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§ 38 Upprop
Beslut
Upprop och notering av ledamöter och ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 39 Val av justerande och tid för justering
Beslut
Ordförande Leif Rosvall (SD) och Åsa Sandgren (C) utses att justera dagens
protokoll. 09:00. Justeringen sker onsdagen den 30 mars kl. 09:00.

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen justeringsordning (BMN 2020-11-11 § 189) står Åsa Sandgren
(C) i tur att justera dagens protokoll.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 40 Initiering av nya ärenden
Beslut
Inga initierade ärenden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden

§ 41 Godkännande av föredragningslista samt
anmälan om jäv
Beslut
Föredragningslistan godkänns samt ingen anmälan om jäv.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 42 Protokoll föregående sammanträde
Beslut
Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-02-23 läggs till
handlingarna.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 43 Utbildning/information till nämnden –
bygg, del 1.
Beslut
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Bygglovsarkitekten gick igenom olika avsnitt inom bygg:
 Lagstiftning
 Vad kräver bygglov?
 Andra typer av lov
 Vanliga facktermer och uttryck
 Case studies
 Frågor
 Vad vill ni veta mer om inför del 2?
______

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr BMN 2022/35

§ 44 Taxa enligt alkohollagen
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt alkohollagen.
Bygg- och miljönämnden beslutar även att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om att upphäva nu gällande taxa för socialnämndens verksamhet
enligt alkohollagen, antagen av kommunfullmäktige i beslut 2017-06-26, § 82.

Sammanfattning av ärendet
Från 2022-01-01 har bygg- och miljönämnden ansvaret för tillsyn och
handläggning gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Enligt 8 kap. 10 § i Alkohollag (2020:1622) får kommunen ta ut avgift för
prövningen samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd och av den som
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.
Bygg och miljö har tagit fram ett förslag på ny taxa för bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt alkohollagen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-21.
Förslag taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt alkohollagen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Bygg- och miljönämnden
Dnr BMN 2021/8

§ 45 Yttrande detaljplan Engströmsmarken,
Osbyholm 1:112
Beslut
Bygg- och miljönämnden har inget att erinra mot granskningshandlingen för
detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken.
Bygg- och miljönämnden vill att kommunstyrelsen beaktar nedan punkter,
under Förslag till beslutsmotivering, i det fortsatta planarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Planering och utveckling, kommunstyrelsen, har tagit fram en planbeskrivning
för del av Osbyholm 1:112, kallat Engströmsmarken. Planförslaget är nu
tillgängligt för granskning och bygg- och miljönämnden har fått möjlighet att
lämna yttrande. Vid samrådsskedet tillhörde Planering och utveckling byggoch miljönämnden och det yttrandet var därmed ett internyttrande av
tjänstemännen på förvaltningen, i februari 2021.
Syftet med planen är att planlägga mark för ca 50 nya bostäder, parkeringsytor
samt möjligt läge för en nätstation och återvinning. Planområdet ska kunna
innehålla en variation av grupphusbebyggelse och tomter för fribyggda villor.
Förslag till beslutsmotivering
Planering och utveckling har beaktat de flesta av de synpunkter samt svarat på
de frågor som Bygg och miljö framförde i samrådsskedet. Bygg och miljö har
nu nedan ytterligare kommentarer:
-

Hur kopplas den nya lokalgatan på den gamla gatan i norr? Det verkar
ligga ett grönområde mellan gata och lokalgatan, oklart om detta är ett
fel i grundkartan eller om denna del faktiskt hade behöver inkluderas i
planområdet.

-

Bygg saknar ett resonemang/ställningstagande i planbeskrivningen
angående lovbefriade åtgärder enligt 9 kap 4-4c §§ Plan- och
bygglagen (s.k. attefallare/bolundare, friggebodar m.m.). Tomterna är
små i området, och byggrätten är anpassad därefter. Om byggrätten
även är anpassad för att sedan tillåta de lovbefriade åtgärderna bör
detta framgå i planbeskrivningen.

-

Detaljplanen tillåter alla typer av bostäder genom att planbestämmelse
B inte är mer specificerad, men Bygg bedömer att den ändå klarar
syftet genom formuleringarna av planbestämmelser gällande byggrätt
och byggnadshöjd samt de områden som har planbestämmelse f1.

-

Justerande

Utdragsbestyrkande
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-

Planbestämmelse m1 bedömer vi vara bra, och skapar möjlighet att
anpassa behovet av en bullerskyddad uteplats beroende på var i
planområdet uteplatsen ligger.

-

Bygg hade önskat sig bestämmelser gällande utformning av
byggnaderna för att skapa en högre standard på arkitekturen i vad som
kommer vara ett populärt område så nära inpå Ringsjön. Hörby
kommun har här möjlighet att sätta upp ”spelreglerna” för området
och öka dess attraktivitet och skapa en levande boendemiljö med hög
livskvalitet. Detta i sin tur kan sedan sprida sig till närliggande område.
Detta är något som är vanligt vid strandnära lägen i andra kommuner,
och något som annars kan bli en borttappad chans.

-

I övrigt en tydlig plan med lättlästa bestämmelser.

