
Negativt förhandsbesked timdebitering (3 tim x 1000 kr)   3000 :-  
Summa            3000 :-      
 
Faktura översänds separat 
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NN 
Tillsyn – ibruktagande av tillbyggnad utan slutbesked  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglov och startbesked hade i ärende MB-2017-988 utfärdats för tillbyggnad av för-
rådsbyggnad med en bruttoarea om 41,1 kvadratmeter på rubricerad fastighet. Vid slut-
samråd på plats 2019-03-13 avseende aktuell tillbyggnad upptäckte byggnadsinspektör 
att tillbyggnaden redan hade tagits i bruk. 
 
Den aktuella tillbyggnaden har sedermera erhållit interimistiskt slutbesked.  
 
Förutsättningar  
Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) får ett byggnadsverk inte tas i bruk 
i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän miljö- och byggnads-
nämnden har gett ett slutbesked, om miljö- och byggnadsnämnden inte beslutar annat.  
 
Enligt beslut om startbesked i ärende MB-2017-988 har miljö- och byggnadsnämnden 
inte beslutat annat än ovanstående.  
 
Enligt 11 kap. 3 § PBL ska tillsynen över att bl.a. PBL, plan- och byggförordningen (PBF 
2011:338) samt beslut som har meddelats med stöd av PBL följs utövas av bl.a. miljö- 
och byggnadsnämnden.  
 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap. PBL, så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, PBF eller beslut som 
har meddelats med stöd av PBL.  
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt 9 kap. PBF om någon bryter mot bestämmelsen i 10 kap. 4 § 
PBL.   
 
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av bl.a. den som var ägare till 
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser när överträdelsen begicks.  
 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens register var NN lagfaren ägare av rubricerad fastig-
het när överträdelsen begicks.  
 
Enligt 1 kap. 7 § PBF är sanktionsarea den area som i fråga om bl.a. en lovpliktig åtgärd 
motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 
15 kvadratmeter.  
   
   Forts 
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Enligt 9 kap. 1 § PBF ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL tas ut för de överträ-
delser och med det belopp som följer av 9 kap. PBF. 
 
Enligt 9 kap. 19 § 4 PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § PBL 
ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan miljö- och byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked:  
För en annan byggnad; 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.  
 
Aktuell tillbyggnad har en sanktionsarea om 26,1 kvadratmeter ((6,85 x 6,00) - 15).  
 
Kommunicering  
Ägare av rubricerad fastighet har genom skrivelse, daterad 2019-04-24, informerats om 
de rådande förutsättningarna samt beretts tillfälle att skriftligt yttra sig innan beslut i 
miljö- och byggnadsnämnden fattas i ärendet. Något yttrande har inte inkommit. 
 
Bedömning  
Med hänvisning till bilaga A bedömer byggenheten att aktuell tillbyggnad hade tagits i 
bruk vid tidpunkten för slutsamrådet. Tillbyggnaden hade bl.a. börjat användas för för-
varing samt etikettering av vinflaskor tillhörande verksamheten på fastigheten. Något 
slutbesked hade då inte utfärdats.  
 
Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk i de delar som omfattas av ett startbesked 
inte tas i bruk förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om miljö- och 
byggnadsnämnden inte beslutat annat. Miljö- och byggnadsnämnden har inte beslutat 
annat i aktuellt fall. Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut om startbesked i ur-
sprungsärendet förtydligat att den aktuella tillbyggnaden inte fick tas i bruk innan slut-
besked meddelats.  
 
Följaktligen ska sanktionsavgift om 11 727 kr (0,2 x 46 500) + (0,002 x 46 500 x 26,1), ut-
färdas och riktas mot NN som var ägare av rubricerad fastighet då tillbyggnad enligt bi-
laga B tagits i bruk innan dess att slutbesked meddelats.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 78. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-30 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 78/19 
 

 
 
   
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att påföra NN sanktionsavgift om 11 727 kr. 

Med stöd av 10 kap. 4 § och 11 kap. 5 § PBL samt 9 kap. 19 § 4 PBF.  
 
Sanktionsavgiften ska betalas till kommunen inom två månader efter det att 
aktuellt beslut har delgetts fastighetsägare. Betalningen ska göras till kommunens 
plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. Inbetalningen ska märkas med 
”Byggsanktionsavgift”. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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KARSTORP 18:87, Domherrevägen 11 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ytterligare boarea på rubrice-
rad fastighet. Tillbyggnaden upptar en byggnadsarea om ca 47 kvm. Enligt förslaget för-
läggs tillbyggnaden mot nordväst. Närmsta avstånd till tomtgräns kommer att uppgå till 
1,3 mot nordväst (gatan) och 2,2 meter mot sydväst. Som fasadmaterial föreslås gult te-
gel, taket beläggs med svart papp och fönster och dörrar avser bli vita.  

 
Förutsättningar 
Karstorp 18:87 är belägen utom detaljplanelagt område men inom sammanhållen be-
byggelse.  
 
Enligt kulturmiljöprogram Lomma kommun, åtgärdsprogram, antaget av Kommunfull-
mäktige 2005-11-24, ingår aktuell fastighet i ett område som i kulturmiljöprogrammet 
utpekats som en miljö med kulturvärden att värna om. Huvudbyggnad på aktuell fastig-
het är särskilt utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Lomma kommuns kulturmiljöpro-
gram, s.k. gulmarkerad. I kulturmiljö-programmet anförs bl.a. följande för den kulturhi-
storiskt värdefulla bebyggelsen:   
 
”Området är väl sammanhållet och utgör ett gott exempel på den grupphusbebyggelse 
som började utföras i större skala i Lomma på 1950-talet. Byggnadernas utformning är 
tidstypisk, liksom stadsplanen. De ursprungliga fönstren är vitmålade, sidohängda 
enluftsfönster i trä, och de ursprungliga entrédörrarna var klarlackerade med ljusinsläpp 
på sidan. Ursprungligt takmaterial är korrugerad eternit. Det är viktigt att ändringar av 
dessa byggnader utförs med särskild varsamhet. Den ursprungliga utformningen vad gäl-
ler detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande. Exempelvis ska eventuella 
tillbyggnader göras med respekt för byggnadens karaktär och skala, och tegelfasader 
bör inte målas, putsas, slammas eller på annat sätt täckas över. Byggnadernas takform 
och takhöjd ska bibehållas. Tomterna bör inte styckas av eller på annat sätt delas, och de 
bör avgränsas mot gatan med enbart kantsten eller låga staket eller häckar. Höga sta-
ket, höga häckar, plank eller murar är olämpliga.”  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för tillbyggnad.  
 
Enligt 9 kap. 31 § 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 
 
   
   Forts 
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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 områdesbestäm-
melser. 
 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbil-
den, natur- och kulturvärdena på platsen, intresset av en god helhetsverkan samt möj-
ligheterna till att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap. 9 § PBL 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. 
 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket PBL ska 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. 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 ut-
ryckningsfordon, 
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. 
 
   
   Forts 
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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 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
 
Enligt 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras var-
samt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
Enligt 10 kap 5 § PBL skall 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 lovpliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den 
kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.  
 
Enligt 10 kap 9 § PBL skall det, för den kontroll som avses i 10 kap 5 § PBL, finnas en eller 
flera kontrollansvariga som 1) har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs 
för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 2) har en självstän-
dig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. 
 
Kommunikation 
Då åtgärden avser fastighet belägen utom detaljplanelagt område har berörda grannar 
beretts tillfälle att yttra sig.  
  
Från ägarna till grannfastigheten NN har den 4 april 2019 yttrande inkommit med erin-
ran mot den sökta åtgärden. Grannen anför följande: 
 
”Jag anser att huset ”tillbyggnaden” kommer för nära vår tomt i nuvarande förslag. Hu-
set ligger tillräckligt nära som det är redan.”  
 
Sökande har i skrivelse daterat 2019-04-10 blivit informerad om grannens erinran och 
fått möjlighet att yttra sig. Yttrande har inkommit 2019-04-23 sökande anför följande: 
 
”Våra ritningar bygger på inspiration från andra tillbyggnader, både på vår gata och i 
vårt bostadsområde. Exempelvis Domherrevägen 15, Domherrevägen 22, Domherrevä-
gen 1, 3 och 5. Att husen redan skulle ligga för tätt anser inte vi är ett tillräckligt argu-
ment för att erinra mot vårt byggande. NN äger endast 50 % av fastigheten NN och från 
ägaren av resterade 50 % har vi fått skriftligt godkännande via sms”.  
   
   
   Forts 
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Byggenhetens bedömning 
Åtgärderna kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § PBL. 
 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med 
kraven i de rättsregler som nämnts ovan. 
 
Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område, vilket innebär att det inte finns 
planbestämmelser som reglerar minsta avstånd till tomtgräns. Grupphusbebyggelsen vid 
Domherrevägen, s.k. fågelgatorna, är ett tätbebyggt område där det är vanligt 
förkommande att byggnader placeras nära gränsen. I områden med tätbebyggd struktur 
får olägenheter för grannfastigheter i fråga om viss insyn och skuggning tålas. 
Tillbyggnaderna anses därför inte innebära någon betydande olägenhet enligt vad som 
avses 2 kap. 9 § PBL. 
 
Den aktuella tillbyggnaden har anpassats väl i färg- och materialsättning för att 
efterlikna befintlig huvudbyggnad. Byggenheten finner att tillbyggnaderna innebär en 
varsam förändring av befintlig utformning och det är även byggenhetens bedömning att 
tillbyggnaderna följer det som uttalats i kulturmiljöprogrammet. Kraven på utformning 
och anpassning i 2 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2, 13 och 17 §§ PBL är uppfyllda. Den tilltänkta 
tillbyggnaden innehåller bostad. De krav som ställs i 8 kap. 1 § PBL om att byggnad ska 
vara lämplig för sitt ändamål uppfylls. Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten 
att kraven i 9 kap. 31 § PBL för att bygglov ska medges är uppfyllda. Ansökan om lov ska 
därför beviljas.   
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 79. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-30 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 79/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20 och 31 §§ PBL beviljas sökt bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 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. 
 
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.   
     Forts 
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Kontrollansvarig ska vara NN. Certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL t.o.m. 
2021-08-30. Behörighetsnivå N.  
      
Ni kommer att kallas till tekniskt samråd. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov, samråd, tillsyn och kontroll  9993:- 
Grannehörande  2604:- 
Kostnad för lagstadgat kungörande i  
Post- och Inrikes Tidningar  348:- 
Summa  12945:- 
 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit starbesked. Sådant besked ges 
normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får 
uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen 
fastighet.  
 
