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Plats och tid

Mejerigatan 4
Tisdagen den 22 augusti 2017 kl 13:00

Kallade ledamöter

Kenneth Kallin (MP), Ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande
Lena Larsson (S), 2:e vice ordförande
Johan Magnusson (MP)
Göran Dahlgren (S)
Daniel Ell (M)
Lars Nihlén (C)
Rolf Streijffert (SD)
Stefan Liljenberg (SD)

För kännedom

Per-Olov Henriksson (S)
Olof Asserfors (S)
Sven Stark (MP)
Johan Persson (V)
Morgan Karlsson (M)
Hanna Dalhusen (M)
Erik Mårtensson (KD)
Peter Rönngren (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)

Övriga kallade

Rolf Englesson, Miljö- och byggmyndighetschef
Agneta Johansson, Nämndsekreterare
Annika Lörinc, Miljöinspektör
David Johansson, Bygglovshandläggare
Eva Günther, Bygglovsassistent
John Lepic, Bygglovsingenjör
Jonas Persson, Miljöinspektör
Maida Becirovic, Ekonom
Seth Dahlqvist, Projektledare BAB

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop
Agneta Johansson, Ordförande Kenneth Kallin

2

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering

Tid

Dnr
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

Ordförande Kenneth Kallin
3

Fastställande av föredragningslistan
Ordförande Kenneth Kallin

4

Redovisning av beslut som fattats med stöd av
delegeringsordningen
Rolf Englesson, John Lepic

Ca kl.
13:10

MBN 2017/7

5

Anmälningar
Rolf Englesson, John Lepic, David Johansson

Ca kl.
13:20

MBN 2017/68

6

Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Rolf Englesson, Maida Becirovic, Seth Dahlqvist

Ca kl.
13:30

MBN 2017/6

7

Revidering av riktlinjer för sekretessärenden vid miljö- och
byggnadsnämndens sammanträden
Agneta Johansson

Ca kl.
13:45

MBN 2017/73

8

Miljöinformation
Ordförande Kenneth Kallin, Rolf Englesson

Ca kl.
13:50

MBN 2017/8

9

Information till fastighetsägare om vidare provtagning av
dricksvatten
Jonas Persson

Ca kl.
14:00

MBN 2017/72

10

Information kring ovårdad fastighet
Eva Günther

Ca kl.
14:15

MBN 2016/26

11

Information om lokal för lagerhållning av utrustning till
bostadsanpassning
Seth Dahlqvist

Ca kl.
14:45

MBN 2017/75

12

Kurser och konferenser 2017
Annica Lörinc

Ca kl.
14.55

MBN 2017/22

13

Länsstyrelsens uppföljning av Höörs kommuns operativa
tillsyn enligt miljöbalken
Rolf Englesson

Ca kl.
15.00

MBN 2017/76

14

Avfallsplan 2018-2021
Annika Lörincz

Ca kl.
15:15

MBN 2017/78

15

Svar på skrivelse till Höörs IS

Ca kl.

MBN 2017/12
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

Rolf Englesson

15:30

16

Bygglov för tillbyggnad uterum av enbostadshus, Sätofta
15:33
Eva Günther

Ca kl.
15:40

MBN 2017/79

17

Bygglov för vindkraftverk, Lillasäte 1:2
John Lepic

Ca kl.
15:50

MBN 2017/71

18

Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad, Hänninge 1:17
John Lepic

Ca kl.
16:00

MBN 2017/33

19

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Salvian 3
David Johansson

Ca kl.
16:10

MBN 2017/80

20

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Klevahill 1:48
David Johansson

Ca kl.
16:20

MBN 2017/81

21

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Bosjökloster
1:737
David Johansson

Ca kl.
16:30

MBN 2017/82

22

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Göken 16
David Johansson

Ca kl.
16:40

MBN 2017/83
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare konstateras att alla
ledamöter är närvarande.
_____
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2

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Lars Nihlén (M) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kommunkansliet, måndagen
den 28 augusti kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll utses. Om någon är jävig i något ärende ska ledamot
eller ersättare anmäla detta innan val av justerare görs. Ersättare Hanna Dalhusen (M) är
jävig i ärende i informationsärende 5 ”Anmälningar”, punkt 7, Länsstyrelsen i Skåne:
Beslut gällande överklagande av beslut om beviljat bygglov för flerbostadshus på
fastigheten Sätofta 6:89, 2017-07-28.

_____
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3

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Föredragningslistan godkänns.

_____
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Dnr MBN 2017/7

4

Redovisning av beslut som fattats med
stöd av delegeringsordningen

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut av
tjänstemän under perioden den maj, juni, juli samt ordförandebeslut juni, augusti 2017.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0003 i Miljö- och byggreda (MBR).

Miljö- och byggnadsnämnden har delegerat beslutanderätt till ordförande och miljö- och
byggmyndighetschefen med vidaredelegering, enligt delegeringsordning miljöfunktionen
och delegeringsordning byggfunktionen som nämnden har antagit. Rätt att besluta i en
viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

- Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
(Nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden)
- Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut.

Dessa delegeringsbeslut skall redovisas till nämnden nästkommande
nämndsammanträde. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Nämnden kan fatta ett nytt beslut, men det får inte vara ett negativt beslut för den
enskilde. Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. Sådana beslut ska av delegaten hänskjutas till nämnden för
avgörande.

Följande delegationsbeslut föreligger:
1. Förteckning över beslut i delegerade ärenden för maj, juni, juli 2017. Dnr 2017/0003
MBR.
2. Beslut av ordförande Kenneth Kallin (MP): Delegationsbeslut 2017-06-05,
komplettering av överklagan Länsstyrelsens beslut dnr 403-26981-2014 Lillasäte 1:2. Dnr
2013/BL136 MBR.
3. Beslut av ordförande Kenneth Kallin (MP): Delegationsbeslut 2017-06-05, yttrande i
granskning dp Sätofta 18-54 m fl, ny förskola vid Sätoftaskolan. Dnr 2017/0190 MBR.
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4. Beslut av ordförande Kenneth Kallin (MP): Delegationsbeslut 2017-06-05, yttrande i
samråd dp för del av Höör 57:17 kv. Koriandern. Dnr 2017/0526 MBR.
5. Beslut av ordförande Kenneth Kallin (MP): Delegationsbeslut 2017-08-09, yttrande i
granskning över detaljplan för Sjunnerup 2:9 m.fl. verksamhetsområde N södra delen,
samt för del av Ekeröd 6:4. Dnr 2017/0189 MBR.
_____
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Dnr MBN 2017/68

5

Anmälningar

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0472 i Miljö- och byggreda (MBR).

1. Länsstyrelsen i Skåne: Beslut gällande uppföljning av Höörs kommuns operativa tillsyn
enligt miljöbalken, 2017-06-19. Dnr 2017/0598 MBR.

2. Mark- och miljödomstolen: Dom 2017-06-15 mål nr P 1837-17.
Saken: Bygglov för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Lillasäte 1:2, Höörs
kommun.
Domslut: Mark-och miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr 2013/BL136 MBR.

3. Statskontoret: Statskontorets utredning gällande stärkt livsmedelskontroll genom ökad
kommunal samverkan, 2017:9. Dnr 2017/0588 MBR.

4. Kommunfullmäktige: Beslut 2017-06-21§ 92, Budget 2018 VEP 2019-2022
Investerings- och exploatering. Dnr KSF 2016/553.

5. Kommunfullmäktige: Beslut 2017-06-21 § 93, Ekonomisk uppföljning/prognos till och
med april 2017 - samtliga nämnder/styrelse. Dnr KSF 2016/640.

6. Kommunfullmäktige: Beslut 2017-04-26 § 54, Årsredovisning 2016. Dnr 2017/0005
MBR. Dnr KSF 2016/619.

7. Länsstyrelsen i Skåne: Beslut gällande överklagande av beslut om beviljat bygglov för
flerbostadshus på fastigheten Sätofta 6:89, 2017-07-28. Dnr 2017/BL033 MBR.

_____
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Dnr MBN 2017/6

6

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den lämnade
informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0002 i Miljö- och byggreda (MBR).

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation.

Information ges om:
1. Månadsuppföljning och investeringsredovisning för maj månad 2017.
2. Uppföljning av verksamhet och ekonomi augusti 2017.
3. Skriftlig och muntlig redovisning av de bostadsanpassningsärenden med belopp och
åtgärder som tjänsteman fattat beslut i med delegation från nämnden. I ärenden med
belopp över 300 tkr önskar nämnden mer fördjupad information.
etc.

