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Bygg- och miljönämnden

Fulltofta 13:4 (Fulltofta 4100) – Ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, komplementbyggnader,
ridanläggning samt parkeringsplats
Förslag till beslut

Upplysning
Faktura för avgifter enligt förhandsbesked kommer att skickas
separat.
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.
Hur du utformar överklagandet

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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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 för nybyggnad av enbostadshus,
komplementbyggnader, ridanläggning samt parkeringsplats inkom
2019-12-12 på fastigheten Fulltofta 13:4.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen
bebyggelse. Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv och
kulturmiljövård. Fastigheten ligger även delvis inom riksintresse för
naturvård. I övrigt berörs inte fastigheten av någon annan skyddad
natur, till exempel strandskydd eller landskapsbildskydd. Området
berörs inte av några kända fornlämningar.
Det berörda området används idag som betesmark och fastigheten är
taxerad som bebyggd jordbruksenhet. Åkermarken i det berörda
området är klass 5 enligt åkermarks- och skogsklassificeringen, där
klass 10 är den bästa klassen. Enligt gällande rättspraxis är marken
att ses som brukningsvärd jordbruksmark. Sådan mark får endast tas
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att
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tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.
Gällande översiktsplan pekar inte ut området som ett nytt
utbyggnadsområde. De föreslagna åtgärderna bedöms följa riktlinjer
för nybyggnation enligt översiktsplanen, men särskild vikt bör läggas
vid utformningen och val av kulörer och material vid en prövning av
bygglov.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten
och avlopp och måste därmed ordna ett enskilt system.
Föreslagna åtgärder innebär att ett bostadshus på upp till ca 300 m² i
två våningar uppförs tillsammans med två komplementbyggnader på
ca 110 m² vardera i en våning. Bostadshuset med
komplementbyggnader placeras i områdets sydvästra del. I den
nordöstra delen av området föreslås uppföras en ridanläggning i så
kallad herrgårdsstil på ca 3200 m² i en våning. Invid ridanläggningen
föreslås anläggas två parkeringsytor, en större för ca 15 bilar med
släp samt en mindre för ca 10 bilar. Utöver byggnaderna och de
lovpliktiga parkeringsytorna kommer det att anordnas två paddockar
i samband med bostaden. Resterande yta kommer fortsatt att
användas som beteshagar. En enskild väg kommer att anläggas över
området som ansluter till befintlig enskild väg med utfart mot väg 13.
Ridanläggningen kommer att drivas som en verksamhet.
Ridanläggningen placeras ca 50 meter från fastighetsgräns till
närmaste bostadshus. Redan idag finns det beteshagar nästan hela
vägen fram till huset, men detta innebär inte en stadigvarande
vistelse av häst då de rör sig över ett större område. En fast
ridanläggning bedöms däremot som en stadigvarande vistelse. Enligt
Boverkets riktlinjer från 2011 (Vägledning för planering för och
invid djurhållning) bör avståndet vara minst 100 m till bostäder när
det gäller hästar. Detta gäller särskilt områden där det inte finns
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växtlighet mellan ridhuset och bostäderna som motverkar
spridningen av hästallergener, vilket är fallet på det föreslagna
området i dagsläget. Riktlinjer från Folkhälsomyndigheten anger
dock att det bör finnas ett skyddsavstånd på 200 meter för
hästverksamheter, men ska liksom ovan bedömas efter det enskilda
fallets förutsättningar och ska ses som en utgångspunkt.
Området ligger precis invid väg 13 i öster, söder om området ligger
landsväg 1339. Sökande har utfört en bullerutredning som visar att
bullernivåerna vid bostadshuset klarar de gällande kraven i
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216).
Sökande har dock inkluderat en bullerskyddsvall ut mot väg 13 som
inte finns uppförd idag. Bygg & Miljö bedömer att bostadshuset även
utan bullerskyddsvallen klarar kraven i gällande bestämmelser,
särskilt om ridanläggningen uppförs vilken kommer hindra en stor
del buller.
Berörda rågrannar har blivit hörda, fastighetsägare till fyra
fastigheter har skickat in yttrande med erinran. Sökande har besvarat
dessa.
Remiss har skickats till Planering & Utveckling och Miljö som svarat
med erinran, samt till Trafikverket och Försvarsmakten som svarat
utan erinran. Sökande har besvarat dessa.
Förslag till beslutsmotivering
Föreslagna åtgärder innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i
anspråk. Föreslagna åtgärder bedöms inte tillgodose sådana
väsentliga samhällsintressen som åsyftas i 3 kap 4 § Miljöbalken och
det har inte framkommit att de föreslagna åtgärderna inte kan
utföras annan plats. De föreslagna åtgärderna bedöms därmed inte
vara den markanvändning som är mest lämpad, och företräde ska
därmed lämnas för sådan användning som från allmän synpunkt
medför en god hushållning i enlighet med 2 kap 2 § Plan- och
bygglagen. Positivt förhandsbesked ska därmed inte lämnas för de
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sökta åtgärderna, då det allmänna intresset att bevara brukningsvärd
jordbruksmark går före det enskilda intresset av att nyttja marken för
bostad och ridanläggning.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
komplementbyggnader, ridanläggning samt parkeringsplats inkom
2019-12-12 på fastigheten Fulltofta 13:4.
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Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen
bebyggelse. Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv och
kulturmiljövård. Fastigheten ligger även delvis inom riksintresse för
naturvård.
-

