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Bygg- och miljönämnden

Stäflö 2 (Filaregatan 14) – Ansökan om bygglov
för nybyggnad av mobilmast och teknikbod
Förslag till beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av mobilmast på fastigheten Stäflö 2.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31c § Plan- och bygglagen.
Bygglov beviljas för nybyggnad av teknikbod på fastigheten Stäflö 2.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen.
Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 30 238 kr.
Kontrollansvarig är Ante Larsson (Managé AB), Rådhustorget 2, 633
40 Eskilstuna.
Upplysning

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77
kommunen@horby.se | www.horby.se
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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.
Se kallelse till tekniskt samråd.
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. Geoinfo Mittskåne tar
betalt för utstakningen separat.
Ni beställer lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på bifogad
blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för lägeskontrollen 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.
Ska ni hantera brandfarliga varor måste ni skicka in en ansökan till
Räddningstjänsten.
Ska arbetet utföras på eller intill kommunal mark ska det normalt
utföras av Kommunservice Gata/Park eller Kommunservice
Fastighet. Kontakta berörd avdelning i god tid.
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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, Byggoch 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. Detta gäller om inte
Bygg- och miljönämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.
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 bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod
inkom 2019-07-05 på fastigheten Stäflö 2. Fastigheten ligger inom
detaljplan 1266-P29B som vann laga kraft 1989-02-27, och är
planerad för uppförande av industri.
Föreslagen åtgärd innebär att en mobilmast uppförs i form att ett
fackverkstorn på 42 meters höjd, tillsammans med en prefabricerad
teknikbod på 5 m². Mobilmasten placeras fem meter från närmaste
fastighetsgräns, teknikboden ligger innanför detta. Fastigheten är
placerad mitt inne på ett industriområde utan någon bebyggelse
direkt intill. Därmed finns det liten eller ingen risk att en byggnad
skulle träffas av masten om masten skulle falla.
Uppförandet av teknikboden bedöms följa gällande detaljplan.
Uppförandet av mobilmasten bedöms inte följa gällande detaljplan.
Då uppförandet av mobilmasten inte bedöms följa gällande
detaljplan har berörda grannar hörts, ingen erinran har inkommit.
Ärendet har skickats på remiss till Miljö och Hörby kommuns
exploateringsingenjör. Ingen erinran har inkommit.
Förslag till beslutsmotivering
Föreslagen åtgärd av mobilmast bedöms följa detaljplanens syfte och
utgöra ett stort allmänt intresse. Masten placeras väl på fastigheten
och utgör ingen betydande olägenhet för omkringliggande område.
Berörda grannar har hörts, ingen erinran har inkommit. Ärendet har
också skickats på remiss till Miljö och Hörby kommuns
exploateringsingenjör. Ingen erinran har inkommit.
Åtgärden uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. Bygglov
bedöms därmed kunna beviljas i enlighet med 9 kap 31c § Plan- och
bygglagen.
Föreslagen åtgärd av teknikbok bedöms följa gällande detaljplan, och
uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen.
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Bygglov ska därmed beviljas i enlighet med 9 kap 30 § Plan- och
bygglagen.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod
inkom 2019-07-05 på fastigheten Stäflö 2. Fastigheten ligger inom
detaljplan 1266-P29B som vann laga kraft 1989-02-27 med 15 års
genomförandetid. Följande planbestämmelser gäller för fastigheten:


