KALLELSE
Datum

Sida

2017-09-13

1 (40)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Plats och tid

Mejerigatan 4
Måndagen den 18 september 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)
Marie Ferrari (S), Kommunens revisor

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
David Johansson, Bygglovshandläggare
John Lepic, Bygglovsingenjör
Maida Becirovic, Ekonom
Seth Dahlqvist, Projektledare BAB

OBS SAMMANTRÄDE MÅNDAG DEN 18 SEPTEMBER

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

Ca kl.
13:10

MBN 2017/7

5

Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Rolf Englesson, Seth Dahlqvist

Ca kl.
13:20

MBN 2017/6

6

Information om dom i Förvaltningsrätten gällande
bostadsanpassningsärende
Seth Dahlqvist, Rolf Englesson

Ca kl.
13:35

MBN 2017/85

7

Miljöinformation
Ordförande Kenneth Kallin, Rolf Englesson

Ca kl.
13:45

MBN 2017/8

8

Delårsrapport 2017
Rolf Englesson, Maida Becirovic

Ca kl.
14:00

MBN 2017/90

9

Ekonomisk prognos och lägesbedömning 2017
Rolf Englesson, Maida Becirovic

Ca kl.
14:15

MBN 2017/87

10

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning i Höörs kommun 2016-2018
Rolf Englesson

Ca kl.
14:45

MBN 2016/74

11

Yttrande i granskning av detaljplan för Skogsviolen 1 - 4
och del av Höör 53:1
John Lepic

Ca kl.
14:55

MBN 2017/88

12

Yttrande i samråd över detaljplan för upphävande av del av
stadsplan för västra delen av Höörs köping
John Lepic

Ca kl.
15:05

MBN 2017/89

13

Olovligt byggande
David Johansson

Ca kl.
15:15

MBN 2017/91

14

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Sätofta
5:7
John Lepic

Ca kl.
15:25

MBN 2017/92
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

15

Bygglov för ombyggnad av garage samt plank, Lärlingen 3
John Lepic

Ca kl.
15:35

MBN 2017/64

16

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Hyacinten 7
John Lepic

Ca kl.
15:45

MBN 2017/93

17

Tidsbegränsat bygglov 1 april 2018 till 1 november 2022 för
nybyggnad av annan byggnad kiosk, Sätofta 6:21
John Lepic

Ca kl.
15:55

MBN 2016/22

18

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage,
Sätofta 8:18
David Johansson

Ca kl.
16:10

MBN 2017/94

19

Bygglov för nybyggnad av garage samt förråd, Lillasäte
4:12
David Johansson

Ca kl.
16:20

MBN 2017/95

20

Bygglov för utvändig ändring av fasad samt byte av fönster
och dörr, Klevahill 1:42
John Lepic

Ca kl.
16:30

MBN 2017/96
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1

Upprop

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

FÖREDRAGNINGSLISTA
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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. Rolf Streijffert (SD) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kommunkansliet, tisdagen
den 26 september 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.

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida
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3

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Föredragningslistan godkänns.

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida
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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 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. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL. Dnr 2017/0003 MBR.

_____
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Dnr MBN 2017/6

5

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. Uppföljning av verksamhet och ekonomi september 2017.
2. 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 2017/85

6

Information om dom i Förvaltningsrätten
gällande bostadsanpassningsärende

Ärendebeskrivning
Dnr 2015/BAB138 i Miljö-och Byggreda.

SEKRETESSÄRENDE
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL och OSL.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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Dnr MBN 2017/8

7

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 förra sammanträdet har Kenneth Kallin (MP) kort informerat om planering när det
gäller buller. På dagens sammanträde visas webinar:
https://youtu.be/qG3fQMZWJQ0
.

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr MBN 2017/90

8

Delårsrapport 2017

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar:

1. Nämnden godkänner delårsrapport med verksamhetsberättelse och
investeringsredovisning för 2017 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.
2. Information om delårsrapport/investeringsredovisning avseende januari till augusti med
helårsprognos 2017 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0731 i Miljö- och Byggreda.