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är 
möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att 
vattenavrinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom 
anläggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
 
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. 
 
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 20 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 89 (forts) Dnr MB19-207 
 
 
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. 
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på allmän 
plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoarkanter. 
Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 
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Lilla Habo 3:15, Björkstigen 9 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser att på fattigheten lilla Habo 3:15 uppföra en garagebyggnad på 
79,57 kvm. Byggnadshöjden anges till 3m och nockhöjden är angiven till 3,305 m. enligt 
inkomna handlingar avser man att byggnad ska få ett sadeltak med en lutning på 38 gra-
der. Den tilltänkta byggnaden placeras relativt centrerat på tomten så att fasad mot sö-
der kommer att ha ett avstånd på 7,5 meter till fastighetsgränsen och fasad mot öster 
har 3 meter till fastighetsgränsen. 
 
På bottenvåningen avser man att ha ett garage samt utrymme för kök och övernattning, 
ovan våningen avses bli förråd.  
 
Garage delen kommer att nås från fasad mot söder där två garageportar placeras, samt 
genom dörr från kök. På fasad mot norr placeras en entrédörr för vardera våningen samt 
trappa upp till övervåningen.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten Lilla Habo 3:15 är beläget inom ett område som omfattas av områdesbe-
stämmelser nr 15/03 lagakraftvunnen 2015-07-30 I områdesbestämmelserna anförs 
blad annat att området är avsett för lågmäld fritidsbebyggelse. Karaktären av lätta fri-
tidshus med fasad av träpanel ska eftersträvas. 
Man anger även att största storleken på en byggnad får vara 75 kvm Bya. 
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för 1) nybyggnad, 
2) tillbyggnad, och 3) annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen inne-
bär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygg-
lov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i 
byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hant-
verk eller industri, eller c) byggnaden ges annan kulör, förses med annan fasadbekläd-
nad eller annat taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas 
på annat sätt. 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och place-
ras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-
verkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.   
   Forts 
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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 orienterings-
förmåga. 
 
Enligt 8 kap 13 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 
 
Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse av daterad 2019-03-19 informerats avseende att planerat åtgärd 
eventuellt inte är förenlig med de gällande områdesbestämmelserna samt osäkerheten i 
att få aktuell ansökan beviljad. Sökande har då beretts tillfälle att skriftligen yttra sig. Ett 
skriftligt yttrande från sökande har inkommit 2019-04-09. I yttrandet anförs i huvudsak 
vilket utförande sökande vill få prövat i Miljö- och byggnadsnämnden, detta material är 
det som läggs fram i handlingarna.   
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.  
 
AVVIKELSER 
Byggenheten har utträtt frågan om bygglov kan beviljas. 
Byggenheten gör bedömningen att då de tilltänkta byggnad kommer att utgöra huvud-
byggnad på fastigheten, inga andra fastigheter finns på fastigheten, och har huvudsak-
liga intrycket av tilltänkt byggnad är av ett garage, utgör den föreslagna utformningen 
inte den ”lågmälda fritidsbebyggelse” man avser i områdesbestämmelserna.  
Byggenheten gör även bedömningen att föreslagen åtgärd kommer att innebära att 
byggrätten överskrids med 4,47 kvm.  
Den sammantagna planavvikelser som är i fråga bedöms som icke planenliga och icke 
förenliga med områdesbestämmelsernas syfte. Med hänsyn till det ovan nämnda är det 
byggenhetens bedömning att aktuell åtgärd strider mot detaljplan på ett sådant sätt att 
kraven enligt 9 kap 30 och 31 b §§ PBL för när bygglov ska- respektive får ges inte är 
uppfyllda. 
   
   Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 90 (forts) Dnr MB18-1497 
 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för ny-
byggnad av garage med aktuell utformning inte ska beviljas. 
 
Sökandes yttrande föranleder byggenheten ingen annan bedömning än den som lagts 
fram. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 80. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-30 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 80/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 2, 30 och 31 b §§ PBL samt med hänsyn till det ovan anförda 

beslutar miljö- och byggnadsnämnden att inte meddela bygglov för nybyggnad av 
garage på fastigheten Vinstorp 27:38. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 2 (timdebitering 6 timmar á 1146 
kr), utgör avgiften för 
Avslag 6876:- 
Summa 6876:- 
 
Faktura översänds separat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 24 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 91 Dnr MB19-46 
 
 

LOMMA 31:15, Koppargatan 16 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för mat-vagn 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser att på rubricerad fastighet placera en mat-vagn på rubricerad 
fastighet. 
 
Förutsättningar 
LOMMA 31:15 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan nr 152, vunnen laga 
kraft 1983-04-14. Aktuell fastighet är i detaljplanen markerad med J, Industri.   
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs det bygglov för bland annat 
nybyggnad. 
 
Enligt 9 kap 33 § PBL För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förut-
sättningar enligt 30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden 
har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran för-
längas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast 
om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.  
 
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 31 b § PBL får, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2, bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är för-
enlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna an-
vändas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 25 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 91 (forts) Dnr MB19-46 
 
 
Enligt 2 kap 6 § första stycket PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och place-
ras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-
verkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 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 gällande detaljplan: 
Aktuell fastighet är betecknad: ”J”, industri. 

 
Kommunikation 
Sökande informerats i skrivelse daterad 2019-03-05 att sökt åtgärd inte är förenligt med 
detaljplan och att det inte är säkert att bygglov kan beviljas och beretts tillfälle att skrift-
ligen yttra sig. Yttrande inkom 2019-04-23. I yttrandet anför i huvudsak avsaknaden av 
restaurangverksamhet i närområdet. 
Byggenheten har låtit höra berörda grannfastighetsägare. Tre stycken har inkommit med 
erinran.  I korthet framför de oro för bland annat nedskräpning, parkering och ökad tra-
fik. 
Byggherre samt fastighetsägare har beretts tillfälle att skriftligen yttra sig över inkomna 
erinrande. Fastighetsägare har muntligen avböjt möjligheten till yttrande, byggherren 
har genom ombud inkommit med ett skriftligt yttrande.  
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt reglerna i 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för aktuell åtgärd.   
Fastigheten på var man enligt ansökan tänker placera matvagnen är enligt detaljplanen 
inom ett område som är avsett för industri och markerat med beteckning J.  
Byggenheten har inte kunnat klarlägga var i det tillfälliga behovet är i att placera en mat-
vagn på rubricerad fastighet. 
 
Lovgivande av annan verksamhet än det som är angivet i detaljplanen skulle kunna 
komma att utgöra hinder för eventuellt tillkommande planenlig verksamhet. 
 
De planavvikelsen som är i fråga bedöms som icke planenliga och icke förenliga med de-
taljplanens syfte. Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att 
aktuell åtgärd strider mot detaljplan på ett sådant sätt att kraven enligt 9 kap 30 och 31 
b §§ PBL för när bygglov ska- respektive får ges inte är uppfyllda. Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 26 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 91 (forts) Dnr MB19-46 
 
 
Med hänsyn till det ovan nämnda är det byggenhetens bedömning att bygglov för sökt 
åtgärd med aktuell utformning inte ska beviljas. 
 
Vad grannar och sökande anför föranleder inte byggenheten att göra någon annan be-
dömning än den som redogörs ovan.     

 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Fråga om etablering av liknande verksamheter inom samma planområde har tidigare 
varit föremål för miljö- och byggnadsnämndens prövning. En förutsättning är att den 
ansökta åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.  
 
Sökt åtgärd avser fram t.o.m. 2022-01-09 och därmed bedöms åtgärden vara en sådan 
tidsbegränsad som kan medges. Ansökan om tidsbegränsat bygglov ska därför beviljas.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 81. 

 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-05-21 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 81/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Med stöd av 9 kap. 33 § PBL beviljar Miljö- och byggnadsnämnden sökt 

tidsbegränsat bygglov för uppställning av vagn för försäljning av mat i enlighet med 
ansökan t.o.m. 2022-01-09. 

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

  
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov (4 timmar á 1146 kr)                                   4584 :- 
Kungörelse i post och inrikes tidningar               348 :- 
Summa                                                                        4932 :- 
 
 
Upplysningar 
Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.  
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Frågan om 
starbesked prövas när förslag på kontrollplan och andra eventuella erforderliga underlag 
inkommit. 
 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 27 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 91 (forts) Dnr MB19-46 
 
 
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. 28 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 92 Dnr MB19-428 
 
 

VINSTORP 30:1  
Ansökan om tidsbegränsat lov för tillbyggnad av skola t.o.m.2023-03-20 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser tidsbegränsat lov för tillbyggnad av skola på rubricerad fastighet. 
Tillbyggnaden består av en färdig modul från Expandia med måtten 10,5 x 7,86 och pla-
ceras på befintlig matsalsbyggnads västra fasad. Enligt ansökan avser fasaderna vara i 
trä målade i grå kulör. Dörrar och fönster är vita och takbeklädnad är av papp i svart ku-
lör. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten Vinstorp 30:1 är belägen inom detaljplanerat område.  
 
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL, krävs bygglov för bland annat nybyggnad.  
 
I 9 kap. 33 § PBL framgår att för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär 
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åt-
gärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller 
mark. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran för-
längas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast 
om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.  
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL skall bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-
verkan samt till möjligheterna att hantera avfall.  
 
Enligt 8 kap. 1 § PBL skall en byggnad 1) vara lämplig för sitt ändamål, 2) ha en god form-
, färg- och materialverkan samt 3) vara tillgänglig och användbar för personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket PBL skall kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de 1) 
vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 2) vid ombyggnad uppfylls för hela byggna-
den 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. När det gäller kravet i 8 kap 1 § tredje punk-
ten PBL skall hinder mot tillgänglighet till, eller användbarhet av, lokaler dit allmänheten 
har tillträde dock alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekono-
miska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.    
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 29 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 92 (forts) Dnr MB19-428 
 
 
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. Kontrollplan har inkommit 2019-04-16.  
 
Den kontroll som avses i föregående stycke skall, 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 § plan- och byggförordningen, 
PBF, krävs inte heller någon kontrollansvarig för åtgärder avseende andra små byggna-
der.    
 
Enligt 10 kap 14 § PBL skall 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 skall byggnadsnämnd med ett startbesked godkänna att en bygg-
lovspliktig åtgärd får påbörjas, om  
1) åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen, 
2) ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd som av-
ses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan försäkring eller ett sådant 
skydd,  
3) ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett så-
dant besked enligt 3 kap 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, och 
4) en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, 
om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för 
byggnader. 
 