-

Miljö har, genom tillsyn, fått ta del av rapport från utförd
markmiljöundersökning av eventuella föroreningar i området. I
tillsynen kan vi därmed framöver komma att ställa krav på åtgärder
beroende på vad granskningen av rapporten visar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-09
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 2022/36

§ 46 Verksamhetsrapport 2021
Beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner Verksamhetsrapport 2021,
myndighetsutövning.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsrapporten beskriver uppföljning av myndighetsutövningen inom
bygg- och miljönämndens verksamhetsområden för 2021.
Rapporten beskriver antalet av några typer av ärenden som Bygg och miljö
handlägger, jämfört med föregående åren. Statistiken visar att vissa typer av
ärenden varierar år från och år och även att vissa typer av ärenden är i större
volymer än andra.
Tillsynen under 2021 har påverkats mycket av pandemin med Covid-19, flera
verksamheter har inte velat ta emot besök eller så har Bygg och miljö inte
kunnat utföra besök då det varit restriktioner och distansarbete etc.
Tillsynen tappade också fart inom miljö- och hälsoskyddsområdet beroende
på att samtliga tidigare miljöinspektörer slutat sina tjänster och nya har
rekryterats, flera av dessa är nya inom arbetsområdet. En stor del av tiden har
därmed varit upplärning och inläsning samt att handläggning tar lite längre tid
än för en van inspektör.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-09
Verksamhetsrapport 2022-03-09
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 2021/44

§ 47 Reviderad Delegationsordning
Beslut
Bygg- och miljönämnden antar förslag på reviderad delegationsordning för
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde, den gäller från och med 202104-01. Bygg- och miljönämnden upphäver samtidigt tidigare antagen
delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämndens
verksamhetsområde. Bakgrunden till revideringen är att lagstiftning har
ändrats och behov av nya delegationspunkter.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-09.
Förslag på revidering av delegationsordning för Bygg- och miljönämndens
verksamhetsområde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 2022/43

§ 48 Barnbokslut 2021
Beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner Barnbokslut 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-29 § 97, att inrätta barnbokslut i
Hörby kommun. Varje nämnd ska lämna en årlig rapport i samband med
årsredovisningen.
I Bygg- och miljönämndens budgetskrivelse står det om verksamheten:
Nämnden ska åt kommunens invånare och företag skapa en god boende och
verksamhetsmiljö, ge stöd och rådgivning till invånarna, svara för
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, smittskyddstobaks- alkohol- och livsmedelslagen, lagen om detaljhandel med receptfria
läkemedel samt lagen om sprängämnesprekusorer. Nämnden ansvarar även
för bostadsanpassningsbidrag samt naturvård.
Bygg- och miljönämndens arbete mot en skapa en god boende och
verksamhetsmiljö, innebär generellt sett även situationen för barn och unga
förbättras.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-23
Beslutet skickas till
Ekonom Helena Schön

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 2022/37

§ 49 Köinge 12:9 (Köinge 6819) - Nybyggnad av
fritidshus.
Beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.
Avgift enligt taxa 27 167 kr
Kontrollansvarig är Göran Holm, Sövrödsvägen 10, Höör.

Upplysning
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi
kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.
Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har
kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två
vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov. Du får inte påbörja arbetet innan
du har fått ett startbesked från oss.
För ditt ärende krävs utstakning och lägeskontroll.
Du kan beställa utstakning av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på
bifogad blankett. Du kan även välja att anlita en annan med mätningsteknisk
kompetens. Om du anlitar annan mättekniker ska denna godkännas av
Geoinfo Mittskåne. Du beställer lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på
bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för utstakning och
lägeskontroll separat.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Hittar du fornlämningar när du utför markarbeten ska du avbryta arbetet
direkt och kontakta Länsstyrelsen. Du ansvarar för att rapportera in
fornlämningar enligt Kulturmiljölagen.
Om du ska göra ett ingrepp i ett biotopskyddat objekt (till exempel en
stengärdsgård) ska du ta kontakt med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att
ansöka om dispens.
Du ska lämna in en anmälan till Bygg & Miljö för små avloppsanläggningar
samt för förmultningstoalett.
Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den
dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt
startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om ett mindre fritidshus kom in 2022-02-22. Huset ska ersätta ett
litet fritidshus som eldhärjats. Byggnadsarean blir totalt 36,16 m². Uppföres i
stående grå panel med vita knutar och foder samt svarta tvåkupiga
betongpannor.
Fastigheten ligger utanför planlagt område inom Riksintresse N57
Kvarnberga – Härröd - Östra Sallerup – Gummarp – Sniberup.
odlingslandskap, öppna hagmarker. Fastigheten på 71 035 m² består av
hagmarker och en mindre skog. Bebyggelsen utgör en liten del av arean.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tidigare har bygglov lämnats för halmhus på fastigheten. Det ska vara
färdigställt under 2023.
Beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd bedöms passa väl in på platsen och har placerats väl på
fastigheten. Åtgärderna bedöms uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap
Plan- och bygglagen samt uppfyller villkoren för bygglov i 9 kap 31 § Planoch bygglagen. Åtgärderna bedöms inte utgöra en betydande olägenhet i
enlighet med 2 kap 9 § Plan- och bygglagen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad
Ansökan
Situationsplan
Planritning
Fasader
Sektioner
Kompletteringar
Fakturaunderlag upprättad

2022-03-23
2022-02-22
2022-02-22
2022-02-22
2022-02-22
2022-02-22
2022-03-02
2022-03-08

Beslutet skickas till
Sökanden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 2022/44

§ 50 Äspinge 18:11 (Äspinge 5072) - Nybyggnad
av enbostadshus med vidbyggt garage
Beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.
Avgift enligt antagen taxa är 29 213 kr.
Kontrollansvarig är Alf Svensson, Ekebodavägen 10, 242 35 Hörby.