_____
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Dnr MBN 2017/73

7

Revidering av riktlinjer för
sekretessärenden vid miljö- och
byggnadsnämndens sammanträden

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0615 i Miljö-och Byggreda.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar utifrån sitt reglemente (KF 2016-03-01 § 8,
reviderad 2016-03-01). För att säkerställa att sekretess behandlas på ett rättssäkert och
konsekvent sätt så har riktlinjer för miljö- och byggnadsnämnden utarbetats.
Miljö-och byggnadsnämnden har beslutat 2016-06-14 att riktlinjer för sekretessärenden
vid miljö-och byggnadsnämndens sammanträden antas. Vid behov kan eventuella
revideringar av riktlinjer ske i samråd mellan kansliet på kommunledningskansliet och
miljö- och byggmyndigheten. Anmälan om ändring sker till miljö- och byggnadsnämnden.
I samband med att systemet för digital möteshantering har ändrats från Höör24 till
Meetings+ den 23 juni 2017 behöver riktlinjerna revideras.
Nya riktlinjer för sekretessärenden vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden:
1. På Meetings+ finns ett möte utan sekretessärenden och ett möte för sekretessärenden.
Inloggningen är personlig med systemgenererade lösenord, som ej ska ändras utan
endast via systemet. Tvåfaktorsinloggning installeras i kommande version av Meetings+.
2. I kallelse på möte utan sekretessärenden finns en rubrik som anger var
sekretessärenden finns i föredragningslistan utan att personuppgifter framgår.
3. Ordinarie ledamöter kan logga in och se sekretessärenden på Meetings+.
4. Ersättare kan inte logga in och se sekretessärenden på Meetings+.
5. Ersättare som ska tjänstgöra istället för ordinarie ledamot ska meddela så fort som
möjligt nämndsekreterare om närvaro, som därmed också får tillgång till möte för
sekretessärenden för det tillfället.
6. Senast 6 dagar före sammanträdet och fram till justeringen av protokollet (ca 7 dagar
efter sammanträdet) kan ledamöter och eventuellt tjänstgörande ersättare se handlingar
på sekretessärenden. Protokoll och kallelse finns dock kvar för ordinarie ledamöter.
7. Tjänstemän som kan se sekretessärenden är miljö- och byggmyndighetschef,
nämndsekreterare och eventuell aktuell handläggare för ärendet samt revisorer på
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begäran.
8. Om papper med sekretessuppgifter i undantagsfall måste skickas ut eller lämnas ut till
ledamöter eller tjänstgörande ersättare på nämnden, ska inlämning av dessa papper ske
till nämndsekreterare antingen på sammanträdet eller senast datum för justering. För
detta ansvarar ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Agneta Johansson, Revidering av riktlinjer för
sekretessärenden vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden, 2017-06-22.
2. Miljö-och byggnadsnämnden 2016-06-14 § 66. Dnr 2016/0505 i Miljö-och Byggreda.
MBN 2016/24.
_____
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Dnr MBN 2017/8

8

Miljöinformation

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0004 i Miljö-och Byggreda.

Reglementet för miljö- och byggnadsnämnden anger att nämnden ska svara för tillsyn
som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet, täkter, skötsel av
jordbruksmark, vilthägn (12 kap 11 §) stängsel (26 kap 11 § miljöbalken) samt områden
som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
På dagens sammanträde ges informationen från Boverket om planering när det gäller
buller via webinar.

_____
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Dnr MBN 2017/72

9

Information till fastighetsägare om vidare
provtagning av dricksvatten

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2014/0375 i Miljö- och Byggreda.

Miljöinspektör Jonas Persson berättar om hur myndigheten arbetar vidare i ärendet.
_____
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Dnr MBN 2016/26

10

Information kring ovårdad fastighet

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2013/0183 i Miljö- och Byggreda.

Dnr 2013/0183 i Miljö- och byggreda.

2015-10-13 § 130 fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om:

1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 15 § samt 11 kap 37 § vid ett löpande vite om
25 000 kronor för varje påbörjad månad, förelägger nämnden ägaren till
BOSJÖKLOSTER 1:238, Ann-Britt Ljungberg, 19630416-3501, att senast inom tre (3)
månader från att beslutet vunnit laga kraft, ha avstädat fastigheten från nedan nämnda
material.
2. Fastighetsägaren till Bosjökloster 1:238 ska iordningställa fastigheten genom att
avlägsna byggnadsmaterial, brädor, pallar, bilar/bilvrak, båt, husvagn, cyklar, uppallad
ASG-trailer, element, badkar, taktegelpannor, tegelstenar, kakelplattor, däck/fälgar,
presenningar, nätstängsel, staplade gallerlådor med ved, fordonsmotor, pumpar,
lekställningar, metallskåp/-skrot som finns på fastigheten, enligt karta vid inspektion 201509-25. Bilaga § 130

2016-02-02 gavs följande information till nämnden:
Fastighetsägaren har i stort följt sin egen handlingsplan. De har seriöst påbörjat sortering
och har redan transporterat bort många kubikmeter för återvinning.

Vid besök 2016-05-30 gjordes inspektion på fastigheten med presidiet och bilder togs.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet 2016-06-14 och
beslutade att följa upp ärendet på nämndens sammanträde den 18 oktober 2016. Ärendet
har också följts upp på miljö-och byggnadsnämnden den 7 februari 2017.
Bygglovsassistent Eva Günther informerar i ärendet på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Presentation Bosjökloster 1-238 (ej klar i samband med kallelse).
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2. Miljö- och byggnadsnämnden 2017-02-07 (2017-02-07 MBN §9).
3. Presentation Bosjökloster 1-238 (2017-02-07).
4. Bilder inför MBN 170207.
5. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-11-15 (2016-11-15 MBN §172).
6. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-18 (2016-10-18 MBN §143).
7. Presentation Bosjökloster 1:238 (2016-10-18).
8. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-14 (2016-06-14 MBN §65).
9. BOSJÖKLOSTER 1-238, ovårdat, med jämförande bilder.
10. <!-- 8. File -->Sidor från Justerat protokoll MBN 2016-02-02 § 9.
_____
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Dnr MBN 2017/75

11

Information om lokal för lagerhållning av
utrustning till bostadsanpassning

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BAB068 i Miljö-och Byggreda.

Projektledare för bostadsanpassningsbidrag (BAB) Seth Dahlqvist informerar i ärendet.

_____
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Dnr MBN 2017/22

12

Kurser och konferenser 2017

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. N N ( ) deltar i utbildning den 28 september ”Inbjudan till internutbildning om
schaktmassor & bygg- och rivningsavfall!” i Hörby.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0119 i Miljö- och Byggreda (MBR).

Förteckning över kurser för politiker:
1. Inbjudan till internutbildning om schaktmassor & bygg- och rivningsavfall!” den 28
september i Hörby. Kostnad för kursen är resekostnad samt arvode enligt
arvodesreglemente 2017-2018 KF 2017-02-28 § 26 som tillkommer per person. Dnr
2017/0534 MBR, KSF 2016/184.

_____
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Dnr MBN 2017/76

13

Länsstyrelsens uppföljning av Höörs
kommuns operativa tillsyn enligt
miljöbalken

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att som sitt svar på bifogad skrivelse från
Länsstyrelsen skicka nedanstående svar till Länsstyrelsen och till kommunstyrelsen för
kännedom.

Länsstyrelsens påpekanden finns i kursiv stil inom citationstecken nedan. Nämndens svar
i vanlig text under.

1. ”Kommunen har en behovsutredning som omfattar tre år som är uppdaterad för 2017
och en tillsynsplan för 2017. Behovsutredning och tillsynsplan är beslutad av den nämnd
som i kommunen ansvarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Beslutet om
tillsynsplan för 2017 borde tagits innan årsskiftet 2016/2017.”

Verksamhetsplanen gällande innevarande år blev försenad på grund av att vi inte var
riktigt färdiga med diskussionerna i tillräckligt god tid. Givetvis kommer vi att göra bättre i
år och planerar att föra upp en ny verksamhetsplan och behovsutredning för 2018 senast
till nämndssammanträdet i december.

2. ”Behovet av tillsynsresurser för tillsyn av förorenade områden är bedömt som
”marginellt” och inga tillgängliga resurser finns avsatta. Länsstyrelsen bedömer behovet
som underskattat och resurser måste avsättas för tillsynen.”

När verksamhetsplanen för 2017 utformades utgick vi från det kända materialet rörande
förekomsten av markföroreningar i Höörs kommun. I detta material är tillsynsbehovet för
dessa föreoreningar litet. Vi kommer däremot i nästkommande plan att ta extra höjd för att
aktivt leta efter förekomster som inte varit kända tidigare och också lägga extra resurser
på att under söka om befintliga föreoreningar behöver mer tillsyn.