Kommunikation 
Sökande har i skrivelse inkommen 2019-04-03 informerat om åtgärdens tillfälliga behov: 
Under höstterminen 2019 ökar antalet elever på skolan och matsalen räcker då inte till 
för alla elever.  
Planerat är att bygga en ny byggnad placerad vid Alléskolan som ska inrymma 6 klass-
rum och en matsal för 100 sittande. Denna byggnad ska stå klar 2022. 
 
Remiss och grannehörande  
Räddningstjänster: har ingen erinran.  
 
Miljöenheten erinrar om följande:  
Ventilationen i byggnaden ska dimensioneras och utformas så en god luftkvalitet kan 
uppnås. Hur stora luftmängder som krävs är beroende bland annat av hur många perso-
ner som vistas i lokalerna samt vilka aktiviteter som bedrivs. Det är viktigt att anlägg-
ningen utformas så att vistelsezonen ventileras väl utan att drag uppstår.  
 
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 30 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 92 (forts) Dnr MB19-428 
 
 
I skol- och förskolelokaler ska uteluftsflödet vara minst 7 l/s per person vid stillasittande 
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea ska göras så att hänsyn 
också tas till föroreningar från andra källor än människor. Vid nybyggnation bör ventilat-
ionen aldrig stängas av helt utan flödet på 0,35 l/s per m2 golvarea bör ventileras kon-
stant för att ta hand om de emissioner som kommer från inredning, golvmattor, målar-
färg m.m. Tänk på att placera friskluftsintag så att olägenheter från exempelvis 
bilavgaser och avluftsdon inte uppstår. Ventilationskanalerna ska utformas så att de 
medger godtagbar och regelbunden rensning. 
 
Grannehörande har inte gjorts då åtgärden bedöms vara planenlig. 
 
Byggenhetens bedömning 
Byggenheten har verkställt utredning i fråga om åtgärdens överensstämmelse med kra-
ven i de rättsregler som nämnts ovan. Åtgärden är planenlig.  
 
Aktuell tillbyggnad har ett visuellt uttryck av att vara av en tillfällig karaktär. Det är byg-
genhetens bedömning att aktuell åtgärd inte uppfyller de krav som ställs avseende 
lämplig utformning med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden på platsen och in-
tresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap 6 § första stycket PBL. Tillbyggnaden anses 
heller inte uppfylla de krav som ställs på god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap 
1 § PBL. Kraven på när bygglov får ges enligt 9 kap. 33 § PBL anses därför uppfyllda. Mot 
bakgrund av det ovan anförda bör sökt bygglov beviljas.  
 
Med hänsyn till den sökta åtgärdens ringa omfattning krävs inte någon kontrollansvarig, 
inte heller något tekniskt samråd. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 82. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-26 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 82/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 33 § PBL beviljas tidsbegränsat bygglov till 2023-03-20 för 

tillbyggnad av skola.   
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från beslutsdatum. 
 
 
 
     
     Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 31 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 92 (forts) Dnr MB19-428 
 
 
Beslut om startbesked 
Med stöd av 10 kap 23 § PBL beslutas som startbesked att den i detta beslut 
lovgivna åtgärden får påbörjas. Dock inte innan fyra veckor förflutit sedan dagen för 
kungörande av beslutet om lov. Detta enligt 9 kap 42a § PBL. 
      
Med stöd av 10 kap. 24 § PBL fastställs den kontrollplan som inkommit 2019-04-16. 
 
Med stöd av 10 kap 4 § PBL beslutas att tillbyggnaden får tas i bruk för avsett 
ändamål när den är färdigställd och kontrollerad i enlighet med kontrollplanen. 
Frågan om slutbesked skall utfärdas, kommer att prövas när signerad kontrollplan 
inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 6 och 12, utgör avgiften för 
Bygglov och startbesked  18241 :- 
(46,5 x 6 x ((17*1,1) x 17) + 28) x 1,4) 
Kostnad för lagstadgat kungörande  345 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa   18589:- 
 
Faktura översänds separat 
 
Upplysningar 
Bygglovet omfattar endast de åtgärder som nämns ovan. Vid skillnad med texten ovan 
och stämplade ritningar gäller texten.  
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får 
uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen 
fastighet.  
Allt dagvatten skall i första hand omhändertas på egen fastighet. Om detta inte är 
möjligt p.g.a. markförhållandena skall åtgärder vidtas för att hindra att 
vattenavrinningen från fastigheten orsakar skador. Detta kan exempelvis ske genom 
anläggande av stenkista och anslutning av denna till det kommunala dagvattennätet.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 

 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum s. 32 (67) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-05-21 
 

MBN § 93 Dnr MB19-296 
 
 

VINSTORP 34:25, Hjortrongatan 4 
Ansökan om bygglov för plank  

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser uppförande av plank som bullerskydd för uteplats på rubricerad 
fastighet. Enligt ansökan ska planket placeras 1,4 meter från fastighetens östra gräns 
och sträcker sig sedan 19,2 meter i sektioner utfört i en U-form. Sektionerna har en total 
höjd på 2,135 meter med ett varierande utförande om stående träpanel och glasade de-
lar.  
 
Förutsättningar 
Vinstorp 34:25 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 100, la-
gakraftvunnen 1968-10-28. 
 
Enligt 6 kap. 1 § sjunde punkten plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) krävs det 
bygglov för att bl.a. anordna plank. 
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en ansökan om 
bygglov för åtgärd inom område med detaljplan bifallas under förutsättning  
1) att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen a) överens-
stämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godta-
gits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid 
en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildnings-
lagen,  
2) att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3) att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa 
och  
4) att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
 
Enligt 9 kap. 31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är för-
enlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna an-
vändas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Enligt 9 kap. 31 c § PBL. efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § PBL. ges för en åtgärd som avviker från detalj-
planen, om åtgärden 
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1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov el-
ler ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt kom-
plement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL. ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-
verkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje stycket ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Lomma kommuns riktlinjer för handläggning av plank, murar och staket, antaget 2003-
12-16 av miljö- och byggnadsnämnden, ska verka som ett stöd för tolkningen av 2 kap. 6 
§ PBL. Där anförs bland annat följande: 
”Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i be-
byggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas t ex 
normalt inte till särskilda skäl. Buller som överskrider riktvärdena för respektive trafik-
slag kan dock räknas som särskilda skäl. Murar och plank över 1,8 m ska normalt aldrig 
tillåtas.”  
 
Kommunikation och grannehörande 
Sökande har tillsammans med ansökan inkommen 2019- 02-26 bifogat ett yttrande med 
trafikverkets utredning av kollektivtrafikåtgärder för väg E6 och 896 daterad 2016-06-03. 
Sökande anför i skrivelse inkommen 2019-03-07 i huvudsak att i samband med utbygg-
nad av på och avfart från motorvägen vid Vinstorpsvägen i Lomma kommer vägtrafik-
bullret öka. Vidare nämns att trafikverket menar att det finns behov av uteplatsskyd-
dande åtgärden för aktuell fastighet.  
 
Byggenheten har i granskningsyttrande 2019-03-01 meddelat sökanden att åtgärden av-
viker från gällande detaljplan.  
 
Grannehörande: eftersom planket delvis är placerat på punktprickad mark har ärendet 
skickats ut till de som kan tänkas vara berörda. Ingen erinran mot åtgärden har inkom-
mit. 
 
Byggenhetens bedömning 
Enligt 6 kap. 1 § PBF krävs det bygglov för aktuell åtgärd.  
 
Aktuellt plank är 2,135 meter högt. Kommunen har i riktlinjerna sagt att plank över 1,8 
normalt inte ska tillåtas. I aktuellt fall avser planket utgöra ett bullerskydd för uteplatsen  
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som enligt bifogad bullerutredning är bullerpåverkad.  Därför anser byggenheten att 
höjden i sig inte är skäl för att hindra bygglov för planket.  
 
Inskickat förslag innebär dock att planket till största del placeras på prickad mark. Plan-
ket strider således mot gällande detaljplan då det i detaljplanen framgår att prickad 
mark inte får bebyggas. Avvikelsen bedöms inte vara en sådan liten avvikelse, förenlig 
med detaljplanens syfte, som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Åtgärden bedöms vidare inte till-
godose ett angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse eller vara av begränsad 
omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt varför kriterierna för när bygglov får ges enligt 9 kap. 31 c § PBL inte 
bedöms vara uppfyllda.  
 
På grund av det ovan anförda bedömer byggenheten att bygglov inte ska beviljas då åt-
gärden inte uppfyller kraven för när bygglov ska ges enligt 9 kap. 30 § PBL eller när bygg-
lov får ges enligt 9 kap. 31 b och 9 kap. 31 c §§ PBL.  
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap. 30 och 31 §§ PBL 
för att bygglov skall, respektive får medges inte är uppfyllda. Ansökan om lov skall därför 
inte beviljas.   
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att höjden på planket i just detta fall kan accepteras. 
Åtgärden innebär att planket till största del placeras på prickad mark. Miljö- och bygg-
nadsnämnden anser dock att det i detta fall utgör en s.k. liten avvikelse och att bygglov 
ska beviljas. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 83. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-03-29 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 83/19 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ PBL beviljas bygglov för plank i enlighet med 

ritningar som fogats till detta beslut.   
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––    
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Avgift enligt tabell 6 och 14: 
Bygglov och startbesked         6510 :- 
(46,5 x 4 x (10 x 1,2 + 13) x 1,4) 
Grannehörande                         2604 :-                
(40 x 46,5 x 1,4) 
Kungörelse                                   348 :- 
Summa                                      9 462 :-     
 
 
Upplysningar 
Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.  
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Frågan om 
starbesked prövas när förslag på kontrollplan och andra eventuella erforderliga underlag 
inkommit. 
 
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. 
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LOMMA 33:21, Strandvägen 98 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält och container t.o.m. 2020-12-
31 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2008-12-19 tidsbegränsat bygglov för regnskydd, 
plank och container (Ali’s frukt) t.o.m. 2009-12-31 på rubricerad fastighet. Det 
tidsbegränsade lovet har vid flera tillfällen förlängts som ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för tält och container. 2018-09-25 beviljades tidsbegränsat bygglov om 1 år och 
löper ut 2019-09-30. Byggenhetens tjänsteskrivelse med beslutsunderlag till nämnden 
hade följande lydelse: 
 
Ärendebeskrivning  
Den nu inkomna ansökan avser förlängning av det tidsbegränsat bygglov som ursprungligen 
beviljades 2008-12-19 och som senast förlängdes 2017-08-29. Förlängningen av ansökan avser 
tiden mellan 2018-09-30 (när gällande bygglov upphör) t.o.m. 2019-09-30, avseende tält och 
container.  
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Ansökan om förlängning av lov för tidsbegränsad åtgärd inkommen 2018-03-25. 
 