Upplysning
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi
kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.
Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har
kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två
vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov. Du får inte påbörja arbetet innan
du har fått ett startbesked från oss.
För ditt ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Du kan beställa utstakning
av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på bifogad blankett. Du kan
även välja att anlita en annan med mätningsteknisk kompetens. Om du anlitar
annan mättekniker ska denna godkännas av Geoinfo Mittskåne. Du beställer
lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne
tar betalt för utstakning och lägeskontroll separat.
Hittar du fornlämningar när du utför markarbeten ska du avbryta arbetet
direkt och kontakta Länsstyrelsen. Du ansvarar för att rapportera in
fornlämningar enligt Kulturmiljölagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Om du ska göra ett ingrepp i ett biotopskyddat objekt (till exempel en
stengärdsgård) ska du ta kontakt med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att
ansöka om dispens.
Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den
dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt
startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om nybyggnation av enbostadshus med vidbyggt garage kom in
2022-01-21. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, innanför
sammanhållen bebyggelse karta 22 enligt byggnadsnämndens beslut
1987-08-24 § 308. På fastigheten finns idag ett äldre boningshus och
ekonomibyggnad. Fastighetsarealen är på 5 680 m². Fastigheten är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten ligger inom Riksintresse N57
Kvarnberga – Härröd - Östra Sallerup – Gummarp – Sniberup.
odlingslandskap, öppna hagmarker. Riksintresset bedöms inte påverkas då
byggnationen sker inom redan bebyggt område.
Föreslagen åtgärd innebär att ett enbostadshus i en våning med sadeltak
uppförs på fastigheten med en byggnadsarea på 152,4 m² med vidbyggt garage
på 58,6 m². Total nybyggnation på fastigheten blir 211 m². Fasaden kläs med
röd panel och taket beläggs med behandlad svart tvåkupig betongpanna.
Sökanden kommer att ansöka om rivningslov för befintligt bostadshus.
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Beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd bedöms passa väl in på platsen och placeras på mark som
sedan innan varit ianspråktagen. Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla
utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen, samt följa de riktlinjer
som gäller för nybyggnation enligt gällande översiktsplan. Bygglov ska därmed
beviljas i enlighet med 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Fakturaunderlag
Ansökan
Situationsplan
Plan – sektion
Fasader
Markplanering
Anmälan KA

2022-02-25
2022-02-25
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21

Beslutet skickas till
Sökanden
_____
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Dnr BMN 2022/13

§ 51 Knutstorp 1 - Överklagat beslut
Beslut
Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Bygglovsarkitekten informerar om att det inte tillkommit något nytt ärendet.
_____
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Dnr BMN 2022/39

§ 52 Börringe 1 (Ringsjövägen 1A) – Ansökan
om och bygglov för tillbyggnad,
ombyggnad och fasadändring av
församlingshem
Beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad, ombyggnad och fasadändring av
församlingshem.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 30 och 31b §§ Plan- och bygglagen.
Avgift enligt antagen taxa är 32 801 kr.
Kontrollansvarig är Andreas Månsson (Lunds stift), Krafts torg 12B, 223 50
Lund.

