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§ 78 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare konstateras att alla
ledamöter är närvarande förutom Johan Magnusson (MP), Göran Dahlgren (S) och Stefan
Liljenberg (SD). För Johan Magnusson (MP) tjänstgör Sven Stark (MP), för Göran
Dahlgren (S) tjänstgör Per-Olof Henriksson (S) och för Stefan Liljenberg (SD) tjänstgör
Ismo Pääkkönen (SD).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ismo Pääkkönen (SD) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, tisdagen den 28 augusti kl.
16:00.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll utses. I tur att justera är Stefan Liljenberg (SD). Om
någon är jävig i något ärende ska ledamot eller ersättare anmäla detta innan val av
justerare görs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr MBN 2018/10

§ 82 Redovisning av beslut som fattats med
stöd av delegeringsordningen
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut av
tjänstemän och ordförande under perioden maj-juli 2018.

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/0009 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 GDPR/Dataskyddslag
Dnr 2018/0009 MBR.

_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr MBN 2018/12

§ 83 Anmälningar
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/0025 i Miljö- och Byggreda (MBR).

1. Kommunfullmäktige: Beslut 2018-05-30 § 74, Ändring i reglemente för MBN för att
kunna hantera animaliska biprodukter. Dnr KSF 2018/159. Dnr 2018/0100 MBR.
2. Kommunfullmäktige: Beslut 2018-06-20 § 94, Inköpspolicy för Höörs kommun. Dnr KSF
2017/351. Dnr 2018/0627 MBR.

3. Kommunfullmäktige: Beslut 2018-06-20 § 95, Processorienterad arkivredovisning i
Höörs kommun. Dnr KSF 2018/218. Dnr 2018/0572 MBR.

4. Kommunstyrelsen: Beslut 2018-05-15 § 90, Befolkningsprognos för Höörs kommun
2018-2030. Dnr KSF 2018/94. Dnr 2018/0477 MBR.

5. Kommunstyrelsen: Beslut 2018-05-15 § 114, Upphöra att använda kommunens
anslagstavla vid Kommunhusets entré. Dnr KSF 2018/186. Dnr 2018/0480 MBR.

6. Kommunstyrelsen: Beslut 2018-06-05 § 127, Gallring av information av tillfällig eller
ringa betydelse. Dnr KSF 2018/219. Dnr 2018/0553 MBR.

7. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag
Dnr 2018/0575 MBR.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr MBN 2018/11

§ 84 Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den lämnade
informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/0026 i Miljö- och Byggreda (MBR).

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation.

Information ges om:

1. Uppföljning av verksamhet juli 2018.

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.

3. Personalförändringar.

4. Systemet Vision tillsammans med Hörby?

5. Flytt till nya lokaler beräknas till den 1 november 2018.

6. Metallbit i bake-off.

Beslutsunderlag
1. 18-0026-12 Uppföljning av verksamhet juli.
2. Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr MBN 2018/45

§ 85 Omfördelning av investeringsbudget 2018
för miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
besluta:

1. Medlen avsatta för projekt 9404 (Byggarkiv på webben) med 70 000 kr flyttas till projekt
9402 (Inventarier MBN-kontor) och 150 000 kr till projekt 9403 (Ärendehanteringssystem
Miljö- och byggreda).

2. Omfattningen av investeringsbudgeten förblir densamma 630 000 kr.

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/0534 i Miljö- och Byggreda.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har totalt 630 000 kr i investeringsbudgeten för 2018,
se tabell. Sedan tidigare har man konstaterat att det inte finns utrymme i driftsbudgeten
för att implementera byggarkiv webben, och därför kommer de pengarna inte att
förbrukas.

Ärendehanteringssystem
Under hösten ska miljö- och byggsektorn påbörja ett byte av ärendehanteringssystemet.
Det finns eventuellt möjlighet att samordna ärendehanteringssystemet med Hörby
kommun och f.n. sker förhandlingar med både leverantören och Hörby kommun. I
systembytet ingår samtliga komponenter, utbildning för samtlig personal, konvertering
från det gamla systemet, samt det första årets licenskostnader. Det finns 370 000 kr
avsatt i investeringsbudgeten till systembytet, men redan nu står det klart att det kommer
att bli avsevärt dyrare.

En uppskattning är att systembytet kommer att kosta runt en halv miljon kronor. Det
exakta beloppet kommer att preciseras längre fram i beslutsprocessen.