Förutsättningar 
När ansökan inkom till byggenheten 2018-03-25, var den tidigare detaljplanen, detaljplan 164, 
lagakraftvunnen 1984, fortfarande gällande. Det pågick planarbete för en ny detaljplan i området 
där Lomma 33:21 är belägen. Den nya detaljplanen, detaljplan 18/01, har 2018-05-25 vunnit laga 
kraft.  
 
Enligt 9 kap. 33 § PBL för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar 
enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses 
att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska 
användas för ett ändamål som avses i 9 §.  
 
Kommunikation 
Då åtgärden innebär en avvikelse från både gällande detaljplan och den detaljplan som var 
gällande när ansökan skickades in, har ett grannehörande skickats ut. Sista dagen att inkomma 
med yttrande är 2018-09-14. 
 
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig. I yttrandet framförs att behovet är tillfälligt för att 
verksamheten Ali´s frukt ska kunna erbjuda kunder färska grönsaker samt växter. Utan den 
tillfälliga åtgärden så kan verksamheten inte bedrivas utan måste läggas ner. När det  
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tidsbegränsade lovet har gått ut är det Ali´s frukts ambition att ha löst sitt lokalbehov i någon 
annan lokal antingen i befintlig fastighet eller i någon annan central fastighet i Lomma Centrum. 
När lovet har gått ut kommer tält att tas ner samt den tillfälliga containern med tillhörande tak 
att plockas ner. Ambitionen efter det tidsbegränsade bygglovet är att söka bygglov för byggnad 
på samma yta som det tillfälliga bygglovet i enlighet med den nyantagna detaljplanen. Yttrandet 
bifogas i bilaga 1. 
 
Byggenhetens bedömning 
I den tidigare gällande detaljplanen, gällande vid tiden ansökan inkom, fanns inga förutsättningar 
att få permanent bygglov för sökt åtgärd. Förutsättningarna för permanent lov saknas alltjämt 
även utifrån den nu lagakraftvunna planen. Åtgärden uppfyller inte kravet på god helhetsverkan 
då fasader inte överensstämmer med gällande detaljplan. Åtgärden uppfyller därmed de krav 
som ställs för att ett tidsbegränsat bygglov ska ges. 
 
Förutsättningarna i området har ändrats i förhållande till tidigare beviljat lov. Dock var 
förutsättningarna oförändrade när ansökan skickades in. Byggenheten gör därför ingen annan 
bedömning än den som redan gjorts och som framgår i ovan hänvisat beslut. 
 
Förslag till beslut 
Med stöd av 9 kap. 20 och 33 §§ PBL beviljas tidsbegränsat bygglov för tält och container på 
fastigheten Lomma 33:21 t.o.m. 2019-09-30. 
 
Ärendebeskrivning av ny ansökan 
Den nu inkomna ansökan avser förlängning av det tidsbegränsat bygglov som 
ursprungligen beviljades 2008-12-19 och som förlängdes 2018-09-25. Förlängningen av 
ansökan avser tiden mellan 2019-09-30 (när gällande bygglov upphör) t.o.m. 2020-12-
31, för tält och container i enlighet med beviljat bygglov.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, detaljplan 18/01, lagakraftvunnen 
2018-05-25.   
 
Enligt 9 kap. 33 § PBL för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär 
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om 
åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller 
mark. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.  
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Kommunikation med sökande och remisser 
Planeringsavdelning har hörts i ärendet. Av yttrandet framgår i huvudsak att 
planeringsavdelningen inte har några generella synpunkter på det aktuella bygglovet 
utan anser att byggenheten har att pröva möjligheten till förlängning av bygglov utifrån 
detaljplanen, övriga styrdokument samt aktuell lagstiftning. 
 
Berörda grannar och sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Fastigheterna NN och NN 
har ingen erinran mot förnyelse av aktuellt bygglov. De ser dock gärna att en framtid 
ändring i enlighet med planen får karaktären av en genuin blomsterhandel i tegel, glas 
och plåtat tak. Erinran har inkommit från fastighetsägarna till fastigheten NN. I yttrandet 
framförs att tidsbegränsat bygglov inte ska beviljas och att en långsiktig lösning som 
följer detaljplan genomförs.  
 
Sökande har i ansökan skriftligen yttrat sig enligt följande:  
”I avvaktan på ersättningslokaler för Ali´s frukt har ett hyresavtal tecknats mellan honom 
och Bedroth fastigheter AB t o m 2020-12-31. Mot bakgrund av att det ännu inte dykt 
upp något alternativ för honom önskar vi förlängt tillfälligt bygglov enlig bifogade 
handlingar.” 
 
Byggenhetens bedömning 
Förutsättningarna i området har under handläggningen av det tidigare beviljade lovet 
ändrats då den nya detaljplanen vann laga kraft 2018-05-25. Ansökan om förlängning av 
det tidsbegränsade bygglovet inkom till byggenheten 2018-03-25. Den nya detaljplanen 
som nyligen vann laga kraft är endast avsedd för två fastigheter, Lomma 33:21 och 
Lomma 33:25. I detaljplanen framgår tydligt utformningskrav samt bestämmelser om 
utseende, materialval och färgsättning som bl.a. att ”fasadmaterial ska vara i huvudsak 
tegel eller slammat tegel med inslag av puts, såväl gult som rött fasadtegel får 
förekomma.” 
 
Sökt åtgärd uppfyller inte kraven för ett permanent lov p.g.a. de utformningskrav som 
ställs i detaljplanen. Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov fram t.o.m. 2020-12-31. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller någon men inte alla 
förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå 
under en begränsad tid. Byggenheten gör bedömningen att den nya detaljplanen är 
avsedd att möjliggöra uppförandet av en permanent byggnad för centrumverksamhet 
på aktuell fastighet. Sökt åtgärd kan inte anses vara en sådan åtgärd som avses i den nya 
detaljplanen. Planens syfte är att möjliggöra en revitalisering av området i form av ny 
bebyggelse för verksamheter och bostäder kan därmed inte anses vara uppfyllt. 
Åtgärden är inte därmed inte förenlig med planens syfte. Då förutsättningarna för 
exploateringen av området har ändrats bedöms villkoren för när ett tidsbegränsat 
bygglov får ges enligt 9 kap. 33 § PBL inte vara uppfyllda. 
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Skriftligt yttrande föranleder ingen annan bedömning än det ovan nämnda. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Ett villkor för att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges är att åtgärden uppfyller någon 
eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 a §§ PBL. I detta fall strider 
sökt åtgärd mot detaljplanen avseende utseende, materialval och färgsättning. Sökt 
åtgärd avser perioden fram t.o.m. 2020-12-31. Sökt förlängning av tidsbegränsat bygglov 
uppfyller kraven för när ett tidsbegränsat bygglov får ges och bedöms som icke varaktig.  
Inkommen erinran föranleder ingen annan bedömning. 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det sökta tidsbegränsade bygglovet ska 
medges i enlighet med ansökan. 

   
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-21, § 90. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-30 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 90/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 33 § PBL beviljar Miljö- och byggnadsnämnden sökt förlängning 

av tidsbegränsat bygglov för tält och container i enlighet med ansökan t.o.m. 2020-
12-31. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Förlängning av tidsbegränsat bygglov                                         4 584 :- 
(timdebitering 4 tim à 1146:-)                                                          
Kostnad för kungörelse i post                                                          348 :- 
Och inrikes tidningar                                                                            
Summa                                                                                              4 932 :- 
 
Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
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BORGEBY 31:1, Öbackevägen 4 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och carport på rubricerad fastighet. 
Byggnaden är tänkt att uppföras med fasader i vit puts, och taket ska vara klätt med 
svarta betongpannor. Byggnaden ska vara ca 116 kvm och med en byggnadshöjd om ca 
3,6 m.  
 
Carport med förrådsdel ska uppföras med fasad i vit träpanel och tak i svart papp med 
utförande i enlighet med stämplade ritningar.   
 
Förutsättningar 
Borgeby 31:1 är belägen utanför detaljplanelagt område, inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten i fråga är idag obebyggd men har tidigare varit bebyggd. 
 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden  
1. inte strider mot områdesbestämmelser,  
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. (2014:900) 
 
Enligt 4 kap. 2 §, PBL, ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 
1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 
behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,  
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 
bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
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   4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 
 
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och 
användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning enligt denna lag, med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja  
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder,  
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,  
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt,  
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och  
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
 
Enligt 2 kap. 4 § PBL får vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag, mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning och i ärenden 
om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till    
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Anvisningar för hur Plan- och bygglagens 2 kap. ska tolkas i Lomma kommun finns i 
översiktsplanen, ÖP2010, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2011.  
 
På sidan 43 i ÖP anges att ny bebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas 
såvida det inte finns synnerliga skäl för denna. Stora delar av kommunens mark 
högklassig jordbruksmark och där så är möjligt bör denna mark inte användas för ny 
spridd bebyggelse. Ny bebyggelse kan påverka möjligheterna att driva ett effektivt  
   
   Forts 
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jordbruk och kan också inverka negativt på landskapsbilden. Det stora bebyggelsetrycket 
som finns gör att även enstaka nya bostäder bör omfattas av krav på detaljplan för att 
mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploatering.  
 
Enligt 3 § förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Kommunicering 
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Sökande anför i huvudsak att 
fastigheten tidigare varit bebyggd och redan är förberedd för nybyggnad. 
 
Byggenhetens bedömning 
Aktuell fastighet är belägen utanför detaljplanelagt område, utanför kommunens 
tätorter. Fastigheten är belägen mellan fastigheterna Borgeby 32:1 och Borgeby 37:2. En 
del av marken på och omkring fastigheten i fråga utgörs av jordbruksmark. Sökt åtgärd 
innebär att en ny bostad uppförs. Enligt översiktsplanen ska ny bostadsbebyggelse i 
första hand tillkomma genom utbyggnad i och i anslutning till de befintliga tätorterna. 
Uppförande av enstaka bostäder bör även medföra krav på detaljplaneläggning. 
 