Upplysning
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi
kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.
Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har
kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två
vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov.
Ni får inte påbörja arbetet innan ni har fått ett startbesked från oss. Se kallelse
till tekniskt samråd.
För ditt ärende krävs lägeskontroll. Du beställer lägeskontrollen genom Bygg
& Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för lägeskontroll
separat.
Du ska söka tillstånd för ingrepp i fornlämning innan markarbeten kan
påbörjas hos Länsstyrelsen. Hittar du fornlämningar när du utför markarbeten
Justerande
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ska du avbryta arbetet direkt och kontakta Länsstyrelsen. Du ansvarar för att
rapportera in fornlämningar enligt Kulturmiljölagen.
Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den
dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt
startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov inkom 2021-12-14 på fastigheten Börringe 1 för
tillbyggnad, ombyggnad och fasadändring av församlingshem. Fastigheten
ligger inom detaljplan 12-HÖB-73 antagen 1939-01-20 utan genomförandetid.
Fastigheten omfattas av planbestämmelserna BÖII, vilka medger bland annat
följande byggnation av fristående bostäder och inredning av garage, lokaler
för handel och hantverk samt samlingssalar.
Byggnaden används idag som församlingshem och kontor till den intilliggande
kyrkan. Detaljplanen medger dock endast byggnation för bostäder, vilket
innebär att den föreslagna tillbyggnaden är att anse som en avvikelse mot
gällande detaljplan.
Byggnaden bedöms även vara särskilt värdefull i enlighet med 8 kap 13 §
Plan- och bygglagen. Byggnadsantikvarie har yttrat sig i ärendet och bedömer
inte att ändringarna kommer att innebära en förvanskning av byggnaden.
Bygg och miljö håller med om denna bedömning.
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Föreslagna åtgärder innebär att en tillbyggnad på 52 m² uppförs på
byggnadens norra fasad in mot gården och utförs delvis putsad i samma gula
kulör som befintlig byggnad men består främst av större glaspartier samt ett
mindre parti med ekpanel. I samband med tillbyggnaden byggs även
församlingshemmet om invändigt, bland annat tillkommer en hiss,
köksutrymmen byggs om och ut och kontorsplatser tillkommer. I samband
med ombyggnaden och tillbyggnaden sker även ett fasadändringar bland
annat i form av fyra fönster som sätts igen på den östra fasaden.
Då åtgärden gällande tillbyggnaden bedöms vara en avvikelse mot gällande
detaljplan har berörda rågrannar hörts, ingen erinran har inkommit.
Remiss har även skickats till räddningstjänsten. Efter revidering av
brandskyddsunderlaget har de ingen erinran.
Beslutsmotivering
Föreslagna åtgärder bedöms passa väl in med befintlig byggnad och utgör inte
en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad då de utförs varsamt.
Åtgärderna bedöms därmed uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap Planoch bygglagen. Tillbyggnaden bedöms vara en liten avvikelse mot gällande
detaljplan och av begränsad omfattning. Bygglov kan därmed beviljas i
enlighet med 9 kap 30 och 31b §§ Plan- och bygglagen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-04
Fakturaunderlag 2022-03-04
Yttrande 2 Räddningstjänsten 2022-02-16
E-post komplettering brandskydd 2022-02-16
Yttrande 1 Räddningstjänsten 2022-02-04
Anmälan av kontrollansvarig 2022-01-10
Ansökan om lov 2021-12-14
Yttrande byggnadsantikvarie 2021-12-14
Planritning källare bef 2021-12-14
Planritning vån 1 bef 2021-12-14
Planritning vån 2 bef 2021-12-14
Planritning källare ny 2021-12-14
Planritning vån 1 ny 2021-12-14
Planritning vån2 ny 2021-12-14
Fasadritning öst-norr bef 2021-12-14
Fasadritning väst-söder bef 2021-12-14
Fasadritning öst-norr ny 2021-12-14
Fasadritning väst-söder ny 2021-12-14
Situationsplan 2021-12-14
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Sektionsritning ny 2021-12-14
Sektionsritning bef 2021-12-14
Brandskyddsbeskrivning 2021-12-14
Beslutet skickas till
Sökande
_____
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Dnr BMN 2022/45

§ 53 Häggenäs 21:50 (Zefyrvägen 1) – Ansökan
om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31b § Plan- och bygglagen.
Avgift är enligt antagen taxa 50 738 kr.
Kontrollansvarig är Andreas Lundström, Anders Pålssons väg 33, 233 76
Klågerup.

Upplysning
Faktura för avgifter skickas separat.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
ur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
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Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov inkom 2021-11-30 på fastigheten Häggenäs 21:71 för
nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd. Fastigheten ligger inom
detaljplan 1266-P97/84, laga kraft vunnen 1996-08-26 med 15 års
genomförandetid.
Detaljplanen tillåter bland annat bostäder med en största bruttoarea på 160
m². Föreslagen åtgärd innebär att ett enbostadshus i en och en halv våning
uppförs samt ett garage. Bostadshuset får en bruttoarea på 177 m² och garaget
en bruttoarea på 31 m², totalt 209 m². Detta är en överyta på 49 m²,
motsvarande ca 30,7 % avvikelse mot vad gällande detaljplan tillåter. Detta
bedöms inte vara en liten avvikelse i enlighet med 9 kap 31b § Plan- och
bygglagen. Bygglov har dock nyligen beviljats av bygg- och miljönämnden i
tre andra ärenden inom samma detaljplan, B-2021-177 med en avvikelse på 31
%, B-2021-225 med en avvikelse på 48 % och B-2021-311 med en avvikelse
på 49,4 %.
Bygg och miljö har meddelat sökande förutsättningarna och de meddelade
2022-01-17 att de vill ha ärende prövat i sin nuvarande utformning.
Berörda rågrannar har hörts, ingen erinran har inkommit.
Presidiets förslag till beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31b § Plan- och bygglagen.
Avgift är enligt antagen taxa 50 738 kr.
Kontrollansvarig är Andreas Lundström, Anders Pålssons väg 33, 233 76
Klågerup.
Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov avslås för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 30 och 31b §§.
Avgift enligt antagen taxa är 11 787,50 kr.
Presidiets beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd bedöms vara av begränsad omfattning och nödvändig för
att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med 9
kap 31b § Plan- och bygglagen. Föreslagen åtgärd bedöms lämplig med
hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan för området

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

28 (49)

Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden

och uppförs med god form-, färg och materialverkan.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner majoritet för beslut i enlighet med
presidiets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2022-03-04
-

Fakturaunderlag 2022-03-04

-

Markplaneringsritning 2022-01-31

-

Meddelande om prövning 2022-01-17

-

Nybyggnadskarta 2022-01-17

-

Ansökan om lov 2021-12-01

-

Produktbeskrivning takpannor 2021-12-01

-

Planritning 2021-12-01

-

Fasadritning 2021-12-01

-

Sektionsritning 2021-12-01

-

Plan-, fasad- och sektionsritning garage 2021-12-01

Beslutet skickas till
- sökande
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Dnr BMN 2022/46

§ 54 Ludvigsborg 1:170 (Ardennervägen 9) –
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
förskola
Beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad av förskola.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31b § Plan- och bygglagen.
Avgift enligt antagen taxa är 29 213 kr.
Kontrollansvarig är Fredrik Kjellberg (Niras Natura AB), Västra Varvsgatan
19, 211 19 Malmö.