Riksintresse för kulturmiljövård M:K 67 Fulltofta-OsbyholmNunnäs anger att området är av riksintresse för dess kuperade
slotts- och odlingslandskap med förhistorisk kontinuitet och
omfattande allé- och vägsystem kring godsen Fulltofta och
Osbyholm vars stordrift präglar landskapets utveckling, samt
ett påtagligt inslag av småskaligt och spritt
bebyggelsemönster.

-

Riksintresse för friluftsliv FM 60 Frostavallen-RingsjönFulltofta beskrivs som ett område med särskilt goda
förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.

-

Riksintresse för naturvård N34 berör främst den del där
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader placeras.
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Riksintresset beskrivs som ett område med representativt
odlingslandskap som ligger i skogs- och mellanbygd, och som
har goda exempel på godslandskap, småskaligt och äldre
odlingslandskap, öppen hagmark med gamla ekar och
stengärdsgårdar som vittnar om ett äldre kulturlandskap.
Området har en del biotopskyddade objekt så som stengärdsgårdar,
men de föreslagna åtgärderna bedöms i dagsläget inte påverka dessa.
I övrigt berörs inte fastigheten av någon annan skyddad natur, till
exempel strandskydd eller landskapsbildskydd. Området berörs inte
av några kända fornlämningar.
Det berörda området används idag som betesmark och fastigheten är
taxerad som bebyggd jordbruksenhet. Åkermarken i det berörda
området är klass 5 enligt åkermarks- och skogsklassificeringen, där
klass 10 är den bästa klassen. Enligt gällande rättspraxis (se till
exempel MÖD 2016-P 4087-15) är marken att ses som
brukningsvärd jordbruksmark i enlighet med 3 kap 4 § Miljöbalken
även när den används för bete. Sådan mark får endast tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.
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Gällande översiktsplan pekar inte ut området som ett nytt
utbyggnadsområde. De föreslagna åtgärderna bedöms följa riktlinjer
för nybyggnation enligt översiktsplanen, men särskild vikt bör läggas
vid utformningen och val av kulörer och material vid en prövning av
bygglov. Byggnaderna placeras visserligen på en plats som i
dagsläget är ett öppet landskap, men bedöms ändå ha stöd i
landskapets utformning och placeras i samband med befintlig
bebyggelse.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten
och avlopp och måste därmed ordna ett enskilt system.
Föreslagna åtgärder innebär att ett bostadshus på upp till ca 300 m² i
två våningar uppförs tillsammans med två komplementbyggnader på
ca 110 m² vardera i en våning. Bostadshuset föreslås utformas med
sadeltak med pannor samt fasader som är putsade. Bostadshuset med
komplementbyggnader placeras i områdets sydvästra del. I den
nordöstra delen av området föreslås uppföras en ridanläggning i så
kallad herrgårdsstil på ca 3200 m² i en våning. Fasaderna föreslås
utföras av betongelement med sadeltak belagd med plåt. I
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ridanläggningen inkluderas både stall och ridbana. Invid
ridanläggningen föreslås anläggas två parkeringsytor, en större för ca
15 bilar med släp samt en mindre för ca 10 bilar. Utöver
byggnaderna och de lovpliktiga parkeringsytorna kommer det att
anordnas två paddockar i samband med bostaden. Resterande yta
kommer fortsatt att användas som beteshagar. En enskild väg
kommer att anläggas över området som ansluter till befintlig enskild
väg med utfart mot väg 13. Ridanläggningen kommer att drivas som
en verksamhet. Från början innehöll ansökan ett andra mindre
bostadshus placerat uppe vid skogsbrynet i områdets norra del, men
denna del har sedan dess strukits från ansökan av den sökande själv.
Ridanläggningen placeras ca 50 meter från fastighetsgräns till
närmaste bostadshus. Redan idag finns det beteshagar nästan hela
vägen fram till huset, endast en mindre väg ligger mellan. Detta
innebär dock inte en stadigvarande vistelse av häst då de rör sig över
ett större område. En fast ridanläggning bedöms däremot som en
stadigvarande vistelse. Enligt Boverkets riktlinjer från 2011
(Vägledning för planering för och invid djurhållning) bör avståndet
vara minst 100 m till bostäder när det gäller hästar. Detta gäller
särskilt områden där det inte finns växtlighet mellan ridhuset och
bostäderna som motverkar spridningen av hästallergener, vilket är
fallet på det föreslagna området i dagsläget. Riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten anger dock att det bör finnas ett
skyddsavstånd på 200 meter för hästverksamheter, men ska liksom
ovan bedömas efter det enskilda fallets förutsättningar och ska ses
som en utgångspunkt.
Området ligger precis invid väg 13 i öster där hastigheter på 90
km/h tillåts, och är en vältrafikerad väg med ca 11 700 fordon per
dygn enligt Trafikverkets data. Söder om området ligger landsväg
1339 där hastigheter på 70 km/h tillåts och där ca 533 fordon
passerar under ett dygn enligt Trafikverkets data. Sökande har utfört
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en bullerutredning som visar att bullernivåerna vid bostadshuset
klarar de gällande kraven i Förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader (2015:216).
Ärendets beredning
Remiss i ärendet har dels skickats internt till Planering & Utveckling
och Miljö, och dels externt till Trafikverket och Försvarsmakten.
Grannehörande har också utförts i enlighet med 9 kap 25 § Planoch bygglagen till berörda rågrannar.
Bygg & Miljö har tagit emot svar från alla remissinstanser samt från
sju rågrannar. Nedan finns listat inkommande yttranden och de
viktigaste huvudpunkterna de tagit upp, se bilagor för fulltext.
-