Delårsrapport med investeringsredovisning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
föreligger. Den ger en bild av nämndens ansvarsområde under perioden 1 januari 201731 augusti 2017, som ska redovisas för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Bilaga 2 Verksamhetsberättelse MBN 20170912.
2. Bilaga 4 Mall Investeringsredovisning MBN delår.
3. Bilaga 4 Mall för investeringsredovisningen kommentar MBN.
_____
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Dnr MBN 2017/87

9

Ekonomisk prognos och lägesbedömning
2017

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar lämnar följande svar till Kommunstyrelsen:

Det är inte möjligt att åstadkomma några betydelsefulla förändringar som leder till en
betydelsefull besparing under 2017.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0778 i Miljö- och Byggreda.

Kommunstyrelsen har bett samtliga nämnder och styrelser att inkomma med
åtgärdsplaner på vad det är möjligt att åstadkomma för ett bättre ekonomiskt resultat
under året.

Förslag till beslutsmotivering
Vi har redan genomfört en ekonomisk förändring under året på cirka 300 000 kr. Detta
genom en höjning av bygglovstaxan. Detta motsvarar cirka 2,7% av hela vår
kostnadsmassa.

Ur ekonomisk synpunkt är kostanden för BAB (bostadsanpassningsbidrag) den stora
osäkerhetsfaktorn. Lagstiftningen gör att dessa kostnader dessvärre inte kan påverkas i
någon större utsträckning och de är därför inte möjliga att förutse. Vi kommer dock att
fortsätta vårt arbete för att skapa verktyg för en bättre ekonomisk uppföljning. Vi har
sedan ett antal månader också anställt en projektledare för BAB-projekten, något vi
hoppas skall märkas ekonomiskt såsmåningom, men nivån är omöjlig att förutse.

De kostander vi har inom sektorn, förutom personal är små och i sammanhanget
betydelselösa. Den enda möjligheten till besparing är personalnedskärningar och sådana
kommer inte att kunna få effekt under året.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-09-13
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Att under detta året börja göra nedskärningar i verksamheten är omöjligt. På miljösidan
har vi i den senaste behovsutredning fått reda på att vi saknar en heltidstjänst för att
uppfylla de lagkrav som ställs på kommunens miljötillsyn.

På byggsidan skulle det innebära en katastrof att genomföra några besparingar.

Beslutsunderlag
1. 17-0778-2-Tjänsteskrivelse ekonomisk prognos och lägesbedömning.
2. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §205).
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sida

2017-09-13

14 (40)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Dnr MBN 2016/74

10

Plan för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning i
Höörs kommun 2016-2018

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar ge följande svar till Kommunstyrelsen:

Planen berör verksamheten inom miljö och byggmyndigheten enbart i begränsad
omfattning, varför några extra budgetmedel inte behövs inom nämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/0659 i Miljö- och Byggreda.

En fråga har inkommit från Kommunstyrelsen rörande kostnader som nämnden förväntas
ha vid införandet av plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning.

Nämnden har i tidigare beslut (2016-09-20, § 124) svarat Kommunstyrelsen angående
nämndes synpunkter på planen. Dessa var positiva.

Frågan som nu ställs är huruvida nämnden räknar med att man behöver extra
budgetmedel för att klara av att genomföra planen.