Upplysning
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi
kommer även meddela berörda grannar att ni fått bygglov.
Ni får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har
kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två
vardagar efter beslutsdatumet för ert lov. Ni får inte påbörja arbetet innan ni
har fått ett startbesked från oss.
För ert ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Ni kan beställa utstakning
av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på bifogad blankett. Ni kan
även välja att anlita en annan med mätningsteknisk kompetens. Om ni anlitar
annan mättekniker ska denna godkännas av Geoinfo Mittskåne. Ni beställer
lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne
tar betalt för utstakning och lägeskontroll separat.
Hittar ni fornlämningar när ni utför markarbeten ska ni avbryta arbetet direkt
och kontakta Länsstyrelsen. Ni ansvarar för att rapportera in fornlämningar
enligt Kulturmiljölagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

30 (49)

Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden

Ni ska anmäla ändring av anmälningspliktig verksamhet till Bygg och miljö i
enlighet med 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899).
Vid nyttjande av schaktmassor för utfyllnad/grundläggning kan ni behöva
göra en anmälan eller söka tillstånd hos Bygg och miljö minst 6 veckor innan
arbetet påbörjas.
Ni ska lämna in en ansökan till Mittskåne Vatten för ändring av vatten- och
avloppsinstallation (tillbyggnad, gäller ej bostad).
Bygger ni om på er fastighet finns möjlighet att Mitt Skåne Vatten kan
kontrollera era rörledningar på tomten så rörledningarna inte är felkopplade.
Detta utförs kostnadsfritt. För mer information, var god kontakta Mittskåne
Vatten.
Ert bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den
dag då beslutet fått laga kraft. Ni har påbörjat ert bygglov när ni har fått ert
startbesked. Påbörjar ni inte ert lov inom två år slutar lovet att gälla.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov inkom 2022-02-07 på fastigheten Ludvigsborg 1:170.
Fastigheten ligger inom detaljplan 1266-P206, laga kraft vunnen 2016-09-26
med fem års genomförandetid. Detaljplanen tillåter bland annat byggnation av
skola till en största byggnadsarea om 1900 m².
Fastigheten är sedan innan bebyggd med en förskola med tillhörande
byggnader, dessa har en sammanlagd byggnadsarea på 1611 m². Föreslagen
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åtgärd innebär att förskolan byggs till med ytterligare 365 m² vilket skapar en
överyta på 76 m², motsvarande 4 % avvikelse. Bygg och miljö bedömer att
detta kan klassas som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap 31b § Plan- och
bygglagen.
Tillbyggnaden kommer att omfatta två nya avdelningar till förskolan.
Tillbyggnaden sker i en våning och placeras 4,8 meter från fastighetsgräns i
nordöst. Tillbyggnadens kommer utformas likt befintlig byggnad.
Då ärendet gäller en avvikelse har berörda rågrannar hörts i enlighet med 9
kap 25 § Plan- och bygglagen, ingen erinran har inkommit.
Remiss har även skickats till Miljö samt Räddningstjänsten. Räddningstjänsten
svarade 2022-02-23 att de inte har någon erinran. Miljö svarade 2022-03-08
utan erinran.
Beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd bedöms passa väl in med befintlig byggnad och har
placerats väl på tomten. Byggnation bedöms som en mindre avvikelse mot
gällande detaljplanen då den endast överskrider byggrätten med motsvarande
4 % och följer planens syfte. Tillbyggnaden bedöms i övrigt uppfylla
utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen. Bygglov kan därmed
beviljas i enlighet med 9 kap 31b § Plan- och bygglagen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-14
Yttrande Miljö 2022-03-08
Fakturaunderlag 2022-03-07
Yttrande räddningstjänsten 2022-02-23
E-post 2022-01-17
Situationsplan 2022-02-17
Sektionsritning 2022-02-17
Fasadritning 2022-02-17
Planritning 2022-02-17
Ansökan om lov 2022-02-07
Markplaneringsritning 2022-02-07
Brandskyddsbeskrivning 2022-02-07
Brandskyddsritning 2022-02-07
Beslutet skickas till
- sökande
_____
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Dnr BMN 2022/47