3. ”I tillsynsplanen saknas beskrivning av vilka konsekvenser gjorda prioriteringar och
nedprioriteringar har.”
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I befintlig plan finns konsekvenser nämnda, men det framgår inte tydligt vilka
konsekvenser de olika prioriteringarna har. Detta kommer att förbättras i den kommande
planen. Ett nytt speciellt kapitel införes där konsekvenser diskuteras.

4. ”I miljö- och byggnadsnämndens beslut om tillsynsplan saknas skrivning om hur bristen
på tillgängliga resurser för tillsyn ska hanteras.”

Även detta påpekande äger sin riktighet och kommer i nästakommande plan att åtgärdas.
Det kommer att finnas konkreta förslag på äskande i budget redan i behovsutredningen,
och inte som nu komma upp först i budgeten med hänvisning till behovsutredningen.

5. ”Det är svårt att göra bedömning vilken tillsyn som är finansierad via avgifter respektive
kommunbidrag.”

Ekonomin har i de existerande planerna inte tagits upp. Detta kommer att ske i
fortsättningen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0598 i Miljö-och Byggreda (MBR).
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Länsstyrelsen i Skåne har i maj 2017 utfört en uppföljning av den operativa tillsynen enligt
miljöbalken i Höörs kommun. Vid tillsynen kom ett antal påpekanden om förbättringar från
Länsstyrelsen till Höörs kommun. Miljö- och byggnadsnämnden svarar här för de delar
som riktats mot nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö-och byggnadschef Rolf Englesson, 2017-08-10.
2. Länsstyrelsen i Skåne: Beslut gällande uppföljning av Höörs kommuns operativa tillsyn
enligt miljöbalken, 2017-06-19.
_____
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Dnr MBN 2017/78

14

Avfallsplan 2018-2021

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på den reviderade avfallsplanen som
ska gälla 2018-2021.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0511 i Miljö-och Byggreda.

Befintlig avfallsplan upphör att gälla den 31 december 2017. Under våren har en
arbetsgrupp reviderat avfallsplanen. I arbetsgruppen har Merab och Eslövs, Hörbys och
Höörs miljökontor deltagit. Den nya avfallsplanen ska gälla från den 1 januari 2018 till den
31 december 2021. I oktober 2017 förväntas Merabs styrelse att ta beslut om att skicka ut
förslaget till ”Avfallsplan 2018-2021” för att kommunfullmäktige i samtliga tre kommuner
ska anta den reviderade avfallsplanen. Alla nämnder i de tre kommunerna ges nu tillfälle
att lämna synpunkter på reviderad ”Avfallsplan 2018-2021”.

Förslag till beslutsmotivering
Innehållet i avfallsplanen 2018-2021 är baserad på Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2). Den nya
avfallsplanen är reviderad med mindre ändringar. Ändringarna har visats i samtliga
bifogade bilagor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljöinspektör Annika Lörinc, 2017-07-07.
2. Följebrev utskick till ägarkommunerna m.fl.
3. Avfallsplan 2014 - Revideringsunderlag med visade ändringar.
4. Ny reviderad avfallsplan 2018-2021.
5. Föreskrifter 2013 ändringar gulmarkerat är det som ändrats till 2018.
6. Föreskrift 2018, reviderad.
7. Föreskrift 2013 ändrat till 2018 bilaga 1 föreskrifter.
8. Föreskrifter 2018 bilaga 1 föreskrifter.
9. Föreskrift 2013 ändrat till 2018 bilaga 2-Kriterier för renhållningsdispenser.
10. Föreskrift 2018 bilaga 2-Kriterier för renhållningsdispenser.
_____
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Dnr MBN 2017/12

15

Svar på skrivelse till Höörs IS

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att till Höörs IS avge nedanstående svar:

På den mejl och brev konversation som förts under de gångna månaderna förstår vi att
Höörs IS känt sig överkörda av myndigheten. Detta är givetvis tråkigt och beror
uppenbarligen på en miss i kommunikationen mellan myndigheten, Kultur-och
fritidssektorn och Höörs IS. Vi ber gärna om ursäkt för de eventuella tråkigheter som ni
drabbats av.

Vi vill dock göra vissa klargörande när det gäller inspektionsverksamhet enligt
miljöbalken.

Det absolut vanligaste är att verksamhetsutövaren är med under inspektionen, men inte
alltid. Inspektionen kan utföras av myndigheten ensam eller med tex en konsult, polis eller
annan myndighet. I detta fallet var det dock så att det var en stor fördel att Ingmar Ripa
var med vid inspektionen.

Vem som är verksamhetsutövare är dock viktigt att utreda. Det är verksamhetsutövaren
som är skyldig att rätta eventuella fel som uppdagas under inspektionen och som är
skyldig att erlägga den avgift som kommunen tar ut för hela tillsynen (inspektion samt
förarbete och efterarbete) enligt fastställd taxa. Det förekommer att detta blir fel och i de
allra flesta fall rättas felen efter ett enkelt telefonsamtal eller mejl. I detta fall blev det dock
ett överklagande och felet rättades till och vi ser därmed kommunen som
verksamhetsutövare och betalningsansvarig.

När det gäller ersättning för kostnader och nedlagd tid som enskilda och organisationer
haft för att ta fram ett överklagande så utgår ingen sådan ersättning. Å andra sidan är det
också kostnadsfritt att överklaga även när man förlorar.

På begäran av Bengt Norden på Höörs IS har vi gjort en liten djupdykning i regelverket
runt just denna fråga och kommit fram till följande svar:

Varken förvaltningslagen eller förvaltningsprocesslagen innehåller regler om ersättning för
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kostnader för egen arbetsinsats i samband med myndighetsutövning. Det går därför inte
att få ersättning för den tid en person lägger ner för att till exempel svara på
skrivelser/förelägganden från myndigheter om det inte finns någon särskild regel om detta
i speciallagstiftning. Någon sådan regel finns inte inom aktuellt område.

Nämnden hoppas att Höörs IS är nöjda med detta svar och hoppas på ett gott samarbete
i framtiden.

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/0218 i Miljö-och Byggreda.

Duscharna på Jeppavallen inspekterades av Miljö- och byggmyndigheten den 8 mars
2016. För att få fram vem som är verksamhetsutövare tillfrågades kultur- och
fritidssektorn och myndigheten följde därefter deras svar.

Efter inspektionen lämnades följande åtgärdsförslag av myndigheten:

- Flytande tvål och engångshanddukar ska finnas på samtliga toaletter vid
handtvättställen för att minska risken för smittspridning.

- Ta fram rutin för kontroll av vattentemperaturen i duscharna. Rekommenderade
temperaturer för att förhindra tillväxt av legionella är: varmvatten vid tappstället >50°C,
varmvattnet i varmvattenberedare/växelvärmare >60°C och kallvattentemperatur vid
tappstället <18°C.

Med på inspektionen var Ingmar Ripa som är vaktmästare på anläggningen. Ärendet
fakturerades i vanlig ordning till Höörs IS med en summa på 1 350:- för nedlagd tid (då
1,5 timmar, nu 8 timmar 15 min). Detta överklagades av Höörs IS till Länsstyrelsen som
fick rätt och att vi inte tillräckligt tydligt visat att Höörs IS är verksamhetsutövare på
anläggningen. Därefter har kommunen istället fakturerats för inspektionen.

Strax efter inkommer en faktura från Höörs IS till kommunen på nedlagd tid för att
formulera överklagandet på 6 437:-. Denna bestreds av kommunen då rättspraxis är att
var och en står sina egna kostnader vid överklagande av myndighetsärenden.
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Höörs IS har också inkommit med ett brev (bifogat), daterat 2016-10-28 som besvarades
av nämnden 17-02-07. Höörs IS hade synpunkter på det svaret och här följer ett nytt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, Inspektion - Höör
53:1, 2017-08-10.
2. <!-- 8. File -->Miljö- och byggnadsnämnden 2017-02-07 (2017-02-07 MBN §12).
3. Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden från Höörs IS, 2016-10-28.
4. Länsstyrelsen Skåne, Beslut 2016-09-07.
_____
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Dnr MBN 2017/79

16

Bygglov för tillbyggnad uterum av
enbostadshus, Sätofta 15:33

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - uterum beviljas.
2. Tekniskt samråd erfordras ej, byggherren förutsätts vara kontrollansvarig för objektet.
3. De tekniska egenskaperna är ej granskade i bygglovet.
4. Förslag till kontrollplan godkänns och fastställs (enligt 10 kapitel 6 § PBL).
5. Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk.
6. Avgift enligt fastställd taxa: 7 788 :-

Upplysningar
7. Ett beslut om bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft
(enligt 9 kapitel 43 § PBL).
8. Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas utan startbesked (enligt 10 kapitel 3 § PBL).
9. Utsättning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens.
10. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning, t ex fornminneslagen.
11. Beslutet om lov kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (enligt 9 kapitel 41
a § PBL).
12. Berörda grannar/sakägare kommer att meddelas om kungörelsen (enligt 9 kapitel 41 b
§ PBL).