J = Industri



<8,0> = Högsta byggnadshöjd i meter



Prickad mark får inte bebyggas



Park = Anlagd park



allé = Planterade träd

Föreslagen åtgärd innebär att en mobilmast uppförs i form att ett
fackverkstorn på 42 meters höjd, tillsammans med en prefabricerad
teknikbod på 5 m². Fackverkstornet kommer vara utfört i
galvaniserat stål i en grå kulör. Teknikbodens fasader utförs i grå plåt
och med ett svart plåttak. Gällande detaljplan anger en byggnadshöjd
på maximalt 8 meter, men då mobilmasten inte räknas om en
byggnad utan en anläggning berör inte den planbestämmelsen
mobilmasten.
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Mobilmasten placeras fem meter från närmaste fastighetsgräns,
teknikboden ligger innanför detta. Fastigheten är placerad mitt inne
på ett industriområde utan någon bebyggelse direkt intill. Närmaste
bebyggelse ligger ca 45 meter bort och närmaste bostadshus ligger ca
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160 meter bort. Därmed finns det liten eller ingen risk att en
byggnad skulle träffas av masten om den skulle falla eller en kollaps
skulle ske, se ovan bild som visar mastens ungefärliga placering och
fallradie.
Uppförandet av teknikboden bedöms följa gällande detaljplan.
Uppförandet av mobilmasten bedöms inte följa gällande detaljplan.
Ärendets beredning
Då uppförandet av mobilmasten inte bedöms följa gällande
detaljplan har berörda grannar hörts i enlighet med 9 kap 25 §
Plan- och bygglagen. Ingen erinran har inkommit.
Ärendet har även skickats på remiss till Miljö och Hörby Kommuns
Exploateringsingenjören. Ingen erinran har inkommit.
Analys och förslag
Denna analys kommer endast att belysa mobilmasten då teknikboden
bedöms följa gällande detaljplan.
Föreslagen åtgärd innebär att en mobilmast på 41 meters höjd utförd
i fackverk placeras inom mark utpekat för industri. Bygg & Miljö
bedömer inte att detta följer gällande detaljplan. Planbestämmelse J i
planen står för industri. Enligt Boken om detaljplaner utgiven av
Boverket 2002 menas med industri all slags produktion, lagring och
annan hantering av varor, samt industrins behov av laboratorier,
partihandel, lager och tekniska anläggningar. Vidare ingår även
kontor, vaktmästarbostäder, personalutrymmen etc. som behövs för
industriverksamheten. Då mobilmasten inte tillhör en verksamhet på
platsen bedöms den därmed inte vara en sådan teknisk anläggning
som varit förenlig med detaljplanen. Däremot bedömer Bygg & Miljö
att mobilmasten följer planens syfte för placering av störande
anläggningar så som industri.
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Tittar man på mobilmasten i sig har den ett stort allmänt intresse av
att uppföras för att säkerställa mobiltelefoni-täckning i kommunen. I
rättsfall P1489-16 från Mark- och miljööverdomstolen fastställs att
en mobilmast på 25 meter placerad inom natur/park i detaljplan var
en liten avvikelse där det allmänna intresset vägde över det enskilda
intresset. Därmed bedöms det som motiverat att det allmänna
intresset väger stort även i detta ärende, och att bygglov skulle kunna
beviljas enlighet med 9 kap 31c § punkt 1 Plan- och bygglagen, som
anger att bygglov ska ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen,
om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.
Masten utförs som en fackverksbyggnad och placeras mitt inne på ett
industriområde, därmed kommer den inte att skugga några
bostadshus. Säkerhetsmässigt finns det marginal till alla intilliggande
byggnader om masten av okänd anledning skulle falla eller kollapsa.
Därmed bedöms mobilmasten inte utgöra en betydande olägenhet i
enlighet med 2 kap 9 § Plan- och bygglagen.

Gällande bestämmelser
Plan- och bygglagen 2 kap 1 §

Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både
allmänna och enskilda intressen.
Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
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övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel
av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen.
Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan,
²olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa
verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimatoch hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg
i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).
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Plan- och bygglagen 2 kap 9 §

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och
ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda
användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen
kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i
övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller
betydande olägenhet på annat sätt.
Plan- och bygglagen 9 kap 10 §

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en
byggnad
1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt
något annat i planen, och
2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i
områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.
Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller
byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i
detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det
krävs rivningslov.
Plan- och bygglagen 9 kap 31c §

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får
bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som
avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts
i detaljplanen. Lag (2014:900).
6 kap 1 § Plan- och byggförordningen
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I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för
att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad,
motorbanor och golfbanor,
2. upplag och materialgårdar,
3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg,
tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska
produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan
medföra brand eller andra olyckshändelser,
5. radio- eller telemaster eller torn,
6. vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än
kraftverkets höjd över marken,
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
7. murar och plank,
8. parkeringsplatser utomhus,
9. begravningsplatser, och
10. transformatorstationer.
Förordning (2014:225).
Förvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas för nybyggnad av mobilmast på fastigheten Stäflö 2.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31c § Plan- och bygglagen.
Bygglov beviljas för nybyggnad av teknikbod på fastigheten Stäflö 2.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen.
Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 30 238 kr.
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Kontrollansvarig är Ante Larsson (Managé AB), Rådhustorget 2, 633
40 Eskilstuna.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2019-08-09
Fakturaunderlag 2019-08-09
Ansökan om lov 2019-07-05
Fasadritning mast 2019-07-05
Situationsplan 2019-07-05
Planritning 1 2019-07-05
Planritning 2 2019-07-05
Elevationsritning 2019-07-05
Fasadritning teknikbod 2019-07-05
Certifikat kontrollansvarig 2019-07-05
Yttrande miljö 2019-08-14

Beslutet skickas till
-

Sökande

Filip Dahlkvist

Kajsa Blomberg

Bygglovshandläggare

Bygglovsarkitekt