Aktuell fastighet ligger i nära anslutning till motorväg E20. Byggnaden är enligt förslaget 
tänkt att placeras på mark där det enligt för kommunen tillgänglig information de 
ekvivalenta bullervärdena överstiger riktvärdena. På föreslagen placering av 
byggnaderna har ett ekvivalent bullervärde mellan 55-60 dBA och en maximal ljudnivå 
mellan 74-79 dBA. Buller från vägar bör enligt 3 § förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad 
samt maximal ljudnivå om 70 dBA vid en eventuell uteplats. Utifrån detta kan förslaget 
därför inte avses uppfylla kraven på lämplighet som återfinns i 2 kap. PBL. 
 
Med hänsyn till ovan samt att det inom Lomma kommun råder mycket stor efterfrågan 
på mark för bostadsbebyggelse, är det nödvändigt att en ev. framtida utvidgning av be-
fintliga bebyggelseområden och byggande av nya bostadshus föregås av de-
taljplaneläggning i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 2 § PBL. Byggenheten bedömer 
att det inte finns några synnerliga skäl att i just detta ärende göra en annan bedömning.  
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att förutsättningar saknas för att 
bygglov ska kunna beviljas. Yttrande från sökande föranleder ingen annan bedömning. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 85. 
 
   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-30, 

reviderad 2019-05-09 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 85/19 
 
Överläggning 
Peter Nilsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till byggenheten för ytterligare 
handläggning.  
 
Emma Köster (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag och yrkar att miljö- och byggnads-
nämnden ska besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att inte bevilja bygglov. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition dels på om 
ärendet ska återremitteras, dels om ärendet ska avgöras idag varefter ordföranden fin-
ner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20 och 31 §§ PBL beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att inte 

bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Borgeby 31:1. 
 

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

Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa utgör avgiften för 
Avslag (timavgift för bygglovgranskning 3 tim a 1146 kr) 3438 :- 
Summa  3438 :- 
 
Faktura översänds separat. 
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Angående sanktionsavgift för olovlig utvändig ändring, 
NN  

 
Ärendebeskrivning 
Det har kommit till Byggenhetens kännedom att en utvändig ändring har påbörjats innan 
bygglov beviljats eller startbesked givits på fastigheten NN. Stugans area är 43 m2. Väg-
gar, tak, fönster och dörrar har bytts ut och stugan har ändrat kulör från röd till grön.  
 
Den 7 juli 2018 skickades granskningsyttrande ut där frågan om sanktionsavgift togs 
upp. Det framgick att om rättelse sker innan fråga om sanktion tags upp vid samman-
träde av Miljö- och byggnadsnämnden ska inte någon sanktionsavgift tas ut. Den 11 no-
vember 2018 beviljades bygglov i efterhand för utvändig ändring. Det ärendet har diari-
enummer MB-2018-1005. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten NN ligger inom detaljplanelagt område (NN m fl, Telebruksområdet – la-
gakraftvunnen 7 juni 1990). Enligt detaljplanen är området där stugan ligger markerat 
som ”park eller plantering”. Inga nybyggnader eller tillbyggnader kan beviljas, men väl 
en utvändig ändring på befintlig byggnad.  
 
Enligt det avtal som har upprättas mellan Lomma kommun och NN:s ägare står det 
bland annat att ”stugägarna får renovera stugan men ej ersätta med en ny. Om stugan 
totalförstörs genom brand, översvämning eller storm får den återuppföras under förut-
sättning att tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden lämnas. Stugägaren ska följa be-
stämmelserna i gällande detaljplan samt i hälsoskydds- och miljölagstiftning. I vissa fall 
kan dispens från strandskyddet erfordras”.  
 
Det krävs bygglov för ändring än tillbyggnad om ändringen innebär att byggnaden byter 
färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens utseende avsevärt på-
verkas på annat sätt i det fall byggnaden ligger inom ett detaljplanelagt område enligt 9 
kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900).   
 
En bygglovspliktig åtgärd från inte påbörjas innan Miljö- och byggnadsnämnden har givit 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. 
 
11 kap 5 § plan- och bygglagen förtäljer att Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att 
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 
detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt bestämmel-
serna 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. 

   
   
   Forts 
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Sanktionsavgift 
Byggenheten har utrett frågor om sanktionsavgift för de åtgärder som bedömts 
lovpliktiga, det vill säga påbörjandet av utvändig ändring innan bygglov beviljats eller 
startbesked givits.   
 
Enligt 11 kap 51 § och 16 kap 12 § plan- och bygglagen ska Miljö- och byggnadsnämnden 
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. 
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap 3 § plan-och bygglagen påbörja en 
utvändig ändring som kräver lov innan Miljö- och byggnadsnämnden givit startbesked är 
enligt 9 kap 10 § plan- och byggförordningen (2011:338) för en annan liten byggnad 
0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den 
area som ändringen avses. I detta fall motsvarar kostnaden 12 626 kr (baserat på 2018 
års prisbasbelopp på 45 500 kr) 
 
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas 
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket 
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 
eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 
Ifall rättelse sker innan fråga om sanktion eller ingripande enligt 11 kap plan- och 
bygglagen tagits upp till överläggning vid ett sammanträdde med Byggenheten ska inte 
någon byggsanktionsavgift tagas ut enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen. Rättelse i 
detta fall innebär att det som uppförts måste tagas bort.  
 
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.  
 
Om den kommunala nämnd som handlar plan- och byggfrågor har för avsikt att påföra 
någon sanktionsavgift är det nödvändigt att den person som avgiften kommer att 
drabba får sådan information från nämnden att den kan ta ställning till om det är en 
ekonomisk fördel för personen att rätta det felaktigt utförda innan frågan tas upp till 
behandling av Miljö- och byggnadsnämnden. Denna uppfattning har kommit till utryck i 
ett uttalande av Justitieombudsmannen den 7 mars 1980. I yttrande uttalades vikten av 
att den som misstänkts för olovligt byggande får en uttömanade information om 
innehållet i gällande bestämmelser innan frågan om uttagande av avgift tas upp vid 
sammanträde med Miljö- och byggnadsnämnden.  
 
   Forts 
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Byggenhetens bedömning  
Åtgärden är bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 § punkt 2 plan- och bygglagen och har 
påbörjats innan bygglov beviljats eller startbesked har givits.  
 
Med bakgrund till det ovan anförda ska stugägaren till NN på fastigheten NN påföras en 
sanktionsavgift. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden instämmer i byggenhetens bedömning om att det som 
utförts utgör en sanktionsgrundande åtgärd då stratbesked dessförinnan inte utfärdats. 
Miljö- och byggnadsnämnden anser dock att avgiften inte står i rimlig proportion till den 
överträdelse som har begåtts. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför att sätta ner 
avgiften till hälften, från 12 626 kr till 6313 kr. Detta i enlighet med 11 kap 53a §, Plan- 
och bygglagen, PBL. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 86. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-04-23 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 86/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Stugägaren, NN, påföres med stöd av 11 kap 53 a §§, Plan- och bygglagen, 

byggsanktionsavgift med 6313 kr. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen inom två månader från delfåendet av 
detta beslut. Betalning görs till kommunens plusgirokonto med nr 2 64 04 – 4. 
Inbetalningen ska märkas ”byggsanktionsavgift”.  
 
Konto  3013 
Ansvar  531 
Verksamhet  2153 
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LOMMA 31:13, Industrigatan 9 
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad  

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokal. Lokalen ska 
enligt ansökan t.o.m. 2029-09-30 användas för idrottsverksamhet av Lomma Tränings-
verk.   
 
Ärendet har 2019-04-23 prövats i miljö- och byggnadsnämnden och återförvisats till 
byggenheten för fortsatt handläggning av ärendet.  
 
Förutsättningar 
Lomma 31:13 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan 152. I detaljplan anges 
att den aktuella fastigheten endast får användas för industriändamål.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs bygglov för ändring av en 
byggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds 
för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller en-
ligt senast beviljade bygglov har anpassats till, utan att den avsedda användningen 
kommit till stånd.   
 
Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL ska en ansökan om bygglov för åtgärd inom område 
med detaljplan bifallas under förutsättning att åtgärden inte strider mot detaljplanen 
och att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 9 § och 8 kap. 1, 2 och 17 §§ PBL. 
 
Trots kraven på planenlighet i 9 kap. 30 § första stycket 2 får, enligt 9 kap. 31 b § PBL, 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och för-
enlig med detaljplanens syfte.  
 
Enligt 9 kap. 31 c § efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för åtgärd som avviker från detaljplanen, om 
åtgärden är förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller vat-
ten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detalj-
planen.  
 
Om en sökt åtgärd uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 
30-32 a §§ PBL får, enligt 9 kap. 33 § PBL, ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden 
begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat bygglov 
får ges för högst 10 år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i ta-
get.    
   
   Forts 
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Enligt 2 kap. 9 § PBL ska 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 samt  
3) vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga.  
 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket PBL ska kraven i 8 kap. 1 § PBL uppfyllas på sätt att de vid 
ändring av en byggnad i ett fall som detta uppfylls i fråga om ändringen. När det gäller 
kravet i 8 kap. 1 § tredje punkten PBL ska hinder mot tillgänglighet till, eller användbar-
het av, lokaler dit allmänheten har tillträde dock alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn 
till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.  
 
Syftet med bestämmelsen i 9 kap. 33 § PBL är främst att medge utnyttjande av mark, 
som på längre sikt skall utnyttjas för annat ändamål än det som ansökan om tidsbegrän-
sat lov avser.  
 
Kommunikation och grannehörande 
Sökande har muntligen informerats avseende aktuella planavvikelser samt sannolikhet-
en att få aktuell ansökan beviljad. Sökande har även beretts tillfälle att skriftligen yttra 
sig. I yttrandet framför i huvudsak att det inte finns många lämpliga lokaler i Lomma att 
bedriva denna typ av verksamhet på. Vidare anförs att aktuell fastighet är perfekt läm-
pad för ändamålet.  
 
Berörda grannar har hörts i ärendet. Ingen erinran har inkommit.  
 
Byggenhetens bedömning  
Den tilltänkta åtgärden är bygglovspliktig enligt bestämmelsen i 9 kap. 2 § PBL.  
 
Om någon vill utnyttja en fastighet för ett i detaljplanen ej avsett ändamål kan avvikel-
sen inte betraktas som en sådan mindre avvikelse från detaljplanen och förenlig med 
dess syfte som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Åtgärden är inte heller att hänföra till en sådan 
avvikelse angiven i 9 kap. 31 c § PBL.  Hinder föreligger därför mot att meddela perma-
nent bygglov för verksamheten. Fråga är då om ett tidsbegränsat bygglov kan meddelas i 
enlighet med ansökan.  
 