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL175 i Miljö-och Byggreda.
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus – uterum, har inkommit.
Sökande är Johan Forkner.
Bostadshusets befintliga byggnadsarea är 128 m2. Tillkommande byggnadsarea för
uterummet är 23,8 m2. Den sammanlagda bebyggelsen på fastigheten blir efter
tillbyggnaden ca 207 m2.
Hörande av sakägare: Pågår till den 30 augusti. 5 stycken är tillfrågade.
Kommunikation: Beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part.

Bakgrundsbeskrivning
Fastigheten är belägen inom byggnadsplanen (BPL) för området Örnakärr.
I planbestämmelserna för BPL från 1967 anges att området ska: ”endast bebyggas med
byggnader av fritidsstugetyp, vilka skola uppföras fristående”. Tomtplatsernas storlek ”får
inte givas mindre areal än 2.000 kvadratmeter”.
För byggnadsyta, står att ”Bebyggelse på tomtplats får ej upptaga större sammanlagd
areal än 100 kvadratmeter. Då särskilda skäl föreligger får undantag härifrån medgivas”.
Området har idag fler permanentboende än vad byggnadsplanen förutsåg vid antagandet.
Närheten till centrum kommer i framtiden göra området attraktivt för fler
permanentboenden.

Förslag till beslutsmotivering
Inom området för BPL, har sedan tidigare fler fastigheter tillåtits överskrida den totala
byggnadsytan med mer än det dubbla.
I PBL 9 kapitel 30 § punkt 1b, ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser avviker från
detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning.
I enlighet med PBL 9 kapitel 31 b § punkt 2, får bygglov ges för en åtgärd som avviker
från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden är av
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas
på ett ändamålsenligt sätt.

Avgift enligt fastställd taxa
Lovavgift:5 734:Grannhörande:1 792:Kungörelse:262:Summa avgifter:7 788:-
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Faktura översändes separat

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljöoch byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av bygglovsassistent Eva Günther, 2017-08-06.
2. Översiktskarta, fastighet Sätofta 15:33.
3. Dnr 2017/BL175-1, Ansökan.
4. Dnr 2017/BL175-2, Planer och fasader.
5. Dnr 2017/BL175-3, Kontrollplan.
6. Dnr 2017/BL175-4, Ritning på uterummet.
_____
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Dnr MBN 2017/71

17

Bygglov för vindkraftverk, Lillasäte 1:2

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om uppförande av ett 150 meter högt vindkraftverk på Lillasäte 1:2 beviljas
inte.
2. Avgift har erlagts i samband med tidigare beslut.

Ärendebeskrivning
Dnr 2013/BL136 i Miljö- och byggreda.

Bakgrund
2007 inkom förhandsförfrågan om att uppföra ett solitärt vindkraftverk med 105 meters
navhöjd och en rotordiameter om 90 meter på fastigheten Lillasäte 1:2 av Billyvind AB.
Ärendet behandlades av Miljö- och byggnadsnämnden som beslöt att återremittera
ärendet till byggmyndigheten i avvaktan på en kommunal vindkraftspolicy vilken antogs av
kommunstyrelsen 2010-01-02 som ett tillägg till den kommunala översiktsplanen.
2013-08-19 inkom ansökan om att uppföra ett vindkraftverk på platsen. Ärendet sändes
på grannhörande till 277 sakägare runt den föreslagna etableringen. 94 var negativa, 34
positiva, 2 hade synpunkter och 147 underlät att svara.
2014-06-03 avslog Miljö- och byggnadsnämnden ansökan. Beslutet överklagades och
2017-04-07 beslöt Länsstyrelsen i Skåne att återvisa ärendet till nämnden för vidare
handläggning och nytt beslut. Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens
beslut till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet i beslut 2017-06-15 med
följande motiv:
Varken översiktsplanen eller natur-, kultur- och rekreationsvärdena i området utgör hinder
för etableringen. Omgivningspåverkan i form av buller och skuggor bör prövas. Frågan om
landskapsbild har inte prövats.

Höörs kommuns energistrategi
”Strategi för hållbar energianvändning” antogs av kommunstyrelsen 2016-04-11.
Förutom en lång rad strategier slås fast att kommunen ska använda förnyelsebar energi
mer. Kommunen är alltså inte negativ till vindbruk, men var sak har sin plats.

Omgivningspåverkan
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Vindkraftsanläggningar är genom sin storlek och rotorbladens rörelser synliga på stora
avstånd och utgör dominerande infrastrukturella inslag i landskapet.
Ett vindkraftverk alstrar buller. De roterande rotorbladen skapar även rörliga skuggor över
områden som varierar med årstid och tidpunkt på dagen. Det är inte heller ovanligt att
fåglar och fladdermöss kolliderar med de roterande bladen med olyckliga följder. Enligt
rapport 2017 från kunskapsprogrammet Vindval om vindkraftverks påverkan på fåglar och
fladdermöss dör fler fladdermöss än vad tidigare antagits. Vidare kan verket ge upphov till
ljusreflexer. Nattetid vittnar verket om närvaro av stor infrastruktur på långa avstånd
genom sin varningslampa.
När rotorbladen roterar alstras ett svischande ljud. Ljudet är högst närmast verket och
utbredningen beror av väder och vind. Upplevelsen av bullret påverkas av hur mycket
andra ljud som finns i omgivningen. Är det ett i huvudsak tyst område, som i det här fallet,
blir ljudet dominant. Det är svårt att ge en god bild av bullerstörningen då den varierar
mycket.
Större vindkraftverk kan avge lågfrekventa ljud. Detta kan påverka människor och djur
negativt genom att framkalla trötthet, huvudvärk och sömnstörningar. Symptom och
besvär kan komma redan vid strax över den normala hörtröskeln. De lågfrekventa ljuden
har en lång våglängd, är svåra att dämpa och kan breda ut sig över längre sträckor än
annat ljud.
En fullgod ansökan behöver utreda samtliga av dessa och annan omgivningspåverkan. I
detta fall har det inte ansetts motiverat att kräva in en sådan beskrivning av
konsekvenserna som skulle belasta sökanden ekonomiskt eftersom nämnden inte har för
avsikt att bevilja ansökan.

Platsen
Befintlig markhöjd för ansökt lokalisering är 95 meter över havet och 2 200 meter från
Västra Ringsjön norra strand, belägen 55 meter över havet, samt 3 800 meter från Höörs
Centralstation på 80 meters höjd. Verket skulle kort sagt synas över praktiskt taget hela
södra kommunen.
Området kring ansökt etablering utgörs huvudsakligen av lövskog i kuperad terräng och
är idag så gott som opåverkat av vägar och större infrastruktur med undantag av en 130
kV-ledning som går i nord-sydlig riktning strax väster om lokaliseringen.
Bebyggelsen består av små byar och enskilda gårdar med omgivande skogs-, betes- och
odlingsmarker. Vägnätet utgörs mest av smala starkt slingrande äldre vägar. Flera små
jordbruk har lagts ned och blivit till fritids- eller bostadshus. Inom 1 km radie från
lokaliseringen finns 36 bostadshus, inom 2 km finns 372 och inom 3 km radie finns drygt
815 bostadshus.
Trakten utgörs till stor del av ett ålderdomligt kulturlandskap med omväxlande betes- och
odlingsmarker där olika naturtyper som skogsdungar, hagmarker och åkrar omväxlar. De
naturvärden som idag finns i området är knutna till det varierade och mosaikartade
landskapet med stora gamla lövträd, träddungar, öppna betade hagmarker och
småvatten. Artrikedomen är stor med flera särskilt intressanta fågelarter, växter och
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insekter. Förekomsten av andra artgrupper såsom fladdermöss är sannolik om än inte
välundersökt, då det mosaikartade landskapet erbjuder mycket insektsrika miljöer som
födosöksplatser för fladdermössen. I översiktsplan för Höörs kommun, ÖP2002, bedöms
området norr om Västra Ringsjön utifrån resultat från tidigare inventeringar vara ett
ekologiskt känsligt område som enligt MB 3 kap 3 § ska skyddas mot åtgärder som kan
skada naturmiljön. Trakten ingår i område som utpekats som riksintresse N40, Rönneåns
dalgång – Ageröds mosse av Naturvårdsverket 2000-02-17. Det huvudsakliga
värdeomdömet för området är ”Representativt odlingslandskap i slätt- och skogsbygd med
värdefulla odlings- och betesmarker”.
Naturvårdsverket fattade 2017-05-04 beslut om att revidera områden av riksintresse för
friluftslivet i Sverige. Tidigare ”Frostavallen”, område F06 i Skåne län, benämns nu
”Frostavallen-Ringsjön-Fulltofta” och har en ny avgränsning med en ny värdebeskrivning.
Det nya området omfattar bland annat hela fastigheten Lillasäte 1:2. I riksintressets
värdebeskrivning, bland förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden,
står följande skrivet: ”åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan
skada områdets värden är särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i
strandområdet liksom negativ visuell inverkan av t ex master och vindkraft”.