Beslutsunderlag
1.16-0659-5-Tjänsteskrivelse plan för delaktighet och jämlikhet.
2.16-0659-4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-25 § 159.
3. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-20 (2016-09-20 MBN §124).
4. Delaktighet-för-alla-2016-2018-2.
5. Tjänsteskrivelse Delaktighet för alla 20170329.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr MBN 2017/88

11

Yttrande i granskning av detaljplan för
Skogsviolen 1 - 4 och del av Höör 53:1

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

Nämnden har ingen erinran mot förslaget utan finner det ändamålsenligt.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0755 i Miljö- och Byggreda.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en tätare bostadsbebyggelse intill
Violgatan, i första hand radhus och i andra hand villor. Väster om planerade bostäder
omvandlas avstyckad tomtmark till allmän platsmark, natur, och avsätts därmed till
allmänheten samt säkerställer att kullen inte får förvanskas.
Detaljplanens huvuddrag är att ändra markanvändningen inom ett mindre område utmed
Violgatan i bostadsområdet Mosshagen. Motiveringen till planläggningen är att
effektivisera markutnyttjandet, dvs mark som i gällande detaljplan regleras som bostad
och parkmark ska omfördelas och därmed blir det möjligt med nya bostäder utmed
Violgatan. Mellan de nya bostäderna och befintlig bebyggelse (Ängsviolen 4) har ett stråk
bevarats för att tillgänglig-göra parkmarken.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

17-0755-5-Tjänsteskrivelse yttrande över detaljplan.
17-0755-1 Infoblad Granskning.
17-0755-2 Planbeskrivning.
17-0755-3 Plankarta.
17-0755-4 Samrådsredogörelse.

_____
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Dnr MBN 2017/89

12

Yttrande i samråd över detaljplan för
upphävande av del av stadsplan för
västra delen av Höörs köping

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

Nämnden har inget att erinra mot förslaget att upphäva del av stadsplanen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/0756 i Miljö- och Byggreda.

Det föreslagna upphävandet omfattar Ekenäsvägen som ligger parallellt med Södra
stambanan. Området är i huvudsak planlagt som ”Allmän plats, park och plantering”.
Anledningen till upphävande är att vägsträckningen då hamnar utanför planlagt område
så att vägföreningen, enligt Trafikverkets regelverk, blir berättigade till bidrag.

Beslutsunderlag
1. 17-0756-4-Tjänsteskrivelse Yttrande över detaljplan.
2. 17-0756-1 Infoblad Samråd.
3. 17-0756-2 Planbeskrivning.
4. 17-0756-3 Samrådshandling.
_____
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Dnr MBN 2017/91

13

Olovligt byggande

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL

Dnr 2015/0650 i Miljö-och Byggreda.

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr MBN 2017/92

14

Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Sätofta 5:7

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om förhandsbesked beviljas för nybyggnad av enbostadshus.
2. Större ekar på tomten bör bevaras i största möjliga utsträckning.
3. I samband med kommande bygglov får ansökan om anslutning till kommunalt VA
inlämnas.
4. Ansökan om bygglov måste inlämnas inom två år från dagen för detta beslut, annars
upphör detta beslut att gälla.
5. Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
6. Avgift enligt fastställd taxa: 4 928:-

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL178 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har inkommit.
Sökande är X X.
Sex grannar har hörts och fem medger åtgärden medan en inte har svarat.
Avsikten är att avstycka en tomt från Sätofta 5:7 för att möjliggöra denna byggnation.

Ytterligare bakgrundsbeskrivning
Fastigheten omfattas inte av detaljplan men gränsar direkt till planlagt område, detaljplan
för Sätofta 9:23 m fl, antagen 2006-12-20. Denna plan är utformad så att flera fastigheter
utanför detaljplan ska kunna anslutas till detaljplanens lokalgata. Detaljplanen har dock
inte genomförts i denna del men detta kan komma att förverkligas då Götenehus som
äger flera obebyggda fastigheter inom planen ansökt om ny detaljplan för radhus.
Förslag till beslutsmotivering
Förslaget till nytt bostadshus med gårdsbyggnad bedöms vara anpassat till områdets
bebyggelse i övrigt.
Nämnden är positiv till ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Förhandsbesked på bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.
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Avgift enligt fastställd taxa.
Förhandsbesked 3 136:Grannhörande 1 792:Summa 4 928:-

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
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL.
5. Naturvårdsprogram 2012, antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-27.
_____
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Dnr MBN 2017/64

15

Bygglov för ombyggnad av garage samt
plank, Lärlingen 3

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL

Dnr 2017/BL126 i Miljö- och Byggreda.
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Dnr MBN 2017/93

16

Bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus, Hyacinten 7

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om bygglov av nybyggnad av flerbostadshus samt vall och plank mot järnväg
beviljas enligt PBL 9 kap 31 b §, då åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och
avvikelsen rörande byggnadsareal bedöms vara liten och motiverad.