 
   
   
   Forts 
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Området är ett renodlat industriområde med J som planbestämmelse, vilket innebär in-
dustriverksamhet utan begränsningar. Motion- och gymnastik av publik karaktär som i 
det här fallet bedöms uppenbart strida mot gällande detaljplan och är inte förenlig med 
befintlig eller eventuell tillkommande planenlig industriverksamhet. Den som har eller 
etablerar industriverksamhet inom området ska kunna försäkra sig om att kunna fort-
sätta bedriva sin verksamhet utan krav på anpassning föranledd av en icke planenlig 
publik verksamhets etablering på platsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning 
Den tilltänkta åtgärden är bygglovspliktig enligt 9 kap 2 § PBL. 
 
Om någon vill utnyttja en fastighet för ett i detaljplanen ej avsett ändamål kan avvikel-
sen inte betraktas som en sådan liten avvikelse från detaljplanen och förenlig med dess 
syfte som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Hinder föreligger därför mot att meddela permanent 
bygglov för verksamheten. Fråga är då om ett tidsbegränsat bygglov kan meddelas i en-
lighet med ansökan. 
 
Fråga om etablering av liknande verksamhet inom samma planområde och med samma 
planbeteckning har varit föremål för miljö- och byggnadsnämndens prövning i juni 2009. 
Nämnden beslutade vid detta tillfälle att medge tidsbegränsat bygglov för verksamhet-
en. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgjorde ärendet genom be-
slut den 12 januari 2011. Som grund för beslutet anfördes i huvudsak följande (angivna 
lagrum avser PBL i dess tidigare lydelse; bestämmelserna om tidsbegränsade bygglov har 
inte ändrats i sak i den nya gällande plan- och bygglagen):  
 
”Enligt 8 kap. 11 § PBL ska en ansökan om bygglov till åtgärder inom områden som om-
fattas av detaljplan bifallas bl.a. om åtgärden inte strider mot detaljplanen och uppfyller 
kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§ PBL. Kan ett sådant lov inte lämnas enligt dessa be-
stämmelser, kan ett tidsbegränsat bygglov bli aktuellt enligt 8 kap. 14 § PBL. Som en 
praktisk-ekonomisk förutsättning för att lämna ett tidsbegränsat bygglov krävs att själva 
åtgärden är tillfällig. I praxis har framhävts att bestämmelsen i 8 kap. 14 § PBL inte är av-
sedd för att lämna bygglov till planstridiga åtgärder som är av mer eller mindre perma-
nent natur. I RÅ 1994 ref 13 har regeringsrätten anfört att åtgärdens provisoriska karak-
tär måste framstå som reell med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska 
möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt.  
 
Enligt länsstyrelsens mening är det av vikt att den aktuella fastigheten med tiden får en 
användning som är i enlighet med detaljplanens intentioner. Permanent placering av 
friskvårdsanläggningar inom områden där det förekommer bl.a. hårdkromverk och ke-
mikalieindustri kan inte anses lämplig. De planenliga industriverksamheterna kan t.ex. 
bli belagda med restriktioner med hänsyn till skyddsavstånd till friskvårdsverksamheten.  
   
   Forts 
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Ett tidsbegränsat bygglov för friskvårdsanläggning fram till 2014 får dock anses godtag-
bart mot bakgrund av de goda tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå till ett 
planenligt användningssätt i form av industri. Skäl får anses föreligga att tillåta ett tids-
begränsat bygglov enligt ansökan. Överklagandet ska därmed avslås.” 
 
Med hänsyn till nämndens tidigare ställningstaganden och till det slut till vilket Länssty-
relsen kommit vid överprövning av det ovan nämnda beslutet finns inte anledning att nu 
göra en annan bedömning än den som gjorts av Länsstyrelsen avseende tidsbegränsat 
bygglov för en femårsperiod.  
 
Mot bakgrund av det ovan anförda finner miljö- och byggnadsnämnden att sökt tidsbe-
gränsat bygglov bör medges.  

 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-21, § 91. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-05-21 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 91/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 33 § PBL beviljar miljö- och byggnadsnämnden tidsbegränsat 

bygglov för ändrad användning av industriverksamhet till friskvårdsverksamhet på 
fastigheten Lomma 31:13 i 5 år fr.o.m. beslutsdatum. 
 
De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden 
meddelat startbesked. Upplysningar om detta skickas separat, se även nedan.  
 
Kontrollansvarig ska vara NN. Certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL t.o.m. 
2022-01-24. Behörighetsnivå K. 
 
Ni kommer att kallas till tekniskt samråd. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt fastställd taxa, tabell 2 och 3, utgör avgiften för 
Bygglov och startbesked (timersättning 5 timmar à 1146 kr)       5 730 :- 
Grannehörande (40 x 46,5 x 1,4)                                                         2 604 :- 
Kungörelse i Post och inrikes tidningar                                                 348 :- 
Summa                                                                                                      8 682 :- 

 
Faktura översänds separat. 
 
   Forts 
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Upplysningar 
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 PBL 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 § PBL skall det, för den kontroll som avses i 9 kap. 5 § PBL, finnas en eller flera 
kontrollansvariga. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 
Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
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ALNARP 1:60,  
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningsbyggnad och växthus 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av föreningsbyggnad och växthus. 
Föreningsbyggnaden/växthuset är enligt inskickat förslag 317,3 kvadratmeter 
byggnadsarea. Föreningsbyggnadsdelen utförs i stående fasad som är ohyvlad och målad 
med grå slamfärg. Taket på föreningsbyggnadsdelen är tänkt att vara av grå bandplåt 
och vit kanalplast. Tunnelväxthusdelen utförs enligt förslag i stålkonstruktion med vit 
plast.  
 
Enligt ansökan är byggnaden tänkt att användas till testbäddsverksamhet kopplat till 
forskning för utveckling av produkter/processer. Tanken är även att SLU och andra 
externa parter ska ha möjlighet att hyra plats i testbädden för försök och validering. I 
byggnaden kan även försäljning av produkter kopplade till matproduktion komma att 
säljas.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område inom sammanhållen bebyggelse. 
För området finns ett planprogram. Inom fastigheten finns ett byggnadsminnesområde. 
Aktuell del av fastigheten är utanför detta område. Området omnämns också i Lomma 
kommuns översiktsplan från 2010 där det framgår att det i Alnarpsområdet föreslås en 
utvidgning av bebyggelseområdet för att möjliggöra ytterligare användning för 
universitets behov och för verksamheter med knytning till branscher som passar 
områdets profil. 
 
Området finns omnämnt i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. I 
kulturmiljöprogrammet framgår att nya byggnader bör accepteras inom området om de 
hör samman med SLU Alnarps verksamhet eller har en koppling till jordbruket. Inom 
SLU:s område bör nya byggnader hålla hög arkitektonisk klass och anpassas till den 
befintliga strukturen.  
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) krävs bygglov för bland annat 
nybyggnad.  
 
Enligt 9 kap. 31 § första stycket 3 PBL ska en ansökan om bygglov för åtgärd utanför 
område med detaljplan bifallas under förutsättning att åtgärden 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. 
 
 
   
   Forts 
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Enligt 2 kap. 6 § första stycket PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap. 9 § PBL ska 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 vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- 
och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Enligt 8 kap. 6 § PBL gäller kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § 
första stycket inte i fråga om bland annat en arbetslokal, om kraven är obefogade med 
hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för. 
 
Enligt 9 kap. 40 § PBL ska det av ett bygglov, rivningslov eller marklov framgå 
    1. vilken giltighetstid lovet har, 
    2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är 
kontrollansvariga, och 
    3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. 
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § 
eller behövs i övrigt. 
 
Enligt 9 kap. 43 § PBL upphör lovet att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Kommunikation 
Då fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område har berörda sakägare beretts 
möjlighet att yttra sig.  
 
Remiss har skickats till SYSAV, tekniska avdelningen, planenheten samt miljöenheten på 
Lomma kommun.  
 
Planheten har 2019-04-05 inkommit med ett yttrande där det framgår att de inte har 
något att erinra. Miljöenheten inkom 2019-03-15 med ett yttrande där det framgår att  
   
   Forts 
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det behöver tas prover i marken för att säkerställa att marken är lämplig för bebyggelse 
och för att se om avhjälpandeåtgärder behöver vidtas för att minska riskerna för 
människors hälsa och miljön. Detta då det tidigare legat växthus på platsen och risken 
för föroreningar i marken stor. Provsvar från markprover har inkommit och 
miljöenheten inkom 2019-04-08 med en skrivelse där det framgår att det inkommit 
tillräckligt underlag som visar att det inte finns några föroreningshalter som ligger över 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.  
 
Byggenhetens bedömning 
Den tänkta byggnaden bedöms vara bygglovspliktig i enlighet med 9 kap. 2 § PBL.  
 
Byggnaden bedöms uppfylla utformningskraven i 2 kap. 6 § PBL och 8 kap. 1 §. 
Byggnadens placering bedöms vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Byggnaden 
bedöms också uppfylla utformningskraven i 8 kap. 1 § PBL då byggnaden bedöms vara 
lämplig för sitt ändamål, ha en god form färg- och materialverkan samt vara tillgänglig 
för människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Utformningskraven 
bedöms vara uppfyllda då byggnaden delvis är utformad som ett växthus, i en del som 
ska användas för odling, och placeras på en plats med lång tradition av växthus och 
andra byggnader kopplade till odling. Byggnadens olika delar bedöms i tillämpliga delar 
vara tillgängliga för människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Växthusdelen bedöms vara sådan arbetsplats som avses i 8 kap. 6 § PBL. 
 
Byggenheten gör vidare bedömningen att utformningskraven i 2 kap. 9 § PBL uppfylls då 
placeringen och lokaliseringen inte bedöms innebära fara för människors hälsa och 
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Marken har enligt inkommen 
analysrapport inte föroreningar som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden.  
 
Möjligheterna till att hantera avfall bedöms uppfyllda i enlighet med 2 kap. 6 § PBL.   
 
Med hänsyn till att byggnaden utgör en nyttobyggnad för en verksamhet som kan 
kopplas samman med SLU Alnarps verksamhet i en miljö där flertalet liknande 
byggnader finns och har funnits bedömer byggenheten att kraven i 
kulturmiljöprogrammet är uppfyllda. Åtgärden bedöms också vara förenlig med 
Översiktsplanen för Lomma kommun.  
 
Med hänsyn till det ovan anförda gör byggenheten bedömningen att förutsättningarna 
för när bygglov ska beviljas är uppfyllda i enlighet med 9 kap. 31 § PBL.  
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-07, § 88. 
 