Vederkvickelse
Behovet av områden för vederkvickelse, återhämtning och rekreation ökar i dagens
samhälle med ett allt högre tempo, längre arbetsresor samt större och tätare städer.
Många människor söker sig därför utomhus och då utgör landskapet basen för olika
aktiviteter. En gemensam nämnare för de som använder landskapet är att man söker
positiva och naturnära upplevelser.
Besöksnäringen är betydelsefull i Höörs kommun och Ringsjöbygden har en stor
betydelse för turism och friluftsliv. Naturen och närheten till den är en viktig del av Höörs
profil. Detta kräver att kommunen även framöver värnar om naturvärdena och därmed
förknippade värden som ostördhet, mörker, tysthet och ett småskaligt mänskligt liv. Det
som kommunen kan erbjuda medborgare, besökande och turister är till stor del knutet till
natur och friluftsliv.
I Ringsjöbygden finns sedan förra sekelskiftet många vilo- och behandlingshem av detta
skäl. Trakten är även sedan länge ett växande turistmål varom stuguthyrning,
konferensanläggningar och liknande vittnar. Den främsta orsaken är tillgången på skog
och natur. Det är dokumenterat att rehabilitering, återhämtning och läkande sker avsevärt
bättre om det finns god tillgång till positiva naturupplevelser medan buller och annan stark
mänsklig påverkan har en negativ effekt.
Hela fastigheten Lillasäte 1:2 ingår i ett större område som har stor betydelse för
friluftslivet på grund av sina natur- och kulturvärden. Kommunen anser därför att det så
långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dessa värden i enlighet
med MB 3 kap 6 § då det också är beläget inom gång- och cykelavstånd från Höörs tätort.
Detta landskap omfattar bland annat Frostavallen och Ringsjöarna och mosaiklandskapet
däremellan som är ett varierat och småkuperat odlingslandskap med löv- och granskogar,
mindre sjöar och vattendrag, grusåsar och markerade dalgångar.
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Höörs utveckling
Höör utgör en integrerad del av Skåne-Själlands storstadsregion. I detta dynamiska
område sker en stor del av Sveriges befolkningstillväxt idag. Det är ett område där
avvägningar om markanvändning måste ske med stor uppmärksamhet mot en växande
befolknings krav på en god livsmiljö.
Befolkningen i Höörs kommuns har sedan 1970 ökat från 8 900 till 16 200 år 2016.
Tillgången till god spårbunden kollektivtrafik och närheten till naturen är de starkaste
attraktionskrafterna härvidlag. Området mellan Höörs tätort och Ringsjöarna förtätas
fortlöpande genom nybyggnationer och omvandling av äldre gårdar och fritidshus.
Förslag till beslutsmotivering
Den tänkta lokaliseringen av vindkraftverket återfinns i ett område som omsluts av ett
större sammanhängande landskap som i Naturvårdsprogram 2012 för Höörs kommun
kallas Ringsjölandskapet. Detta präglas av småskalighet och variation med såväl
eklandskap som odlingslandskap med fälader och värdefulla hagmarker. Vindkraftverket
med sin storskalighet riskerar att kraftigt störa intrycket och värdet av det småbrutna
landskapet, både genom det förändrade visuella intrycket, förhöjda ljudnivåer och
förändringar i den fysiska miljön.
Ett enskilt vindkraftverk upplevs ofta som ett landmärke. En lokalisering enligt ansökan
skulle dominera Ringsjöbygden och överskugga alla andra upplevelser. Sannolikheten för
att det skulle uppfattas som ett varumärke för Höör är stor.
Den aktuella platsen är belägen på en höjd och verket skulle komma att upplevas från
långt håll både dag och natt och påverka landskapsvyn i stora delar av detta värdefulla
område. Nämnden bedömer att ett ensamt vindkraftverk på platsen skadar
landskapsupplevelsen, punkterar pågående rehabilitering, turistnäringar och
naturupplevelser, som är starka varumärken för kommunen, inom så stora områden att
det inte är motiverat utifrån den nytta som verket ger. Att tillåta verket bedöms inte vara
en god hushållning med mark enligt MB 3 kap 1 § Miljöbalken.
Enligt PBL 9 kap 31 § ska bygglov ges för en åtgärd om åtgärden uppfyller de krav som
följer av bland annat 2 kap. Nämnden anser att åtgärden inte uppfyller de krav som ställs i
2 kap. Enligt 2 kap 2 § ska markområden användas för ändamål som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. I föreliggande fall är området ett redan ianspråkstaget
natur- och rekreations-område med stora värden, varom bland annat riksintressena
vittnar, samt boendemiljö för alltfler bofasta och besökare i en attraktiv och expansiv
region. Ett stort vindkraftverk är inte förenligt med denna existerande karaktär och
markanvändning.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnadsverk placeras på den avsedda marken på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt
intresset av en god helhetsverkan. I detta fall finner nämnden att ansökt verk inte kan
placeras på ansökt plats då det är olämpligt med hänsyn till landskapsbilden och platsens
värden samt en god helhetsverkan.
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Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljöoch byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
1. Dnr 2013/BL136-203. Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt John Lepic, 2017-08-10.
2. Dnr 2013/BL136-202. Dom Mark- och miljödomstolen Mål nr P 1837-17 Vindkraftverk
Lillasäte 1-2, 2017-06-15.
3. Naturvårdsverket, Rapport 6740 Maj 2017, Vindkraftens påverkan på fåglar och
fladdermöss, Uppdaterad syntesrapport 2017.
4. Naturvårdsverkets beslut 2000-02-17, Riksintresse N 40.
5. Riksintresse F06 Frostavallen-Ringsjön-Fulltofta Värdebeskrivning.
6. Riksintresse F06 karta.
7. Dnr 2013/BL136 - 1,2,3: Ansökan med bilagor.
_____
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Dnr MBN 2017/33

18

Bygglov för tillbyggnad av
förrådsbyggnad, Hänninge 1:17

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad beviljas enligt PBL 2 kap 6 § då
den är utformad och lokaliserad så att en god helhetsverkan åstadkoms.
2. Bygglovsavgift har erlagts i samband med tidigare beslut.

Ärendebeskrivning
Dnr 2013/BL160 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad inkom 2013-09-05. Sökande var
Ström, Stefan. Tillbyggnaden är uppförd och ärendet med det olovliga byggandet är
avslutat (2012/0074).
Fastigheten bytte 2017-04-10 ägare. Nya ägare är Malin Lindström och Ulf Anders Stefan
Olofsson som har medgett denna bygglovsansökan.
Området omfattas inte av detaljplan.
Ett första hörande av 7 sakägare gjordes 2013-11-28 till 2013-12-13. 2 grannar medgav
inte och Trafikverket avstyrkte ansökan.
Ärendet behandlades av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-17 § 172 som då
återremitterade ärendet till byggmyndigheten för säkerställande av den då osäkra
fastighetsgränsen mot Hänninge 1:18.
Lantmäteriet utförde fastighetsbestämning som infördes i fastighetsregistret
2015-06-18.
2017-01-31 inkom nya handlingar i ärendet med fastställd fastighetsgräns.
Bygglov beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-14 § 45.
Bygglovet överklagades av sakägare på Hänninge 1:18 och länsstyrelsen upphävde
2017-05-09 nämndens beslut med hänvisning till att nytt grannhörande borde ha gjorts
oaktat att de klagande tagit del av alla handlingar.
Nytt hörande av 10 sakägare genomfördes 2017-05-31 till 2017-06-19. 5 medger
åtgärden, 2 har inte svarat, 2 medger inte, och Trafikverket anför att säkerhetszonen i
detta fall ska vara 5 meter från vägkant.
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Angivna skäl för invändningar
Inga-Lill Ellmers-Ranehammar och Ingemar Ranehammar som äger grannfastighe-ten
Hänninge 1:18 har i hela processen med den aktuella förrådsbyggnaden varit tydligt
negativa. De anförde 2013-11-25 bland annat att ärendet är felrubricerat såtillvida att det
borde framgå att detta är en olovligt uppförd tillbyggnad och att tillbyggnaden bör rivas då
den står för nära fastighetsgränsen. I skrivelse daterad 2017-02-27 anförde Ranehammer
att den sökande nyttjat tillbyggnaden sedan tillkomsten 2011 utan att byggmyndigheten
beviljat varken bygglov, startbesked eller slutbesked. Detta har också inneburit att
området kring tillbyggnaden vuxit igen. Ranehammar hävdar vidare att byggnaden kan
vara ett problem för utfart från deras fastighet samt åsamkar besvär för uppsättning och
underhåll av stängsel. Tillbyggnaden har dessutom sin taklutning mot norr.
I det senaste grannhörandet har Ranehammer tillfört synpunkten att byggnaden
förorsakat att området förvandlats från ett öppet och levande landskap till ett förmörkat,
isolerat och skymmande område. De anför vidare att tillbyggnaden är olämpligt placerad,
onaturligt och exceptionellt nära deras fastighetsgräns samt innebär ansenliga svårigheter
för skötsel, vård och underhåll av respektive grannars fastigheter. De önskar en återgång
tillbaka till det tidigare öppna landskapet.
Trafikverket hävdade i det första hörandet att det kring väg 1316 ska hållas ett
byggnadsfritt avstånd om 12 meter. I enstaka fall kan Trafikverket godkänna nybyggnad
närmre, dock inte närmre än 5 meter som är den aktuella säkerhetszonen. Det senare
avståndet hävdas i det senaste hörandet.