2. Åtgärden kräver kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL. Som kontrollansvarig godkänns
X X, X.

3. Åtgärden kräver tekniskt samråd enligt 10 kap 14 § PBL. Ta kontakt med
Byggnadsinspektör på telefon 0413-281 85 för att boka tid för tekniskt samråd.

4. På tekniskt samråd redovisas förslag till kontrollplan, energiberäkning,
brandskyddsbeskrivning, konstruktionsritningar för bygg och VVS samt yttre VA. På grund
av bullersituationen behöver det av handlingarna framgå hur inomhusmiljön tillförsäkras
en godtagbar bullernivå samt att bullerskyddad uteplats kan anordnas.

5. Utsättning skall utföras av sakkunnig med mätkompetens och byggnadens placering
ska bestyrkas i kontrollplanen. Blankett lägeskontroll bifogas beslutet.

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

7. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.

8. Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk.

9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
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10. Avgift enligt fastställd taxa: 23 185:-

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL232 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om bygglov av nybyggnad av flerbostadshus har inkommit.
Sökande är Mennea Fastighets nr 2 AB.
Avsikten är att bygga ett gruppboende enligt LSS med sex lägenheter med tillhörande
gemensamma utrymmen. Gruppbostaden har en egen personalgrupp som kommer att
finnas dygnet runt på boendet. LSS-boende kan sägas finnas i tre kategorier där
gruppboende är den typ av LSS som kräver minst service. De personer som ansöker om
LSS-bostad idag är ofta unga vuxna med lindrigare funktionsnedsätt-ningar eller unga
vuxna personer med utvecklingsstörning eller autism.
Handlingarna har sänts för hörande av sex grannar. Fyra har invändningar och två har
inte svarat.

Anförda invändningar samt bemötande av dessa
- Huspriserna påverkas negativt.
En stad hyser som regel ett brokigt innehåll som förändras över tiden. Hur detta kan
påverka marknadsvärdet vid varje tillfälle är inte en bygglovsfråga.
- Ett LSS-boende kan byta inriktning som ger en negativ påverkan.
Det bedöms inte vara möjligt att bemöta en sådan allmän och diffus farhåga.
- Huset är alldeles för stort och passar inte i grannskapet.
Byggnaden är något större än vad detaljplanen medger, 448 i stället för 419 m2, vilket
bedöms vara en mindre avvikelse på grund av att byggnaden md det planerade innehållet
svårligen kan göras mindre. Så till ytan stora byggnader finns inte i den omedelbara
omgivningen. Det bedöms dock inte utgöra skäl för att neka bygglov då det saknas motiv
för att hävda att området ska vara homogent på denna synpunkt ur stadsbildssynpunkt
eller av liknande kulturhistoriska skäl. Utformningen är inte påfallande avvikande från
befintlig bebyggelse och bedöms harmoniera med denna.
- Det blir svårt att ordna en vettig utomhusmiljö.
I samband med det tekniska samrådet kommer krav att ställas på anordnande av
uteplatser som bland annat ska vara bullerskyddade till 55 dBA. Den föreslagna
utformningen bedöms inte innebära några svårigheter härvidlag men kan behöva
kompletteras med smärre åtgärder som plank kring uteplats.
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Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan antagen 1970-10-14. Enligt denna får fastigheten användas
för bostadsändamål och bebyggas med ett fristående envåningshus jämte en
gårdsbyggnad. Högst en fjärdedel av tomten får bebyggas och byggnadshöjden får vara
högst 4,8 m.
Aktuell fastighet är 1674 m2, och föreslagen bebyggelse föreslås uppta 448 m2 eller 26,8
% av fastighetens yta. Anledningen till detta överskridande är att gruppboende alltid
anordnas för minst sex personer, och att alla de biutrymmen som verksamheten kräver är
mer eller mindre reglerade. Det är följaktligen svårt att ianspråkta en mindre areal.
Generellt sett ryms allt boende under planbestämmelsen ”bostäder”, det vill säga boende
för äldre, unga, funktionsnedsatta och så vidare. Om inslaget av vård och tillsyn är stort
bör dock boendet definieras som vård. I detta fall, med den lägre graden av tillsynsbehov
bedömer dock nämnden att det bör klassificeras som boende.