Inventarier

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Under hösten ska miljö- och byggsektorn byta lokaler och flytta till Vårdcentralen. Det
behövs nya brandklassade arkivskåp á 20 000 kr per styck, och delar av möblemanget
måste förnyas.

Kostnaden för detta uppskattas till totalt 110 000 kr.

Beslutsunderlag
1. 18-0534-1-Skrivelse miljö.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr MBN 2017/32

§ 86 Information om tidigare vitesföreläggande
gällande miljöfarlig verksamhet
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt GDPR/Dataskyddslag

Dnr 2015/1068 i Miljö- och Byggreda.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr MBN 2018/47

§ 87 Föreläggande om försiktighetsmått
gällande anmälan om miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt GDPR/Dataskyddslag

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/0613 i Miljö- och Byggreda.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Justerande

Utdragsbestyrkande
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_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr MBN 2018/46

§ 88 Yttrande över remiss
samhällsbyggnadssektorns organisation,
ansvarsområde och politiska ledning
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till yttrande som sitt eget och
översända det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/0633 i Miljö- och Byggreda, Dnr KSF 2018/247.

Miljö- och byggnadsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott
rörande ett förslag om omorganisation av samhällsbyggnadssektorn och miljö- och
byggmyndigheten, samt dess styrning.

Förslaget går bl.a. ut på att slå ihop tekniska nämnden med miljö- och byggnadsnämnden
till en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd samt att miljö- och byggmyndigheten går upp i
samhällsbyggnadssektorn.

Yttrande

Sammanfattning av yttrandet
Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
omorganisation, såväl politiskt och som på tjänstemannanivå, inte är tillräckligt väl utrett
och underbyggt. Den föreslagna organisationen kommer inte att vara fri från jäv, vilket
innebär att oberoende miljötillsyn svårligen kan bedrivas inom en sådan organisation.
Den beräknade ekonomiska vinsten blir sannolikt väsentligt lägre än uppskattat då
förväntade kostnader inte tas upp i underlaget, det är inte osannolikt att det istället blir en
kostnad. Vidare bör man utreda andra alternativ till organisation som är mer
kostnadseffektiva och som inte innebär en inbyggd jävsproblematik.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samordningsvinster
Miljö- och byggnadsnämnden ser vissa samordningsvinster i förslaget. Framför allt finns
det fördelar på tjänstemannasidan då bygg- och planverksamheterna samordnas i samma
sektor, men det kan även understödja miljöaspekterna i planarbetet. Tyvärr innebär miljöoch byggmyndighetens kommande omlokalisering till vårdcentralen att det fysiska
avståndet mellan verksamheterna riskerar att underminera de samordningsvinsterna.
Eventuella samordningsvinster på miljösidan riskerar dock att försvinna då allvarliga
problem kan uppstå när myndighetsutövningen kommer i ett läge där lagstiftningen kan
hamna på undantag till följd av ren jävsproblematik.

Jäv
De tydligaste svårigheterna i förslaget är jävsproblematiken. Organisationsförändringen
skulle innebära att man sammanför utförare och tillsyn i samma organisation, och slår
ihop en utförarnämnd med en myndighetsnämnd. Eftersom samtlig personal är anställd
av kommunstyrelsen och att Samhällsbyggnadschefen blir chef över både verksamheten
som det bedrivs tillsyn över och personalen som bedriver tillsynen måste all handläggning
utföras av personal som inte är anställd av kommunen. För att lösa jävsproblematiken är
förslaget att jävsärenden handläggs av grannkommunerna via ett befintligt timme-mottimme-avtal och att besluten hänvisas till kommunstyrelsen.
Den nya sammanslagna miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är fortfarande ansvarig för
all tillsyn enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken inom kommunen, vilket medför att
den i sin tur måste granska att arbetet och tillsynen blir utfört på ett lagligt sätt. Det
innebär att nämnden måste granska kommunstyrelsens myndighetsutövning och
handläggningen i kommunerna som utför arbetet. Vidare består kommunen av endast en
förvaltning och all personal är anställd av kommunstyrelsen, vilket innebär att även här
finns ett inbyggt problem med jäv.
Miljö- och byggnadsnämnden vill framhålla att risken för jäv måste vara helt undanröjd för
att juridiskt korrekta beslut ska kunna fattas, att kommunallagen och förvaltningslagen
samt allmänna förvaltningsrättsliga principer ska kunna upprätthållas, samt att nämndens
ansvar att granska myndighetsutövningen ska kunna utföras.