Förslag till beslutsmotivering
Bemötande av invändningar
När olovligt byggande uppmärksammas och det är sannolikt att bygglov kan bevil-jas
föreläggs den skyldige att söka bygglov i efterhand enligt PBL 11 kap. 17 §. Denna
bygglovsansökan behandlas och rubriceras som ett vanligt bygglov. Det olovliga
byggandet hanteras vanligtvis som ett eget ärende och har då en rubricering som anger
att det är ett olovligt byggande.
När en bygglovsansökan på en olovligt uppförd byggnad inkommer är det inte brukligt att
byggmyndigheten utfärdar förbud mot att använda byggnaden eller i övrigt utfärdar vite för
detta då sanktionsavgiften för det olovligt byggda får anses var tillräckligt tillsammans
med det faktum att lovföreläggandet hörsammats.
Att vegetationen brett ut sig i anslutning till tillbyggnaden är ingen bygglovs- eller
tillsynsfråga och inget hindrar att 1:18 röjer vegetation på sin mark och sätter upp staket i
tomtgräns. Av flygfoto framgår att vegetationen fanns där redan 2007, vilket tyder på att
denna del av fastigheten 1:18 inte använts som utfart tidigare. Då tillbyggnaden ligger
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cirka 5 meter från vägkant torde den inte orsaka problem om en utfart i framtiden behöver
komma till stånd.
Tillbyggnaden ligger så pass långt från fastighetsgränsen att regnvatten huvudsakligen
bedöms hamna på den sökandes fastighet, som dessutom är bevuxen, att
dagvattenfrågan inte kan betraktas som en olägenhet för 1:18.
Den oklara fastighetsgränsen klargjordes genom lantmäteriförrättning, där Hänninge 1:18
varit delaktig och detta förråds placering klart framgår, och en ändring infördes i
fastighetsregistret 2015-06-18. Nu gällande fastighetsgräns har en god noggrannhet och
den sökandes byggnader är i enlighet med 2017-01-31 inlämnade handlingar på den
egna fastigheten.
Tillbyggnadens avstånd till 1:18 i norr varierar mellan 2,94 och 0,81 meter som närmast.
Som regel medges sällan mindre än 1,0 meter då en byggnad behöver kunna byggas och
underhållas på den egna fastigheten. I detta fall är det bara själva hörnet av tillbyggnaden
och därmed bara några decimeter av fasaden som är närmre gränsen än 1,0 meter varför
detta inte kan betraktas som ett intrång eller som något som skulle innebära en olägenhet
för grannen då dennes mark här utgörs av obebyggd jordbruksmark som nyttjas som
beteshage. Tillbyggnaden har inte heller fönster eller dörrar mot detta håll.
Kring tillbyggnaden finns sedan tidigare flera större byggnader på båda sidor om väg
1316. Det är svårt att förstå att just denna förhållandevis lilla tillbyggnad skulle förändra
landskapet så radikalt som Ranehammer anför. Platsen är redan innan tillbyggnaden
uppfördes hårdgjord och ianspråkstagen för upplag, förråd, parkering och garage som
vänder sig mot den allmänna vägen 1316. Högre vegetation förekommer dessutom sedan
länge på både fastigheten Hänninge 1:17 och 1:18 i anslutning till tillbyggnaden.
Beträffande frågan om ett öppet landskap kan konstateras att fastigheten Hänninge 1:18
rymmer avsevärt fler byggnader med en sammantagen betydligt större areal än
byggnaderna på Hänninge 1:17. Merparten av dessa byggnader ligger mellan här aktuell
tillbyggnad och fastigheten Hänninge 1:16 där Ranehammer bor. Tillbyggnaden är inte
synlig från 1:16 och endast synlig på 1:18 i dess allra nordligaste del då den mestadels
skyms av alla byggnader på Hänninge 1:18 som synes ha uppförts utan bygglov troligen
beroende på att fastigheten är taxerad som jordbruksmark. Påståendet att tillbyggnaden
skulle försvåra markskötseln är omöjlig att förstå då den inte inkräktar på Hänninge 1:18
på något sätt.
Beträffande byggnadsfritt avstånd och vägens säkerhetszon kan konstateras att tämligen
många byggnader längs väg 1316 är belägna närmre än både 5 och 12 meter. I
föreliggande fall är tillbyggnaden belägen drygt 3 meter från fastighetsgräns mot vägen,
och vägkanten i sin tur är belägen drygt 1 meter från fastighetsgränsen. Sammantaget är
byggnadens närmsta hörna belägen cirka 5 meter från vägkant på insidan av en svag
kurva och skymmer inte vägbanan. Utfarten från tillbyggnaden är vidare längs med vägen
på egen mark och samlad med övrig sedan tidigare befintlig utfart på gården. Situationen
bedöms inte vara vare sig anmärkningsvärd eller trafikfarlig. Högre vegetation
förekommer betydligt närmre vägkanten i anslutning till här aktuell tillbyggnad på både
Hänninge 1:17 och 1:18, men inte heller denna bedöms utgöra någon säkerhetsrisk.
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Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljöoch byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt John Lepic, 2017-08-14.
2. Översiktskarta, fastigheter Hänninge 1:16, 1:17, 1:18.
3. Dnr 2013/BL160-32, Ansökan.
4. Dnr 2013/BL160 Ritningar 33,34,35,36,37: Situationsplan, Planritning, Sektionsritning
A-A B-B C-C, Fasader Sydväst och Nordost, Fasader Nordväst och Sydost.
_____
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Dnr MBN 2017/80

19

Bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus, Salvian 3

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 31 b § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL. Som kontrollansvarig
godkänns byggherrens förslag: Jimmy Sköld, Södra Förstadsgatan 26, 211 43 Malmö.

3. Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § PBL, till vilket ni härmed kallas. Ta
kontakt med byggnadsinspektör på tel. 0413 – 281 85 för att boka tid för tekniskt samråd.

4. Avgift enligt fastställd taxa 25 488 :-

Upplysningar
5. Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla om den åtgärd som
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

6. Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas utan startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

7. Utsättning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens.

8. Beslutet om lov kommer enligt 9 kap. 41 a § PBL att kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar. Berörda grannar/sakägare kommer att meddelas om kungörelsen enligt 9 kap.
41 b § PBL.

9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
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10. Kemisk ogräsbekämpning är inte tillåtet utan tillstånd från miljö- och
byggmyndigheten.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL165 i Miljö-och Byggreda.

Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus har inkommit. Sökande är Höörs fastighets
AB.

Ansökan avser ett enplanshus på 125 m² BYA exklusive skärmtak ovanför entrén;
byggnaden innehåller 4 lägenheter på 26 m². Ansökan avser även en fristående byggnad
på 28 m² BYA som innehåller teknikrum och fyra förråd. Längs med Rosmarinvägen ska
fyra parkeringar anordnas, två på vardera sidan om byggnaden.

Fastigheten omfattas av en detaljplan antagen 2010-06-01. Bestämmelserna innebär
bland annat att fastigheten får bebyggas med fristående eller kopplade hus med högst 1
våning och en högsta byggnadshöjd på 3,5 m. Högst 30 % av fastighetsarean får
bebyggas, men dock aldrig mer än 250 m². En remsa på cirka 5 m längs med
Rosmarinvägen utgörs av prickad mark, mark som inte får bebyggas.