Förslag till beslutsmotivering
Det finns ett allmänt behov av denna typ av bostäder i kommunen. Avvikelsen beträffande
byggnadsareal är relativt liten och kan godtas. Byggnaden bedöms i övrigt vara planenlig
och harmoniera med övrig bebyggelse i omgivningen.

Avgift enligt fastställd taxa:
Bygglov 19 569:Kommunicering 2 016:Arbetsplatsbesök 1 600:Summa 23 185:-

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
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byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljobyggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL
_____
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Dnr MBN 2016/22

17

Tidsbegränsat bygglov 1 april 2018 till 1
november 2022 för nybyggnad av annan
byggnad kiosk, Sätofta 6:21

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL
Dnr 2015/BL173 i Miljö- och Byggreda.
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Dnr MBN 2017/94

18

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
samt garage, Sätofta 8:18

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

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

2. Åtgärden kräver en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL. Som kontrollansvarig
godkänns byggherrens förslag: X X, X, X.

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.

Upplysningar

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

5. Om avlopp ska finnas i garaget ska det vara försett med oljeavskiljare.

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. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
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10. 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.

11. Avgift enligt fastställd taxa: 31 974 :-

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL204 i Miljö-och Byggreda.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage har inkommit.
Sökande är X X.
Ansökan avser ett enbostadshus på 196 m² BYA/BTA samt ett garage på 64 m²
BYA/BTA.
Ett tidigare fritidshus på fastigheten har rivits efter ett rivningslov 2017-04-27.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, den ligger utom
samlad bebyggelse enligt ÄPBL men inom sammanhållen bebyggelse enligt PBL. I väst
och norr gränsar den till bebyggda fastigheter samt i öst och söder till relativt öppet
landskap. Direkt angränsande i öst ligger en ridbana. Fastigheten ingår både i kommunalt
utbyggnadsområde och i verksamhetsområde för VA.
7 sakägare är tillfrågade, varav 5 inte har något att erinra och 2 ännu inte har svarat.
Tiden för att inkomma med synpunkter går ut 2017-09-12.
Ärendet har skickats på remiss till berörda kommunala enheter och inga synpunkter som
avstyrker byggnation har framförts. Räddningstjänsten framför dock att brandskyddet
enligt BBR 5:611 ska beaktas p.g.a. avstånd mellan bostadshus och garage.

Beslutsförslaget har inte kommunicerats med berörd part.

Förslag till beslutsmotivering
Omgivande fastigheter är bebyggda med hus i liknande storlek som det som nu föreslås
och åtgärden bedöms vara väl anpassad till landskapsbilden. Marken är förhållandevis
plan och inga större markförändringar krävs för inför byggnation, åtgärden bedöms ta
tillvara naturförutsättningarna väl. Miljö- och byggnämnden bedömer att marken är lämplig
att bebygga med hänsyn till möjligheterna att anordna trafik, el, avfallshantering och VA.
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Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § plan- och
bygglagen (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
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL

_____
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Dnr MBN 2017/95

19

Bygglov för nybyggnad av garage samt
förråd, Lillasäte 4:12

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar:

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

2. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 och 24 § § PBL.
För åtgärden krävs ingen kontrollansvarig och inget tekniskt samråd enligt 10 kap. 9 och
14 §§ PBL.

3. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att:
a. Kontrollplan fastställs.
b. Lägeskontroll krävs i detta ärende.
c. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked:
- Genomförd och verifierad kontrollplan.
- Intyg på utförd lägeskontroll.

Upplysningar
4. 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). Beslut om startbesked upphör att gälla
den dag då beslutet om lov upphör att gälla (enligt 10 kap. 25 § PBL).

5. Byggnationen/åtgärden får påbörjas på egen risk innan beslutet om lov vunnit laga
kraft.

6. Ett byggnadsverk får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett
slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL. Om du tar ditt byggnadsverk i bruk utan slutbesked
innebär det bland annat att byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap
51 § PBL.

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

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. Avgift enligt fastställd taxa: 7 788 :-

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL222 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt förråd har inkommit. Sökande är X X.
Ansökan avser ett garage med förråd på 64 m² BYA/BTA.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, den ligger både inom
samlad bebyggelse enligt ÄPBL och inom sammanhållen bebyggelse enligt PBL. Den
omges av bebyggda fastigheter. Fastigheten ingår både i kommunalt utbyggnadsområde
och i verksamhetsområde för VA.
När ansökan inkom föreslogs byggnaden få en nockhöjd på 4,9 m. 7 sakägare
tillfrågades, varav 2 var negativa och 5 inte hade något att erinra. Tiden för att inkomma
med synpunkter gick ut 2017-08-15.
De negativa synpunkterna berör att byggnaden anses bli väldigt dominerande i
förhållande till naturen och att den blir placerad mitt för vardagsrumsfönstret. Se yttrande
för mer information. Synpunkterna skickades till sökanden för kännedom.
Därefter valde sökanden att ändra utformningen av byggnaden genom att sänka
takvinkeln, och därmed få en nockhöjd på 4,5 m. Samma 7 sakägare som tidigare
tillfrågades, varav 2 är negativa och 5 inte har något att erinra. Tiden för att inkomma med
synpunkter gick ut 2017-09-06.

De negativa synpunkterna berör ännu att byggnaden blir för dominerande och att den
ändrade takvinkeln är försumbar i sammanhanget. Det anses också att utseendet med två
olika stora garageportar gör att det mer liknar en industrifasad än ett garage i ett
naturskönt område. Se yttrande för mer information. Synpunkterna har skickats till
sökande för kännedom. Sökanden har bemött synpunkterna i en skrivelse inkommen
2017-09-05.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-09-13

37 (40)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Beslutsförslaget har inte kommunicerats med berörd part.
Förslag till beslutsmotivering
Närområdet består av ett tiotal fastigheter bebyggda med bostadshus och garage eller
carport. Föreslagen placering utgör idag en plan grusad yta som bedöms vara lämplig att
uppföra ett garage på. Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärden är väl anpassad till
stads-och landskapsbilden samt tar tillvara på intresset av en god helhetsverkan enligt 2
kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).
Avståndet mellan byggnaden och vägen blir ca 7,5 m vilket gör att åtgärden inte bedöms
utgöra någon olägenhet eller trafikfara i närområdet.
Nämnden bedömer att det idag inte finns någon nämnvärd utsikt eller liknande från den
klagandes fastighet. I avsaknad av detaljplan och med hänsyn till befintlig
bebyggelsestruktur bedöms föreslagen byggnad inte innebära någon 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.

Beslutsunderlag
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL
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Dnr MBN 2017/96

20

Bygglov för utvändig ändring av fasad
samt byte av fönster och dörr, Klevahill
1:42

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL

Dnr 2017/BL215 i Miljö-och Byggreda.
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