Olika bedömningar och gränsdragningar
Med två separata enheter som beslutar om myndighetsutövning och olika organisationer
Justerande

Utdragsbestyrkande
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som handlägger ärenden finns en risk att man får en ojämn bedömning av likartade
ärenden. Vidare har även den framtida miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvar för
att myndighetsutövningen är laglig och ska granska dessa aspekter. Antingen sköts
tillsynen av en annan kommun för att sedan beslutas av kommunstyrelsen eller så
ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inte både och.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ingen möjlighet att styra tillsynsorganisationen
i andra kommuner. Hur gör man om det blir problem med tillsynen som utförs av andra
kommuner, eller om kommunstyrelsen gör andra bedömningar än miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i beslut rörande kommunens verksamheter? Detta är
fundamentala frågor då det rör sig om likhet inför lagen.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att gränsdragningarna kommer att bli svåra att
hantera och att det finns en icke försumbar risk för ojämn myndighetsutövning. Detta kan
komma att betyda att likhetsprincipen inom kommunallagen inte kan upprätthållas.

Kostnader
I dagsläget har miljö- och byggnadsnämnden ett avtal med motsvarande nämnder i Sjöbo,
Hörby och Eslövs kommuner där man kan byta timme mot timme i handläggartid. Det är
tveksamt att det går att utnyttja det avtalet fullt ut för att täcka all tillsyn över kommunens
verksamheter då även nämnda kommuner har en slimmad tillsynsorganisation.
Enkelt uttryckt kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förmodligen inte erbjuda
motsvarande tjänster som man skulle få av dem och de har sannolikt svårt att avvara
tillräckligt med resurser för att täcka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillsyn över
de kommunala verksamheterna. Slutsatsen är att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
troligtvis åtminstone delvis måste betala för den tillsynen.

Till detta kommer även behovet av mer utbildning då det blir väsentligt fler ledamöter som
ska besluta i myndighetsfrågor. Vidare kommer den nya miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden spänna över många verksamheter. Redan idag har miljö- och
byggnadsnämnden relativt långa sammanträden.

Enligt utredningen skulle en sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden till en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd kunna ge en besparing om
ca 200 – 300 000 kr per år.
Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att merparten av den beräknade
besparingen försvinner med de förväntade ökade kostnaderna för extern handläggning,
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-21

20 (34)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

längre och tätare nämndssammanträden, samt ett ökat behov av utbildning. Det är inte
osannolikt att det istället innebär att kommunen får ökade kostnader.

Alternativa förslag
Miljö- och byggnadsnämnden anser att nuvarande organisation är både ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Inte desto mindre ser miljö- och byggnadsnämnden andra alternativ
som skulle kunna innebär väsentliga kostnadsbesparingar och som bör utredas innan en
eventuell omorganisation genomförs.
Kompetensförsörjningen är ett problem som de flesta miljö- och byggförvaltningar i
mindre kommuner brottas med. En sammanslagning av miljö- och byggmyndigheterna
med en grannkommun skulle ge en betydligt bredare kompetensbas och skulle dessutom
göra oss till en attraktivare arbetsgivare. Samordningsvinsterna skulle bli betydande och
därmed även besparingarna.
I det fall samarbete med en grannkommun inte är möjligt är det lämpligt att behålla miljöoch byggnadsnämnden i dess nuvarande form. Då hade man löst många av problemen
med jäv, nämndens granskningsansvar och risken för ojämn myndighetsutövning. Om
tekniska nämnden inte kan kvarstå i sin nuvarande form bör man utreda möjligheten med
en ”servicenämnd” som spänner över ett bredare område, alternativt ett utskott till
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Sven Stark (MP) yrkar bifall till yttrande enligt tjänsteskrivelse.
Beslutsordning
Ordförande Kenneth Kallin (MP) konstaterar att det finns ett grundförslag enligt
tjänsteskrivelse som Sven Stark (MP) yrkar bifall till. Han frågar miljö- och
byggnadsnämnden om den kan anta förslaget till yttrande som sitt eget. Han finner att
nämnden beslutar enligt detsamma.