Ansökan innebär en avvikelse avseende den prickade marken, då de fyra
parkeringsplatserna placeras på den. Den prickade marken utgör ca 120 m² och
parkeringsplatserna utgör ca 50 m², vilket innebär att ca 41 % av den prickade marken
kommer att bebyggas.

8 sakägare är tillfrågade, varav 2 är positiva och 6 är negativa. Tiden för att inkomma
med synpunkter gick ut 2017-07-21.

De negativa synpunkterna berör bl.a. trafik- och parkeringssituationen, att åtgärden
strider mot detaljplanen och att det inte är lämpligt med små hyresrätter i området. Se
yttranden för mer information. Synpunkterna har skickats till sökanden för kännedom.

Ärendet har skickats på remiss till berörda kommunala enheter och synpunkter har
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inkommit från trafikenheten, som anser att parkeringsplatserna är placerade för nära
grannfastigheterna enligt kommunens ”Klipp häcken-folder” samt att de behöver flyttas in
en meter från gatan. Inga övriga synpunkter som avstyrker byggnation har framförts.

Ärendet har skickats på remiss till Räddningstjänsten, som inte har något att erinra i
nuläget. För att startbesked ska kunna ges ska dock en brandskyddsbeskrivning tas fram
som Räddningstjänsten också ska granska.

Beslutsförslaget har inte kommunicerats med berörd part.
Förslag till beslutsmotivering
Området består av varierande bebyggelse och p.g.a. sin area och utformning med endast
en våning och sadeltak bedömer miljö- och byggnämnden att den föreslagna byggnaden
är anpassad till befintlig stadsbild och närmiljö.

Nämnden prövar ansökan mot kraven i plan- och bygglagen, och kan då inte ta hänsyn till
vilken typ av bostäder som planeras eller dess målgrupp. Det är användningssättet
bostad som prövas, och med hänsyn till områdets karaktär samt att vägar, VA och el
redan är befintligt bedömer nämnden att åtgärden uppfyller kravet på att mark ska
användas för det ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge
och behov.

Nämnden bedömer att parkeringsplatsernas placering direkt i tomtgräns och därmed nära
Rosmarinvägen inte innebär någon trafikfara eller betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 §
plan- och bygglagen (PBL). Övriga bebyggda fastigheter i området har parkeringsplatser
som sträcker sig ut till fastighetsgräns på liknande sätt som i aktuell ansökan. Nämnden
bedömer att en flytt av parkeringsplatserna till antingen längs med byggnadens långsida
eller dess andra gavel; på den nu föreslagna gräsytan, skulle leda till en sämre utemiljö
för de boende och även en större olägenhet för grannar i och med biltrafik långt in på
fastigheten. Antalet parkeringsplatser bedöms tillgodose fastighetens behov och kraven i
PBL samt Boverkets byggregler.

I ett enskilt ärende om bygglov som detta är det inte möjligt att reglera eller ställa villkor
på vad som ska få byggas på övriga fastigheter.

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen
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ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljöoch byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av bygglovshandläggare David Johansson, 2017-07-27.
2. Översiktskarta, fastighet Salvian 3.
3. Dnr 2017/BL165-1,2,3: Ansökan, Certifikat kontrollansvarig, Handlingsförteckning.
4. Dnr 2017/BL165- 18,19,20,21,22 Ritningar: Fasader och sektioner Huvudbyggnad,
Planer Huvudbyggnad, Plan fasad och sektion Förråd och teknikbyggnad, Situationsplan,
Nybyggnadskarta.
5. Dnr 2017/BL165-24, Ritning: Fasader och sektioner Huvudbyggnad.
6. Dnr 2017/BL165-31, Synpunkter från granne.
7. Dnr 2017/BL165-35, Synpunkter från granne.
8. Dnr 2017/BL165-39, Synpunkter från granne.
_____
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Dnr MBN 2017/81

20

Bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus, Klevahill 1:48

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 31 b § punkt 1 plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL. Som kontrollansvarig
godkänns byggherrens förslag: Jimmy Sköld, Södra Förstadsgatan 26, 211 43 Malmö.

3. Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § PBL, till vilket ni härmed kallas. Ta
kontakt med byggnadsinspektör på tel. 0413 – 281 85 för att boka tid för tekniskt samråd.

4. Avgift enligt fastställd taxa. 31 705 :-

Upplysningar
5. Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla om den åtgärd som
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

6. Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas utan startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

7. Utsättning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens.

8. Beslutet om lov kommer enligt 9 kap. 41 a § PBL att kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar. Berörda grannar/sakägare kommer att meddelas om kungörelsen enligt 9 kap.
41 b § PBL.

9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-15

43 (51)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

10. Kemisk ogräsbekämpning är inte tillåtet utan tillstånd från miljö- och
byggmyndigheten.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL166 i Miljö-och Byggreda.

Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus har inkommit. Sökande är Höörs fastighets
AB.

Ansökan avser två flerbostadshus på vardera 144 ² BYA exklusive skärmtak ovanför
entrén; varje byggnad innehåller 4 lägenheter på 26 m², totalt 8 lägenheter. Ansökan
avser även ett teknikhus på 10 m² BYA. I fastighetens nordvästra hörn ska parkering och
plats för soptunnor anordnas. Fastighetens area är 1168 m², varav 455 m² (39 %) blir
hårdgjord (byggnader och parkering). Övrig markbeläggning blir gräs, buskar och
grusgångar. Öster om byggnaden närmast grusvägen (Hus 1) planeras någon form av
gemensam uteplats.

Fastigheten omfattas av en avstyckningsplan från 1947. Enligt övergångsbestämmelserna
i 17 kap. 4 § ÄPBL (1987:10) gäller avstyckningsplanen som detaljplan, och 39 §
byggnadsstadgan (BS, 1959:612) ska då tillämpas som bestämmelse om inte annat är
föreskrivet i avstyckningsplanen. BS anger att byggnad inte får placeras närmre
fastighetsgräns än 4,5 m.

Ansökan innebär en avvikelse genom att byggnaderna placeras närmre fastighetsgräns
än 4,5 m. Där avståndet är som minst mellan flerbostadshus och fastighetsgräns utgör
marken på andra sidan gränsen obebyggt grönområde, inget av flerbostadshusen
placeras alltså i direkt närhet till något befintligt bostadshus.

11 sakägare är tillfrågade, varav samtliga är negativa. Tiden för att inkomma med
synpunkter gick ut 2017-06-23. Utöver att ha svarat på vårt grannyttrande, har närboende
i området även gjort en namninsamling som ytterligare totalt 17 stycken fastighetsägare
eller boende har skrivit på. De 17 fastighetsägare som skrivit på namninsamlingen är inte
berörda sakägare enligt plan- och bygglagen.

De negativa synpunkterna berör bl.a. anpassning till befintlig bebyggelse och miljö, typen
av bostäder och trafiksituationen. Se yttranden för mer information. Synpunkterna har
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skickats till sökanden för kännedom.

Ärendet har skickats på remiss till berörda kommunala enheter och inga synpunkter som
avstyrker byggnation har framförts.

Ärendet har skickats på remiss till Räddningstjänsten, som inte har något att erinra i
nuläget. Inför att startbesked kan ges ska dock en brandskyddsbeskrivning tas fram som
Räddningstjänsten också ska granska.

Någon remiss till Trafikverket har inte skickats eftersom anslutningsvägen till riksväg 23
är befintlig.

Beslutsförslaget har inte kommunicerats med berörd part.

Förslag till beslutsmotivering
På grund av sin area och utformning med endast en våning och sadeltak bedömer miljöoch byggnämnden att de föreslagna byggnaderna är anpassade till befintlig stadsbild och
närmiljö. Fördelningen mellan hårdgjorda och icke-hårdgjorda ytor gör att nämnden
bedömer att utemiljön blir väl utformad sett till antalet lägenheter.

Nämnden prövar ansökan mot kraven i plan- och bygglagen, och kan då inte ta hänsyn till
vilken typ av bostäder som planeras eller dess målgrupp. Det är användningssättet
bostad som prövas, och med hänsyn till områdets karaktär samt att vägar, VA och el
redan är befintligt bedömer nämnden att åtgärden uppfyller kravet i PBL på att mark ska
användas för det ändamål som den är mest lämpad för med hänsyn till beskaffenhet, läge
och behov. Inte heller 39 § Byggnadsstadgan (BS) reglerar vad ett område får användas
till, utan vilket användningssätt som är lämpligt är något som får avgöras från fall till fall.