Yttrande med delvis erinran från Planering & utveckling
2020-02-03:
o Bedöms inte behöva detaljplaneläggas, frågor om till
exempel trafikflöden och buller kan behandlas i
prövning av förhandsbesked
o Marken är brukningsvärd jordbruksmark som brukats i
minst 80 år.
o Mycket naturvärden på platsen samt flertalet
riksintressen.
o Föreslagna åtgärder bedöms inte påverka områdets
natur- och kulturvärden negativt eller skada dem
påtagligt under förutsättning att historiska strukturer
följs och biotopskyddade objekt inte påverkas.
o Den sammanvägda bedömningen är att de listade
riksintressena inte påtagligt påverkas negativt.
o Åtgärderna bedöms inte strida mot riktlinjerna i
gällande översiktsplan under förutsättning att
rekommendationer följs.
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-

Yttrande med erinran från Miljö 2020-03-30:
o Villkor föreslås sättas i ett eventuellt positivt
förhandsbesked gällande rekommenderat avstånd till
gödsellagringen och dess utformning, till exempel
övertäckt eller under tak.
o Fastighetsägaren behöver lämna in en ansökan till
bygg-och miljönämnden innan anläggning av
avloppsanläggningen.
o Befintliga bostäder finns ca 50 meter från där
ridanläggningen ska anläggas. Detta kan innebära
olägenheter i form av buller, lukt eller allergibesvär.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett
skyddsavstånd på 200 meter mellan ridanläggningar
och bebyggelse.
o Om stallbyggnaden har mekanisk ventilation kan
frånluften filtreras och allergen avskiljas.
o Med tanke på risken för allergener är de föreslagna
hagarna nära intill befintlig bostäder olämpliga, även
om området i sig är ett lantligt boende. Vid klagomål
kan verksamheten få restriktioner på användande av
dessa hagar.

-

Yttrande utan erinran från Trafikverket 2020-04-08:
o Inga synpunkter gällande förhandsbesked
o Bullervall inte lämplig
o Tillstånd för ändring av befintlig anslutning till väg 13
krävs

-

Yttrande utan erinran från Försvarsmakten 2020-03-24.
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-

Yttrande med erinran från fastighetsägarna till Fulltofta 14:1
(2020-04-03), Fulltofta 14:2 (2020-04-06), Fulltofta 14:4
(2020-04-06) och Osbyholm 1:165 (2020-04-07):
o Oro över ökad trafikmängd samt säkerheten för trafik
vid anslutning av ny enskild väg till befintlig utfart till
väg 13.
o Området berörs av flera riksintressen och andra skydd,
till exempel EUs fågeldirektiv
o Betydande skyddsvärden i området
o Anser att området bör detaljplaneläggas då de
föreslagna åtgärderna är så påtagliga

Sökande har skickat in svar på nästan samtliga inkomna yttranden i
olika omgångar, nedan finns redovisat huvudpunkter som sökande
tagit upp, se bilagor för fulltext.
-

Vid Fulltofta Stuteri bedrivs träning med egna tävlingshästar
på internationell toppnivå inom hästhoppning.