Beslutsunderlag
1. 18-0633-2-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende.
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-06-19 (2018-06-19 KSAU §191).
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-05-22 (2018-05-22 KSAU §157).
4. TjänsteskrivelseOmorgTNMBN.
5. Tjänsteskrivelseomhandläggning180612.
_____
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Dnr MBN 2018/40

§ 89 Policy för solpaneler och solfångare
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Nedanstående text antas att gälla som policy för solpaneler och solfångare från och med
2018-08-01 samt att den ska publiceras på kommunens hemsida:

Från och med 1 augusti 2018 kan, om förutsättningarna nedan uppfylls, solcellspaneler
och solfångare installeras utan vare sig bygglov eller anmälan. Om förutsättningarna inte
uppfylls behöver en bygglovsansökan eller anmälan göras till miljö- och
byggnadsnämnden.
Förutsättningar:
Ø anläggningen placeras på befintlig byggnads tak eller fasad, följer byggnadens form
helt och är inte upp- eller utvinklad eller utskjutande;
Ø byggnadens konstruktion påverkas inte och behöver inte förstärkas;
Ø installationen utförs inte på fastighet med utpekat kulturhistoriskt värde (se lista);
Ø installationen utförs inte inom område av riksintresse för kulturmiljövården eller i
område med landskapsbildsskydd (se karta);
Observera att även åtgärder som inte behöver lov eller kräver anmälan ska uppfylla krav
på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan enligt plan- och bygglagen. Bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas,
och ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tas tillvara.
Förutom anpassnings- och utformningskraven är det byggherren som ansvarar för att
gällande bestämmelser följs och att installationen sker på ett korrekt sätt med hänsyn till
byggnadens förutsättningar.
Anläggningar på befintlig mark som inte överstiger 1,2 meter i höjd kräver varken bygglov
eller anmälan.
Annars:
Det behövs en anmälan om byggnadens bärande konstruktion berörs eller om
installationen avsevärt påverkar brandskyddet i byggnaden.
Anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd (finns på kommunens
hemsida), samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar.
När inlämnade handlingar bedöms godtagbara och bestämmelserna i plan- och
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bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är
uppfyllda ges startbesked.
Om åtgärden inte följer detaljplan eller sker på fastighet som inte är undantagen kan en
anmälan komma att behandlas som ett bygglov och i vissa fall även politiskt.
Om åtgärden innebär att befintlig byggnads form inte följs betraktas den som en
påbyggnad och är som utgångspunkt bygglovspliktig.
Vid tvekan kontakta byggmyndigheten.
Taxor (2018):
Anmälan mindre fasadändring 1 001:Anmälan större fasadändring 2 002:Bygglov mindre fasadändring 2 177:Bygglov större fasadändring 4 088:Ibland kan grannar behöva höras och då tillkommer en kostnad för detta.

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/1071 i Miljö- och Byggreda.

Den 1 augusti 2018 infördes en ny bestämmelse i plan- och bygglagen, 9 kap 3c §:
”Det krävs inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som
följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.
Första stycket gäller inte om
1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov,
2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13
§, eller
3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 §
andra stycket miljöbalken. Lag (2018:1324).”
Det innebär att många solcellsanläggningar på byggnader är bygglovbefriade om inte
gällande detaljplan säger annat (punkt 1).
Områden av riksintresse för totalförsvaret (punkt 3) saknas i Höörs kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det även fortsatt bör krävas bygglov eller
anmälningsplikt för anläggningar på byggnader som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (punkt 2) samt inom områden av
riksintresse för kulturmiljövården och i områden med landskapsbildsskydd.

Beslutsunderlag
1. 18-1071-3-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende.
2. Bilaga 1 Lista, områden av riksintresse för kulturmiljövården och områden med
landskapsbildsskydd.
3. Bilaga 2 Karta, fastigheter upptagna i Kulturmiljöprogram 2012 för Höörs kommun.
_____
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Dnr MBN 2018/48

§ 90 Bygglov för uppförande av plank, Humlan
6
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

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

2. Tekniskt samråd och kontrollplan krävs inte för denna åtgärd. De tekniska
egenskapskraven är inte granskade i bygglovet.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap 23-24 §§
PBL.

Upplysningar
4. Åtgärder, som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk då beslutet
kan komma att ändras.