Nämnden gör bedömningen att det allmänna intresset av att tillgodose behovet av
bostäder står över det enskilda intresset av att bevara marken som den grönyta den är
idag.

Den avstyckningsplan som fastigheten omfattas av innehåller i sig själv inga
bestämmelser, vilket gör att ”endast” det som sägs i 39 § BS gäller som
detaljplanebestämmelser. Miljö- och byggnämnden finner att avsteg från bestämmelserna
i BS om avstånd mellan byggnader och tomtgränser kan ske utan men för granne eller
fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet samt utan att ett lämpligt bebyggande
av området försvåras. Det allmänna behovet av bostäder bedöms kunna vara ett sådant
särskilt skäl som behövs för att tillåta ett sådant avsteg. Nämnden anser vidare att sökt
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åtgärd på ett lämpligt sätt ansluter till befintlig bebyggelse i närområdet enligt 39 § BS.

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljöoch byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av bygglovshandläggare David Johansson, 2017-07-26.
2. Översiktskarta, fastighet Klevahill 1:48.
3. Dnr 2017/BL166 - 1,2,3: Ansökan, Certifikat av kontrollansvarig, Handlingsförteckning.
4. Dnr 2017/BL166 - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Ritningar: Plan fasad sektion ( teknikhus ),
Planritning Huvudbyggnad 1, Fasad och sektion Huvudbyggnad 1, Planritning
Huvudbyggnad 2, Fasad och sektion Huvudbyggnad 2, Situationsplan, Nybyggnadskarta.
5. Dnr 2017/BL166-39: Synpunkt från granne.
6. Dnr 2017/BL166-28: Synpunkt från granne.
7. Dnr 2017/BL166-22: Synpunkt från granne.
8. Dnr 2017/BL166-48: Synpunkt från granne.
9. Dnr 2017/BL166-49: Synpunkt från granne.
10. Dnr 2017/BL166-40,41,42,43,44,45,46: Synpunkter från grannar.
_____
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Dnr MBN 2017/82

21

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
Bosjökloster 1:737

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 31 b § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL. Som kontrollansvarig
godkänns byggherrens förslag: Per-Ola Olsson, Industrigatan 50, 291 36 Kristianstad.

3. Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § PBL, till vilket ni härmed kallas. Ta
kontakt med byggnadsinspektör på tel. 0413 – 281 85 för att boka tid för tekniskt samråd.

4. Avgift enligt fastställd taxa 31 705 :-

Upplysningar
5. Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla om den åtgärd som
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

6. Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas utan startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

7. Utsättning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens.

8. Beslutet om lov kommer enligt 9 kap. 41 a § PBL att kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar. Berörda grannar/sakägare kommer att meddelas om kungörelsen enligt 9 kap.
41 b § PBL.

9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
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Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL168 i Miljö-och Byggreda.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus har inkommit. Sökande är Carsten
Wulff Nielsen och Nilrat Nielsen.

Ansökan avser ett enbostadshus på 167 m² BYA/206 m² BTA.

Fastigheten omfattas av en byggnadsplan antagen 1985-12-18. Enligt
övergångsbestämmelserna i 17 kap. 4 § ÄPBL (1987:10) gäller byggnadsplanen som
detaljplan. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med
fristående bostadshus med högst två våningar, att högst ¼ (284 m²) får bebyggas och att
högsta byggnadshöjd är 4 m.

Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanen avseende byggnadshöjden, som blir 4,4
m.

12 sakägare är tillfrågade, varav 10 inte har något att erinra och 2 inte har svarat. Tiden
för att inkomma med synpunkter gick ut 2017-07-07.

Ärendet har skickats på remiss till berörda kommunala enheter och inga synpunkter som
avstyrker byggnation har framförts.

Beslutsförslaget har inte kommunicerats med berörd part.

Mellan Orups skolväg och Nybyvägen finns fem fastigheter, varav fyra idag är bebyggda.
Marken mellan vägarna utgör en kraftig slänt och höjdskillnaden från Nybyvägen i söder
till Orups skolväg i norr är ca 8 m, marken stiger från + 58 till + 66 meter över havet. På
de två fastigheterna till väster om Bosjökloster 1:737 är byggnaderna färdigställda år
2012 och 2013. De är suterrängbyggnader som på ett naturligt sätt utnyttjar sluttningen.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-15

48 (51)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Förslag till beslutsmotivering
Byggnaden i nu aktuell ansökan har liknande utformning och placering på fastigheten i
förhållande till befintlig närliggande bebyggelse vilket gör att miljö- och byggnämnden
bedömer att åtgärden är väl anpassad till stads-och landskapsbilden samt att byggnaden
placeras så att naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till vara. Åtgärden bedöms
inte innebära en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL.

Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte; som är att befintlig bebyggelse
ska kunna kompletteras med ny genom förtätning på bl.a. lucktomter, och med hänsyn till
befintliga bebyggelseförhållanden i närområdet bedöms avvikelsen som liten enligt 9 kap.
31 b § PBL.

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljöoch byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av David Johansson, 2017-08-03.
2. Översiktskarta, fastighet Bosjökloster 1:737.
3. Dnr 2017/BL168 - 1,2,3: Ansökan, Anmälan av kontrollansvarig, Certifikat
kontrollansvarig.
4. Dnr 2017/BL168 - 15,16,17,18,19 Ritningar: Planritning, Fasader N+V, Fasader S+Ö,
Sektion, Nybyggnadskarta.
_____
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Dnr MBN 2017/83

22

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
Göken 16

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 31 b § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL. Som kontrollansvarig
godkänns byggherrens förslag: Per-Ola Olsson.

3. Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § PBL, till vilket ni härmed kallas. Ta
kontakt med byggnadsinspektör på tel. 0413 – 281 85 för att boka tid för tekniskt samråd.

4. Avgift enligt fastställd taxa: 31 705 :-

Upplysningar
5. En servisansökan ska skickas in till Mittskåne Vatten efter att bygglov beviljats.

6. Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla om den åtgärd som
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

7. Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas utan startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

8. Utsättning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens.

9. Beslutet om lov kommer enligt 9 kap. 41 a § PBL att kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar. Berörda grannar/sakägare kommer att meddelas om kungörelsen enligt 9 kap.
41 b § PBL.
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10. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL194 i Miljö-och Byggreda.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus har inkommit. Sökande är Hansson,
Marcus.

Ansökan avser ett enbostadshus på 237 m² BYA/BTA.

Fastigheten omfattas av en stadsplan från 1942. Enligt övergångsbestämmelserna i 17
kap. 4 § ÄPBL (1987:10) gäller stadsplanen som detaljplan, och 39 § byggnadsstadgan
(BS, 1959:612) ska då tillämpas som bestämmelse om inte annat är föreskrivet i
stadsplanen. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får bebyggas med
fristående bostadshus med högst två våningar och en högsta byggnadshöjd på 7,6 m.
Högst 1/5 (208 m²) får bebyggas. BS anger att byggnad inte får placeras närmre
fastighetsgräns än 4,5 m.

Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanen avseende andelen som får bebyggas, då
byggnadsarean blir 237 m² samt avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns, som blir
4,1 m.

13 sakägare är tillfrågade, varav 10 inte har något att erinra och 3 inte har svarat. Tiden
för att inkomma med synpunkter gick ut 2017-08-01.

Ärendet har skickats på remiss till berörda kommunala enheter och inga synpunkter som
avstyrker byggnation har framförts.

Beslutsförslaget har inte kommunicerats med berörd part.

På de intilliggande fastigheterna Göken 13, 14 och 17 har bygglov för nybyggnation
beviljats mellan 2014 – 2016. Åtminstone ett av dem beviljades med avvikelse avseende
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taklutning och avstånd till fastighetsgräns.
Förslag till beslutsmotivering
Befintlig bebyggelse i närområdet utgörs av friliggande villor med tillhörande garage vilket
gör att miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden i aktuell ansökan är anpassad till
stadsbilden. Byggnaden bedöms ta tillvara på intresset av en god helhetsverkan, även om
den har en annan utformning.

Med hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden i närområdet bedöms avvikelsen som
liten enligt 9 kap. 31 b § PBL. Åtgärden bedöms inte innebära en betydande olägenhet
enligt 2 kap. 9 § PBL.

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) 21-22 §§

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljöoch byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer,
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.
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5. Dnr 2017/BL194 - 5, Ritning: Fasadritning N + S.
6. Dnr 2017/BL194 - 8, Godkännande från granne.
7. Dnr 2017/BL194 - 30, Anmälan om kontrollansvarig.
8. Dnr 2017/BL194 - 10, Nybyggnadskarta.
9. Dnr 2017/BL194 - 2, Ritning: Situationplan, sektioner och bottenplan.
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