§ 55 Lyby 8:2 (del 6) – Ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad
Negativt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad.
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2 § och 9 kap 17-18 §§ Plan- och
bygglagen.
Avgift för handläggning av förhandsbesked har satts ner till 0 kr i enlighet
med 9 kap 27 § och 12 kap 8a § Plan- och bygglagen.
Upplysning
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.
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Sammanfattning av ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom 2021-05-01 på del 6 av fastigheten Lyby
8:2 för nybyggnad av enbostadshus. Den berörda fastigheten ligger utanför
detaljplan och sammanhållen bebyggelse. På just detta berörda område finns
inga riksintressen eller skyddad natur men det finns en känd fornlämning.
Sökande har fått tillstånd för ingrepp i fornlämning av Länsstyrelsen Skåne.
Föreslagen åtgärd innebär att ett enbostadshus i en och en halv våning
uppförs med en byggnadsarea på ca 120 m² samt en komplementbyggnad på
ca 30 m².
Marken är idag obrukad jordbruksmark och marken runt fastigheten brukas
aktivt som arrendejordbruk. Även fastigheten norr om det berörda området
brukas aktivt. Den berörda fastigheten bedöms vara en del av
sammanhängande jordbruksmark. Området har varit jordbruksmark sedan
minst 1970-tal enligt ortofoton. Bygg och miljö bedömer att marken är att
anse vara brukningsvärd jordbruksmark.
Nära fastighetens södra gräns ligger ett mindre vattendrag, liksom en mindre
damm nordväst om fastigheten. Ingen av dessa har strandskydd som berörs
av byggnationen.
Det finns inga bostäder i direkt närhet till fastigheten idag.
Ca 730 meter bort finns ett aktivt vindkraftverk, vilket bedöms klara
minimiavståndet på 700 meter enligt kommunens vindkraftspolicy.
Fastigheten berörs inte av något utbyggnadsområde i gällande översiktsplan.
Området är en del av det som benämnts som slättbygden. Bygg och miljö
bedömer inte att den föreslagna byggnationen följer flera av riktlinjerna för
nybyggnation i gällande översiktsplan.
Berörda rågrannar har hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen.
Yttrande med erinran har inkommit från tre fastigheter. Sökande har fått ta
del av yttrandena och besvarat dessa.
Yttrande med erinran har även inkommit från kommunekolog och MERAB,
sökande har tagit del av yttrandena och besvarat dessa. Yttrande utan erinran
har inkommit från Miljö.
Beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd bedöms ske på brukningsvärd jordbruksmark, och kan
verka hindrande mot aktiva jordbruksverksamheter i området. En byggnation
hade skapat en känsla av privat sfär i ett populärt natur- och
rekreationsområde och kan ha en negativ påverkan på naturvärdena i området
genom bland annat ljusföroreningar. Åtgärden bedöms därmed inte följa de
allmänna bestämmelserna i 2 kap 2 och 6 §§ Plan- och bygglagen, och bygglov
skulle inte kunna lämnas med hänsyn till 9 kap 31e § Plan- och bygglagen.
Åtgärden bedöms heller inte följa de riktlinjer för nybyggnation som finns i
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gällande översiktsplan.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2022-03-09
-

Yttrande sökande 3 2022-03-07

-

Yttrande sökande 2 2022-03-04

-

Yttrande sökande 1 2022-03-02

-

Yttrande sökande 1 bilaga 2022-03-02

-

Yttrande kommunekolog 2022-03-04

-

Yttrande med erinran granne 5 2022-03-04

-

Yttrande Miljö 2022-03-03

-

Yttrande med erinran granne 4 2022-03-04

-

Yttrande med erinran granne 3 2022-03-04

-

Yttrande med erinran granne 2 2022-03-04

-

Yttrande med erinran granne 1 2022-03-04

-

Yttrande MERAB 2022-02-18

-

Beslut om ingrepp i fornlämning 2022-02-09

-

Bilaga beslut om ingrepp i fornlämning 2022-02-09

-

Situationsplan 2021-09-03

-

Ansökan om förhandsbesked 2021-05-01

Beslutet skickas till
- Sökande
_____
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Dnr BMN 2022/48

§ 56 Pugerup 31 & Pugerup 32
(Kristianstadsvägen 38/40) – Ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av
tvåbostadshus
Beslut
Negativt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av tvåbostadshus.
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2 § och 9 kap 17-18 §§ Plan- och
bygglagen.
Avgift enligt antagen taxa är 12 813 kr.
Upplysning
Faktura för avgifter skickas separat.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom 2021-05-31 på fastigheterna Pugerup 31
och Pugerup 32. Fastigheten ligger inom detaljplan 12-HÖR-1046, antagen
1982-04-19 utan genomförandetid. Planbestämmelse för det aktuella området
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

36 (49)

Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden

att anger att det endast får bebyggas med uthus, garage och liknande mindre
gårdsbyggnader.
Föreslagen åtgärd innebär en nybyggnad av ett tvåbostadshus i två våningar
som byggs ihop med en komplementbyggnad på granntomten, med en
byggnadsarea på ca 244 m². Byggnaden placeras även precis intill befintligt
bostadshus på samma fastighet samt intill de bostäder som byggs nu på
grannfastigheten Pugerup 36. Den utpekade placeringen är helt på mark som
endast tillåter uthus eller liknande byggnader. Detta innebär att placeringen
avviker helt från gällande detaljplan, alltså 100 % avvikelse.
Vid markundersökningar inför byggnation på grannfastigheten Pugerup 36
konstaterades att det finns föroreningar i form av bland annat PAH-H (tunga
polycykliska aromatiska kolväten) över haltvärden för farligt avfall enligt
Avfall Sveriges rapport 2019:01. Vid eventuella gräv- och byggarbeten måste
hänsyn tas till detta och en markundersökning utföras.
Byggnaden framför på Pugerup 33 och 32 bedöms som särskilt värdefull i
enlighet med 8 kap 13 § Plan- och bygglagen på grund av dess höga
arkitektoniska värden med vackra och välbevarade gesims. Denna byggnad är
i en och en halv våning. Den föreslagna byggnationen hade enligt inskickade
skisser haft ungefär samma eller något högre totalhöjd än befintlig byggnad på
tomten, och risk finns att den nya byggnaden får ett dominerande intryck.
Skuggstudie visar att ingen betydande olägenhet kommer att ske i form av
skuggning. Däremot kommer byggnaden få insyn till befintliga bostäder.
Berörda rågrannar har hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen.
Ingen erinran har inkommit.
Remiss har även skickats till Räddningstjänsten, MERAB samt Mittskåne
Vatten. Svar inkom utan erinran från Räddningstjänsten 2022-02-21, som
även anger att det kommer behöva ske ett flertal ändringar från de skisser
som lämnats in vid ett eventuellt bygglov för att uppnå korrekt brandskydd.
Svar inkom utan erinran från MERAB 2022-02-21. Mittskåne Vatten svarade
2022-03-14 utan erinran. Sökande har också skickat in ett yttrande.
Beslutsmotivering
Positivt förhandsbesked bedöms inte kunna ges då den föreslagna placeringen
skulle innebära en 100-procentig avvikelse mot gällande detaljplan. Detta då
område är utpekat endast för uthus, garage och liknande gårdsbyggnader. En
byggnation bedöms även skapa betydande olägenhet för omkringliggande
bostäder på grund av en ökad insyn, samt att byggnadens volym inte bedöms
passa in med stadsbilden på platsen. Ett framtida bygglov bedöms därmed
inte som möjligt i enlighet med 9 kap 30-31c §§ Plan- och bygglagen, och ett
förhandsbesked kan inte lämnas.
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-14
Yttrande Mittskåne Vatten 2022-03-14
Fakturaunderlag 2022-03-07
Yttrande Räddningstjänsten 2022-02-21
Yttrande MERAB 2022-02-21
Skuggstudie 2022-01-28
Yttrande sökande 2022-01Foton 2022-01-07
Inspirationsbilder 2022-01-07
Plan-, fasad-, sektions- och situationsritning 2022-01-07
Ansökan om förhandsbesked 2021-05-31
Foton och skisser 2021-05-31
Beslutet skickas till
- sökande
_____
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Dnr BMN 2022/49

§ 57 Äspinge 17:2 (Äspinge 5080) – Ansökan
om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.
Avgift enligt antagen taxa är 29 213 kr.
Kontrollansvarig är Lennart Modéer, Pumpvägen 11, 243 93 Höör.

Upplysning
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi
kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.
Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har
kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två
vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov. Du får inte påbörja arbetet innan
du har fått ett startbesked från oss.
För ditt ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Du kan beställa utstakning
av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på bifogad blankett. Du kan
även välja att anlita en annan med mätningsteknisk kompetens. Om du anlitar
annan mättekniker ska denna godkännas av Geoinfo Mittskåne. Du beställer
lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne
tar betalt för utstakning och lägeskontroll separat.
Hittar du fornlämningar när du utför markarbeten ska du avbryta arbetet
direkt och kontakta Länsstyrelsen. Du ansvarar för att rapportera in
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fornlämningar enligt Kulturmiljölagen.

Om du ska göra ett ingrepp i ett biotopskyddat objekt (till exempel en
stengärdsgård) ska du ta kontakt med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att
ansöka om dispens.
Ni ska lämna in en ansökan till Mittskåne Vatten för installation av vatten och
avlopp i en ny byggnad.
Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den
dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt
startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov inkom 2022-01-14 för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Äspinge 17:2. Fastigheten ligger utanför detaljplaner område och
sammanhållen bebyggelse men ligger nära till sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten omfattas av riksintresse för naturvård men detta bedöms inte
påverkas då fastigheten är bebyggd sedan tidigare. I övrigt finns det ingen
annan skyddad natur eller kända fornlämningar på tomten.
Det har tidigare beviljats förhandsbesked (2012) och bygglov för nybyggnad
av enbostadshus och maskinhall (2014) på fastigheten, men endast
maskinhallen uppfördes då. Lovet är inte längre giltigt. Marken som
bostadshuset nu ska placeras på har använts som en körplats eller tillfälligt
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

40 (49)

Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden

upplag av verksamheten som finns i maskinhallen.
Bygg och miljö bedömer därmed att marken inte kan anses vara
brukningsvärd jordbruksmark.
Beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd bedöms passa väl in på platsen och i området, och har
placerats väl på tomten. Åtgärden bedöms inte utgöra en betydande olägenhet
för omgivningen eller skada riksintresse för naturvård. Åtgärderna uppfyller
utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen, och därmed ska
bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2022-03-09
-

Fakturaunderlag 2022-03-09

-

Markplanerings- och situationsritning 2022-03-08

-

Materialval 2022-03-08

-

Planritning våning 1 2022-03-08

-

Planritning våning 2 2022-03-08

-

Sektionsritning 2022-03-08

-

Yttrande kommunekolog 2022-02-25

-

Ansökan om lov 2022-01-14

-

Fasadritningar, sida 3-5 i fil 2022-01-14

Beslutet skickas till
- Sökande
_____
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Dnr BMN 2022/50

§ 58 Össjö 3 (Medicingatan 8) – Ansökan om
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av
kontorsmoduler
Beslut
Tidsbegränsat bygglov beviljas i 10 år till och med 2032-03-23 för nybyggnad
av kontorsmoduler.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 33 § Plan- och bygglagen.
Avgift enligt antagen taxa är 33 313 kr.
Kontrollansvarig är Magnus Grönvall, Ekastorp 4406, 242 94 Hörby.