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

6. Beslutet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dagen för beslut om lov (PBL 2010:900) 9 kap 43 §.

7. Beslutet om bygglov kommer enligt 9 kap. 41 a och 41 b § § PBL att kungöras i Postoch Inrikes Tidningar. Berörda grannar och sakägare kommer att meddelas om
kungörelsen.

8. När åtgärden är klar skall ni meddela detta för slutbesked till Miljö- och
byggmyndigheten via post eller e-post. Ange fastighetsbeteckning och diarienummer.

9. 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
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51 § PBL.

10. Avgift enligt fastställd taxa 5289 kr.
5023 (Bygglovsavgift + justeringsfaktor 1,2) + 266 (kommunicering)= 5289 :-

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/BL143 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om bygglov för uppförande av plank har inkommit. Sökande är X X.

Ansökan avser ett plank med grind/port. Planket är 7 meter långt och 1,80 meter högt.
Fastigheten omfattas av detaljplan antagen 1949-05-06. Bostadshuset är uppfört omkring
år 1900. Bostadshuset är placerat på prickmark som inte får bebyggas.

Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanen då planket är placerat på prickmark.

Två stycken sakägare är tillfrågade och har inget att erinra. Planket är placerat i
tomtgräns mot Klockarebacken vilket utgör kommunens mark.

Beslutsförslaget har inte kommunicerats med berörd part.

Ytterligare bakgrundsbeskrivning
Bostadshuset är placerat i fastighetsgräns. Fastigheten är belägen mot Klockarebacken
vilket medför att många passerar längs en stig mycket nära bostadshuset.
Beslutsmotivering
Det finns ett behov av att avskärma trädgården från direkt insyn. Ett plank med portar
förstärker intrycket av gårdsmiljö vid fastigheten. Planket bedöms vara anpassat till
stadsbilden och ta tillvara på intresset av god helhetsverkan. Åtgärden bedöms inte
innebära en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL.

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (2017:900) 40-43 §§
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. Skrivelsen ska
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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 miljö- och
byggnadsnämnden finner att beslutet är felaktigt 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 eller
organisationsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress. 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: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se

Beslutsunderlag
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag

Beslut ska skickas till
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-21

26 (34)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Dnr MBN 2018/49

§ 91 Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus med komplementbyggnad
och maskinhall, Råröd 2:13
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900).
2. Ansökan om bygglov måste inlämnas inom två år från dagen för detta beslut, annars
upphör detta beslut att gälla.
3. Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
4. Avgift enligt fastställd taxa 4 816 kr (faktura sänds separat)

Ärendebeskrivning
Dnr 2017/BL174 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med
komplementbyggnad/maskinhall har inkommit. Sökande är X X.
11 sakägare har tillfrågats. 9 medger medan 2 inte medger med hänvisning till miljöbalken
3 kap 4 §.

Ytterligare bakgrundsbeskrivning
Den sökandes avsikt är att göra en avstyckning på cirka 3 000 m2 och där uppföra ett
boningshus på 209 m2 och en maskinhall på 175 m2. Den aktuella platsen omfattas inte
av några utpekande intressen eller regleringar.

Beslutsmotivering
Den tilltänkta avstyckningen är belägen på en mindre åker som i sin tur är omgiven av
skogs- och betesmarker och bedöms inte kunna brukas rationellt då den till stor del är
omgiven av högre vegetation. Den föreslagna lokaliseringen och utformningen bedöms
vara väl anpassad till platsen.
Den nya bebyggelsen behöver själv ordna med vatten och avlopp, vilket bedöms fullt
möjligt, samt själv ordna föreslagen väganslutning med Trafikverket enligt inlämnat
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förslag. Detta kan hanteras i det kommande bygglovet.

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (2017:900) 40-43 §§

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. Skrivelsen 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 miljö- och
byggnadsnämnden finner att beslutet är felaktigt 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 eller
organisationsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress. 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: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag
_____
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Dnr MBN 2018/53

§ 92 Tidsbegränsat bygglov t. o. m. 2023-06-01,
Klevahill 2:30
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om tidsbegränsat bygglov beviljas t. o. m. 2023-06-01 stöd av 9 kap. 33 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
2. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dagen för detta beslut.
3. Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk.
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut befriar er inte från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
5. Avgift enligt fastställd taxa 2 108 kr (faktura sänds separat).