   
   Forts 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-05-03 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 88/19 
       

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap. 20 och 31 §§ PBL beviljas bygglov för nybyggnad av 

föreningsbyggnad och växthus i enlighet med ansökan och med en utformning 
som framgår av ritningar som fogats till detta beslut.  
 
Med stöd av 9 kap. 40 § PBL beslutas att NN med behörighetsnummer NN, 
certifierad till 2023-09-12, ska vara kontrollansvarig.   
 
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. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 3, 6 och 11, utgör avgiften för 
Bygglov inkl. startbesked  52 861 :- 
(mPBB x OF x ((HF1 x ev. justeringsfaktor/reducering) + HF2) x N) 
(46,5 x 14 x ((24 x 1,25) + 28) x 1,4)   
Kostnad för grannehörande  2 604 :- 
(KOM x mPBB x N) 
(40 x 46,5 x 1,4)  
Kostnad för lagstadgat kungörande  348 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa  55 813 :- 
Faktura översänds separat. 
 
Upplysningar 
Den/de lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan ni erhållit starbesked. Sådant besked 
ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits.  
 
Bygglovet innebär inte en ovillkorlig rätt att utföra det som avses med lovet. Uppförande 
av aktuell åtgärd kan vara beroende av civilrättsliga avtal/överenskommelser mellan er 
och fastighetsägaren till aktuell fastighet.   
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet. 
 
   
   Forts 
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Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldiga 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. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrådet 
och vid de platsbesök som görs. 
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Beslut om förbud att bedriva miljöfarlig verksamhet, NN  
 

Ärendebeskrivning 
2019-03-19 inkom NN (nedan bolaget) med upplysning enligt 32 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att den tidigare anmälda verksamheten som 
bedrevs av NN, som ingår i samma bolagskoncern, numera bedrivs av bolaget.   
 
NN har under 2002-2018 efter anmälan bedrivit miljöfarlig verksamhet i form av lagring 
av icke farligt avfall och farligt avfall som en del av att samla in det, yrkesmässig 
sortering och demontering av elektriska och elektroniska produkter samt återvinning av 
icke farligt avfall genom mekanisk bearbetning på fastigheterna NN och NN och i Lomma 
kommun. NN försattes i konkurs av Lunds tingsrätt 2018-07-10. 
 
Redan 2008 slog dåvarande miljööverdomstolen i dom i mål nr M 2562-08 fast att 
aktuell verksamhet som då anmälts av NN är av sådan karaktär att den kräver tillstånd. 
 
NN har därefter ansökt om tillstånd för verksamheten. Efter att ansökan lämnats in till 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne har mark- och miljööverdomstolen, 
efter överklagande av bolaget, den 2 juni 2017 i dom i mål nr M 4686-16 fastställt 
Länsstyrelsens beslut om att avslå bolagets ansökan om tillstånd. 
 
Av detta följer att NN tagit över och i dag bedriver en verksamhet som kräver tillstånd. 
Härtill följer att verksamheten, vid den tillståndsprövning som skett i mark- och 
miljööverdomstolen, bedömts medföra sådan miljöpåverkan att något tillstånd inte 
kunnat ges.  
 
Skäl till beslut om förbud 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om att förbjuda en 
verksamhet som bedrivs i strid med miljöbalkens regler. Vid denna bedömning skall 
beaktas att mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet inte får 
tillgripas. Tillsynsmyndigheten i ett ärende som detta är kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 
 
Vad gäller bedömningen i 26 kap 9 § miljöbalken om att inte mer ingripande åtgärder än 
som behövs får tillgripas gör Miljö- och byggnadsnämnden följande bedömning.  
 
   
   
   
   
   
   
   Forts 
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Eftersom dåvarande miljööverdomstolen fastställt att den miljöfarliga verksamhet som 
bedrivs är av sådan art att verksamheten måste ha tillstånd och då NN i närtid sökt 
tillstånd och vid denna prövning fått avslag på ansökan, återstår det endast för 
tillsynsmyndigheten att besluta om förbud. Härutöver motiveras beslutet om förbud, 
vilket även påtalats i mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 4686-16, i att 
verksamheten till sin art och omfattning är av sådant slag att, oaktat eventuella 
bullerbegränsande åtgärder, kommer denna att medföra synnerliga olägenheter för 
närboende. 
 
Vid NN tillståndsansökan söktes tillstånd för en utökning av avfallshanteringen från 
10 000 ton avfall till 11 000. Mark- och miljööverdomstolen har i mål nr M 4686-16 gjort 
en fullständig lokaliseringsprövning av den sökta verksamheten, d.v.s. det är inte 
utökningen av verksamheten som gör att tillstånd inte har beviljats. Verksamheten sett i 
sin helhet ger upphov till omgivningspåverkan i form av buller, transporter, lukt och 
utsläpp till vatten samt risk för konsekvenser vid brand. Vidare består verksamheten av 
många olika arbetsmoment som ger upphov till olika ljudkaraktärer, varav flera får 
betecknas som särskilt störningsframkallande såsom slag och impulsljud. Det är av 
avgörande betydelse att försiktig hantering tillämpas, vilket är svårt att närmare reglera i 
villkor. Vidare är det i princip omöjligt att utöva tillsyn över att försiktig hantering 
tillämpas. Allt sammantaget innebär detta enligt mark- och miljööverdomstolen att 
lokaliseringen, med hänsyn till närheten till bostadsbebyggelsen och till den utformning 
av verksamheten som bolaget har valt, inte är lämplig.  
 
Verksamheten bedriver likartad miljöfarlig verksamhet på flera platser i södra Skåne. 
Om det skulle behövas bör verksamheten därför kunna föra över maskiner och andra 
tillgångar till dessa platser inom en relativt kort tidsram. Härutöver ska i denna del 
särskilt beaktas de boendes intresse av att verksamheten upphör så snart som möjligt. I 
anledning härav gör tillsynsmyndigheten bedömningen att förbudet att bedriva 
verksamheten skall gälla den dag som inträder sex (6) månader efter det att detta beslut 
vunnit laga kraft. 
 
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förbud förenas med vite. Enligt lagen 
(1985:206) om viten skall vitet bestämmas till belopp som med hänsyn till adressatens 
ekonomiska förhållanden kan antas förmå denne att följa beslutet om förbud. I motiven 
till miljöbalken rekommenderas en ökad användning av vitesförelägganden för att 
effektivisera tillsynsverksamheten. Skäl till att inte använda vite i detta fall saknas enligt 
tillsynsmyndigheten. Med beaktande härav och vikten av att nu förbjudna verksamhet 
upphör så snart som möjligt fastställer tillsynsmyndigheten skäligen vitesbeloppet till tio 
(10) miljoner kronor.   
 
 
   
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden har genom skrivelse daterad 2019-03-27 meddelat att om 
NN avser att bedriva samma typ av verksamhet som NN bedrev kan Miljö- och 
byggnadsnämnden komma att förbjuda verksamheten.  

 
Lagstiftning  
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om att förbjuda en verk-
samhet som bedrivs i strid med miljöbalkens regler. Vid denna bedömning skall beaktas 
att mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet inte får tillgripas. 
Tillsynsmyndigheten i ett ärende som detta är kommunens nämnd för miljöfrågor. 
 
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med 
vite. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-21, § 92. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-05-14 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 92/19 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Förbjuda NN med org. nr. NN att bedriva följande miljöfarlig verksamhet på 
fastigheterna NN och NN: 
• Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det (90.40) 
• Lagra farligt avfall som en del av att samla in det (90.60) 
• Sortera icke-farligt avfall (90.80) 
• Återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning (90.110 – 1)  
• I fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt 
sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare 
behandling (90.90)  
2. Förbudet träder i kraft sex (6) månader efter att detta beslut vunnit laga kraft 
3. Förena förbudet med ett vite om tio (10) miljoner kronor 
 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken (1998:808).  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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BJÄRRED 26:17, Hagtornsvägen 7 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
förråd, garage och murar, marklov för trädfällning samt 
anmälan om installation av eldstad 

 
Ärendebeskrivning 
Bygglovsansökan avser nybyggnad av enbostadshus, förråd, garage och murar på 
fastigheten Bjärred 26:17. Utåt avgränsas fasaderna i första våningen av röda 
tegelmurar som mellan byggnaderna övergår i murar för att visuellt skapa intrycket av 
en sammanhängande volym. Från dessa relativt stängda murade fasader sticker 
huvudbyggnadens byggnadskroppar upp. Dessa uppstickande byggnadsdelar och alla 
taken utförs enligt ansökan i aluzink. Detsamma gäller alla fasader mot innergården. 
Vissa större partier av fasaderna avses bli helt glasade. Även garage- och 
förrådsbyggnaderna kommer att ha fasader av rött tegel ut mot fastighetsgränserna, 
men fasader av aluzink mot innergården. Utvändiga dörrar avses utföras i metall. 
 
Huvudbyggnaden avses få en byggnadsarea av ca 190 m2, garagebyggnaden får en 
byggnadsarea om ca 45 m2 och förrådsbyggnaden en area om ca 12 m2. Totalt innebär 
detta en byggnadsarea om ca 247 m2. 
 
Marklovet avser fällning av tre träd, en ek och två bokträd. Sökanden har anfört att 
avsikten är att bevara eken och låta den bli den centrala punkten på den tänkta 
gårdsytan mellan tilltänkta byggnader, men lovet omfattar även eken i det fall den 
skadas under byggtiden och inte kan behållas. I ett sådant fall har sökanden meddelat 
att avsikten är att återplantera det enskilda trädet. 
 
Anmälansärendet gällande installation av eldstad hanteras senare i tekniskt samråd. 
 
Förutsättningar 
Bjärred 26:17 är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanenummer 202. 
 
Enligt för området gällande detaljplan tillåts friliggande bostäder med en byggnadshöjd 
om 4,0 meter och nockhöjd om 8,0 meter. Byggnader får ha maximalt två våningar och 
ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, garage och uthus får dock placeras i 
tomtgräns. Största byggnadsarea i procent av fastighet får vara 25 %, vilket för den 
aktuella fastigheten innebär 25 % av 1 063 m2, alltså 265,75 m2. 
 
Fastigheten är belägen inom område som utpekats i kulturmiljöprogrammet för Bjärred 
och Borgeby (antaget av kommunfullmäktige 2005-11-24), område nummer 14, Villor 
norr och söder om Öresundsvägen. 
   