Upplysning
Faktura för avgifter enligt tidsbegränsat lov kommer att skickas separat.
Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi
kommer även meddela berörda grannar att ni fått bygglov.
Ni får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har
kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två
vardagar efter beslutsdatumet för ert lov. Ni får inte påbörja arbetet innan ni
har fått ett startbesked från oss.
Ert ärende gäller är ett tidsbegränsat lov, giltigt till och med 2032-03-23. Ni
har möjlighet att förlänga lovet ytterligare. Om ni önskar att förlänga lovet ska
en ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov lämnas in minst tre månader
innan detta lov går ut. Om ni inte vill förlänga lovet ska ni återställa området
innan lovet har gått ut, och meddela när det är utfört till Bygg & Miljö senast
samma dag som lovet går ut. Återställs inte området räknas åtgärden som ett
olovligt bygge, och ett tillsynsärende kommer att inledas vilket kan resultera i
sanktionsavgifter.
För ert ärende krävs utstakning och lägeskontroll.
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Ni kan beställa utstakning av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på
bifogad blankett. Ni kan även välja att anlita en annan med mätningsteknisk
kompetens. Om ni anlitar annan mättekniker ska denna godkännas av
Geoinfo Mittskåne. Ni beställer lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på
bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för utstakning och
lägeskontroll separat.
Ni ska lämna in en ansökan till Mittskåne Vatten för installation av vatten och
avlopp i en ny byggnad.
Ert bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den
dag då beslutet fått laga kraft. Ni har påbörjat ert bygglov när ni har fått ert
startbesked. Påbörjar ni inte ert lov inom två år slutar lovet att gälla.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i
Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242
80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3
veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har
överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till
länsstyrelsen.
Hur du utformar överklagandet
Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum,
diarienummer och fastighetsbeteckning.
Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du
vill att beslutet ska ändras.
Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Övrig information
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall
med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om tidsbegränsat bygglov inkom 2022-01-13 för nybyggnad av
kontorsmoduler på fastigheten Össjö 3. Fastigheten ligger inom detaljplan
1266-P08/170, laga kraft vunnen 2008-04-28 med 5 års genomförandetid.
Planbestämmelserna anger att bland annat att byggnader får uppföras för icke
störande industri, hantverk och kontor.
Sökande har även lämnat in en ansökan om vanligt bygglov för nybyggnad av
en industribyggnad på 2878 m². Kontorsmodulerna uppförs som ett
komplement till denna industribyggnad, och kommer så småningom att
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ersättas med en riktig kontorsbyggnad. Beslut om industribyggnaden kommer
att fattas på delegation när ärendet är komplett.
Föreslagen åtgärd innebär att sju stycken byggbodar byggs ihop till en
sammanhängande byggnad för kontor med en total byggnadsarea på 167 m².
Åtgärden bedöms uppfylla kraven på tidsbegränsat bygglov då det finns ett
tydligt tidsbegränsat syfte samt att modulerna inte uppfyller kraven på
beständighet i 8 kap 4 § PBL.
Då åtgärden gäller ett tidsbegränsat bygglov har berörda rågrannar hörts. Svar
med erinran inkom 2022-02-22. Sökande besvarade erinran 2022-03-03.
Beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd är väl placerad på tomten och utgör inte en betydande
olägenhet för omgivningen och bedöms inte heller hindra pågående
verksamhet på intilliggande fastigheter. Föreslagen åtgärd bedöms ha ett
tydligt tidsbegränsat behov och uppfyller kraven för ett tidsbegränsat bygglov
i enlighet med 9 kap 33 § Plan- och bygglagen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och att
bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-04
Fakturaunderlag 2022-03-04
Yttrande sökande 2022-03-03
Yttrande med erinran 2022-02-22
Planritning 2022-01-13
Markplaneringsritning 2022-01-13
Nybyggnadskarta 2022-01-13
Fasadritning 2022-01-13
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2022-01-13
Beslutet skickas till
Sökande
Fastighetsägare Osby 23:10
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden
Dnr BMN 2022/5

§ 59 Anmälan delegationsbeslut
Beslut
Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade januari 2022 enligt Plan- och bygglagen med flera.
Delegationsbeslut fattade januari 2022 enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen m
fl.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden
Dnr BMN 2022/6

§ 60 Kurser och konferenser
Beslut
Inga aktuella kurser och konferenser.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden
Dnr BMN 2022/7

§ 61 Meddelanden
Beslut
Meddelanden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73, dnr 2020/326, Uppdrag om att utreda
palmoljans effekter på människor, miljö och ekonomi i Hörby kommun.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden

§ 62 Övrigt - EU-kontoret till nämnden i april
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Personal från EU-kontoret kommer att medverka vid Bygg- och
miljönämndens sammanträde i april under ca 45 min, finns möjlighet till
frågor.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden
Dnr BMN 2022/8

§ 63 Uppföljning av förvaltningens arbete
Beslut
Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av förvaltningens arbete.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-23
Bygg- och miljönämnden

§ 64 Bygg- och miljönämndens ordförande
informerar
Sammanfattning av ärendet
Ingen aktuell information.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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