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/BL220 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2023-06-01 har inkommit. Sökande är X X.
Inga sakägare är tillfrågade då åtgärderna bedöms planenliga.
Ansökan omfattar en yurta på cirka 8 m2, ett cykelskjul på cirka 6 m2, ett utedass på cirka
2 m2 och en skateboardbana.

Ytterligare bakgrundsbeskrivning
Fastigheten är belägen inom byggnadsplan antagen 1968 som anger att fastigheten ska
användas för bostads-/fritidsändamål. Planen reglerar vidare byggnadshöjd,
exploateringstal med mera. Ansökan håller sig inom bestämmelserna med viss
reservation för bestämmelsen om att endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan
gårdsbyggnad får uppföras.
Sökandes anmälan om uppställning av en arbetsbod godkändes 2017-08-22 och 201807-30 beviljades bygglov för uppförande av ett fritidshus på fastigheten. Den sökande har
i stort sett byggt allt vad denna ansökan gäller. Byggmyndigheten har fram till nu jämställt
yurtan med ett tält. Skaterampen har byggts på efterhand och har hitintills inte varit så
hög att bygglov bedömts behövas utan har jämställts med en altan lägre än 1 meter. Det
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kan antas att skateboardbanan kommer att utvecklas och byggas på efterhand. Utedasset
och cykelskjulet kan betraktas som friggebodar.

Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (2017:900) 40-43 §§
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. Skrivelsen 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 miljö- och
byggnadsnämnden finner att beslutet är felaktigt 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 eller
organisationsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress. 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: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag
_____
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Dnr MBN 2018/50

§ 93 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
Bosjökloster 1:147
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

1. Ansökan om bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus enligt plan- och
bygglagen 9 kap 31 §.

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 för att boka tid för detta.

4. På tekniskt samråd redovisas förslag till kontrollplan, brandskyddsbeskrivning,
energiberäkning samt konstruktionsritningar för bygg, VVS och yttre VA.

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

6. Blankett lägeskontroll bifogas beslutet.

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

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

9. Avgift enligt fastställd taxa 15 626 kr (faktura sänds separat).

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-21

31 (34)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ärendebeskrivning
Dnr 2018/BL104 i Miljö- och Byggreda.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus har inkommit. Sökande är X X.
10 sakägare har tillfrågats, och 8 medger medan 2 ännu inte svarat (till 180815).

Ytterligare bakgrundsbeskrivning
Fastigheten är bebyggd sedan länge och diskussioner har pågått med sökande under
relativt lång tid. Befintligt hus är beläget på cirka + 55 meter över havet och har beviljats
rivningslov då det inte ansetts realistiskt att göra tillbyggnader på detta. Diskussioner har
förts om markutfyllnader för att komma upp till den färdiga-golv-höjd om + 56,5 som
kommunen bedömt vara lägsta godtagbara. Markutfyllnader i detta läge har bedömts
olämpliga ur landskapsbildssynpunkt då fastigheten är belägen inom område av
riksintresse för både kulturmiljövård och friluftsliv samt nära Ringsjöns strand. Förslaget
har därför blivit att förse huset med en sockel och att utföra golvbjälklaget i sådana
material som tål en eventuell översvämning. Färdig-golv-höjd i förslaget är +56,08 vilket
bedöms godtagbart då Ringsjön enligt tidigare utredningar vid så kallat 100-årsregn
beräknats kunna stiga till + 55,5 och, vid starka vindar, till +56,0 lokalt.
Fastigheten omfattas inte av strandskydd.
Beslutsmotivering
Då fastigheten ingår i befintligt bebyggelseområde, är bebyggd sedan tidigare, är
ansluten till kommunalt VA-nät, inte bedöms kunna skadas vid en översvämning samt
föreslagen byggnad bedöms vara anpassad till lokal byggnadstradition finns inga skäl till
att neka bygglov.
Detta beslut kan överklagas med stöd av Förvaltningslagen (2017:900) 40-43 §§

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. Skrivelsen 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 miljö- och
byggnadsnämnden finner att beslutet är felaktigt 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 eller
organisationsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress. 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:
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0413-28 000, e-post: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se.

Beslutsunderlag
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag

_____
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Dnr MBN 2018/54

§ 94 Bygglov för uppförande av plank samt
skärmtak, Kontoristen 3
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt GDPR/Dataskyddslag

Dnr 2018/BL185 i Miljö- och Byggreda.
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