   Forts 
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Enligt programmet utgör det aktuella bebyggelseområdet en miljö med 
kulturmiljövärden att värna om och har även, genom beslut av kommunfullmäktige 
2018-09-06, utsetts till sådant särskilt värdefullt bebyggelseområde som definieras i 8 
kap 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och som inte får förvanskas. 
 
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för nybyggnad. 
 
Enligt 9 kap 12 § PBL krävs det marklov för trädfällning om kommunen har bestämt det i 
detaljplanen. 
 
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 6 kap 5 § fjärde punkten PBF krävs en anmälan om installation av eldstad. 
 
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. stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Enligt 2 kap 8 § PBL ska byggnadsverk som placeras under markytan i skälig omfattning 
utformas så att det inte försvårar användningen av marken ovanför. 
 
   
   
   Forts 
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Enligt 2 kap 9 § PBL ska 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 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 §, ska, 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 PBL ska kraven i 8 kap 1 § PBL uppfyllas på sätt att de vid 
nybyggnad uppfylls för hela byggnaden. 
 
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 § PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Det som sagts ska 
tillämpas också på   
   Forts 
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1) anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap 7 §, 
2) tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en 
detaljplan eller i områdesbestämmelser, 
3) allmänna platser och 
4) bebyggelseområden. 
 
Enligt 9 kap 35 § PBL ska marklov ges för en åtgärd som 
1) inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
2) inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse, 
3) inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1, 
4) inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och 
5) uppfyller de krav som 
a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd inom 
ett område med detaljplan, eller 
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan. 
Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen 
eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller 
bestämmelserna. 
 
Byggenhetens bedömning 
I kulturmiljöprogrammet omnämns området runt aktuell fastighet. I beskrivningen står 
att läsa att man vid nybyggnad ska anpassa bebyggelsen till befintlig bebyggelse vad 
gäller volym och placering på tomten för att bibehålla områdets karaktär av lummigt 
villaområde. 
 
Största delen av omgivande bebyggelse har en mera traditionell utformning, men de 
kulturhistoriskt intressanta villorna i omgivningen, som exempelvis Villa Västanfläkt, 
Bjärred 26:16 (i kulturmiljö-programmet benämnd Bjärred 26:5), har starka 
arkitektoniska kvalitéer som grundar sig i deras tillkomst som bland annat sommarvillor 
för väl bemedlade. Den tilltänkta byggnaden kan ses som en förlängning av den tradition 
som fanns på platsen under främst första halvan av 1900-talet och som bidragit till att 
området idag ses som ett särskilt värdefullt bebyggelseområde. 
 
Den tilltänkta huvudbyggnaden har givits en osedvanlig utformning där flera olika 
volymer utgör en helhet. Utformningen av de tänkta byggnadernas fasader mot 
fastighetsgränserna tillsammans med murarna bildar en helhet som ger intrycket av att 
inringa byggnaderna och ger en arkitektoniskt och konstnärligt intressant komposition. 
Placeringen av byggnaderna och murarna indragna från tomtgränserna, i enlighet med 
planbestämmelserna, tillsammans med de stora bokträd som finns på fastigheten ger ett  
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inbäddat och väl genomtänkt intryck. Byggenheten bedömer därmed att lummigheten i 
området bevaras i enlighet med intentionerna i kulturmiljöprogrammet. 
 
Den tilltänkta byggnaden avviker från omgivande bebyggelse, men byggenheten gör 
bedömningen att den avvikande utformningen dels gör tydligt att det är ett modernt 
tillägg och dels ger sådana starka arkitektoniska kvalitéer att kraven på utformning och 
anpassning i 2 kap 6 §, 8 kap 1, 2, 13 och 17 §§ PBL är uppfyllda. 
 
Möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt hantera avfall är tillgodosedda. 
 
Den del av huvudbyggnaden som placeras under mark kan inte anses försvåra 
användningen av marken ovanför. 2 kap 8 § PBL är därmed uppfylld. 
 
Enligt detaljplanen, detaljplanenummer 202 (antagen av KF 1995-09-21 och 
lagakraftvunnen 1995-10-27), har det bestämts att fastighetens utnyttjandegrad, största 
tillåtna byggnadsarea, är 25 procent av fastighetsarean. Aktuell fastighet har en area om 
1 063 m2 och därmed en största byggrätt om 265,75 m2 byggnadsarea. Av handlingarna 
framgår att aktuellt förslag har en total byggnadsarea om ca 247 m2, vilket innebär att 
tilltänkt bebyggelse uppfyller kravet om fastighetens största utnyttjandegrad. 
 
I detaljplanen anges två olika utformningsbestämmelser avseende tillåten höjd, både 
högsta tillåtna byggnadshöjd om 4,0 meter och högsta tillåtna totalhöjd om 8,0 meter. 
Då huvudbyggnaden består av flera olika volymer som kan uppfattas inrymmas inom en 
given volym, har byggnadshöjden för bostadshuset bedömts enligt Boverkets 
uppfattning av grundtanken med beräkningsreglerna; att fastslå Möjligheternas rum och 
den givna maxvolymen. Beräkning enligt detta medför att huvudbyggnaden får en 
byggnadshöjd av 4,0 meter och en totalhöjd av 8,0 meter och byggnaden bedöms 
därmed uppfylla kraven i detaljplanen gällande byggnadshöjd. Komplementbyggnaderna 
i form av förråd och garage har båda en byggnadshöjd/totalhöjd om 3,8 meter. 
 
Enligt detaljplanen må mindre byggnadsdel som kan vara till fördel för byggnads 
utseende och funktion efter byggnadsnämndens godkännande utskjuta framför den 
fasad respektive över det takplan som planbestämmelser och gränser på kartan anger. 
Den byggnadsdel som i källarplan, under mark, utskjuter framför fasadplan mot 
nordväst, som av planbestämmelserna har begränsats till 4,5 m från tomtgräns, bedöms 
av byggenheten kunna hänföras till tidigare nämnda detaljplanebestämmelse och ska 
därmed, under förutsättning att byggnadsnämnden godtar byggnadsdelens placering, 
ses som planenlig. 
 
Sammanfattningsvis bedöms det aktuella förslaget överensstämma med alla tillämpliga 
planbestämmelser. 
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Om en tilltänkt byggnad helt överensstämmer med gällande detaljplan kan normalt inte 
anses att uppförandet av byggnaden kommer att medföra några påtagliga olägenheter 
för grannarna som de inte haft anledning att räkna med. Detta eftersom detaljplanens 
reglering av exploatering och byggnads utformning varit kända sedan detaljplanen vann 
laga kraft. Det har ej visats att det i just detta fall finns anledning att göra en annan 
bedömning. Byggenheten finner att kraven i 2 kap 9 § PBL är uppfyllda. 
 
Den tilltänkta byggnaden innehåller bostad. De krav som ställs i 8 kap 1 § PBL och i 3 kap 
1 § PBF om att byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål uppfylls. 
 
Vad gäller bygglovsansökan angående uppförande av murar mellan de tilltänkta 
byggnaderna bedömer byggenheten, i detta specifika fall, att undantag från kommunens 
mur- och plankpolicy ska ges. De tilltänkta murarna bedöms av byggenheten som 
bidragande till den arkitektoniskt viktiga kompositionen tillsammans med de tre tänkta 
byggnaderna. Inramningen av gårdsytan med den centralt placerade eken, vilken 
sökande avser bevara alternativt återplantera i det fall den tar skada under byggtiden, 
bedöms ge en rumslig upplevelse som skulle gå förlorad om murarna inte tilläts nå den 
avsedda höjden om 3,8 meter. 
 
Mot bakgrund av det anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 30 § PBL för när 
bygglov ska ges är uppfyllda. Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus, 
garage, förråd och murar ska därför beviljas. 
 
Marklovet för trädfällning som avser tre av de sju inmätta träden på fastigheten avser en 
ek och två bokträd. Enligt detaljplanen krävs marklov för trädfällning. Sökande har vid 
möte uppgett att avsikten är att bevara, alternativt återplantera, eken då den bidrar till 
den rumsliga upplevelsen innanför murarna. Byggenheten bedömer att de värden som 
de befintliga träden innebär för området är starka, men att dessa värden inte kan 
inskränka på rätten för enskild att förfoga över sin egen tomt i det fall trädfällningen 
sker för att byggnad ska kunna uppföras. Byggenheten bedömer vidare att de fyra träd 
som kvarstår är tillräckliga för att tillgodose intentionerna i detaljplanens beskrivning om 
att den uppvuxna träddungen längs planområdets östra sida bör bevaras. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda finner byggenheten att kraven i 9 kap 35 § PBL för 
när marklov ska ges är uppfyllda under förutsättning att det på marken uppförs byggnad 
enligt det samtidigt sökta bygglovet. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-21, § 93. 

   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2019-05-17 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 93/19 
   Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
 Med stöd av 9 kap 20 och 30 §§ PBL beviljas sökt bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus, garage, förråd och murar i enlighet med ansökan och med utförande 
som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut. 
 
Med stöd av 9 kap 20 och 35 §§ PBL beviljas sökt marklov för trädfällning gällande 
en ek och två bokträd, i enlighet med ansökan och den stämplade ritning som 
fogats till detta beslut, dock endast under förutsättning att ovan lovgiven byggnad 
uppförs. 
 
Enligt 9 kap 43 § PBL upphör loven att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit 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. 
 
Som kontrollansvarig fastställs NN, certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL, i 
enlighet med den anmälan om kontrollansvarig som inkom 2018-09-21. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, tabell 11, 6 och 3, utgör avgiften för 
Bygglov och startbesked 35 414 :- 
(mPBB x OF x ((HF1 x justering varsamhet) + HF2) x N) 
Kostnad för lagstadgat kungörande 348 :- 
i Post- och Inrikes tidningar 
Summa 35 762 :- 
Faktura översänds separat 

 
Upplysningar 
Den/de lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan Ni erhållit startbesked. Sådant 
besked ges normalt efter det att tekniskt samråd avhållits. 
 
Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får 
uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen 
fastighet.  
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas 
in för godkännande innan påbörjandet.   
   
   
   Forts 
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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. 
 
Enligt lagen om kulturminnen mm ska 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 ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
De tekniska egenskapskraven kommer att granskas vidare vid det tekniska samrådet och 
vid de platsbesök som görs. 
 
I kostnaden för bygglovet ingår inte kostnader för ev. nödvändiga åtgärder på allmän 
plats, t.ex. flyttning av belysningsstolpar och elskåp eller fasning av trottoarkanter. 
Sådana kostnader debiteras av kommunens tekniska förvaltning. 

 
 
 