-

Vid anläggningen bedrivs ingen ridskoleverksamhet ej heller
så kallade timkunder där ridelever ankommer till
anläggningen och åker därifrån efter genomförd träning
samma dag eller kommande dag.

-

Det är endast i ringa mån hästlastbilar eller hästtrailers
ankommer eller avgår från anläggningen. En normal vecka
åker tävlingsekipagen iväg med hästlastbilen en gång i veckan,
och är sedan borta i två till tre veckor. Utöver detta
tillkommer en fodertransport ungefär en gång i månaden och
eventuella veterinärbesök.

-

Gällande avstånd mellan ridanläggning och bostäder anger
sökande att de har placerat ridanläggningen i direkt
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anslutning till och i lä av skogen för vindriktningar mot denna
fastighet.
-

Sökande anger att hagarnas placering borde minska eventuella
problem i området jämfört med idag då det med föreslagen
indelning innebär att enstaka hästar går i hagen i några
timmar, istället för hela dygnet som idag.

-

Gällande gödselplattans placering kan sökande om så önskas
tänka sig en annan placering. Annars kommer
gödselhanteringen ske i container som byggs med väggar och
tak.

Analys och förslag
2 kap 2 § Plan- och bygglagen anger att ärenden om
förhandsbesked ska prövas mot hushållningsbestämmelserna i 3 kap
och 4 kap 1-8 §§ Miljöbalken. I 3 kap 4 § Miljöbalken står:

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt
skogsbruk.
Föreslagna åtgärder innebär att marken bebyggs med ett
enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader och en större
ridanläggning med tillhörande parkeringsytor. Åtgärderna placeras
på vad som idag aktivt används som betesmark, vilket gör det till
brukningsvärd jordbruksmark enligt gällande rättspraxis. Frågan blir
då huruvida byggnationen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-15

14 (22)
Dnr B-2019-389

Bygg & Miljö

och att detta samhällsintresse inte kan tillgodoses på ur allmän
synpunkt tillfredsställande sätt på annan mark. Bygg & Miljö har
hittat ett flertal rättsfall som bedöms beröra ärendet:


MÖD 2018-P 8646 Negativt förhandsbesked för hästgård då
det bedömdes vara brukningsvärd jordbruksmark. Bedömdes
inte utgöra ett allmänt intresse att ta marken i anspråk för
hästgård.



MÖD 2017-P 2432. Negativt förhandsbesked för två
bostadshus på jordbruksmark. Två enbostadshus utgjorde
inget allmänt intresse. Marken upphörde inte att vara
brukningsvärd jordbruksmark bara för att den togs ur
produktion.



MÖD 2018-P 3507. Positivt förhandsbesked för 8
enbostadshus. Området var utpekat som ett
utbyggnadsområde av gällande översiktsplan. Marken var att
likställa med jordbruksmark, men var inte brukningsvärd.



MÖD 2016-P 4087-15. Likställer betesmark med
jordbruksmark.



MÖD 2019:7. Jordbruksmark/betesmark ansågs inte vara
brukningsvärd pga markens beskaffenhet (stenigt, berg i
dagen). Gällde specifikt för där bostadshuset placerades, var
därmed okej.



MÖD 2019-P 4193. Negativt förhandsbesked för bostadshus
på jordbruksmark klass 4. Fanns en restriktiv översiktsplan.
Tillhörde ett område av sammanhängande jordbruksmark som
togs i anspråk. Allmänna intresset att bevara jordbruksmarken
vägde därmed mer än det enskilda intresset att bygga på
marken.
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MÖD 2017-P 11097. Förhandsbesked för bostad kunde
lämnas då marken var taxerad som småhusenhet, och ingår
därmed inte i Miljöbalkens bestämmelser för jordbruksmark.

Bygg & Miljö har inte hittat några rättsfall som särskilt tar upp
huruvida verksamheter så som en ridanläggning kan bedömas vara
ett allmänt intresse. Bygg & Miljö bedömer dock med tanke på de
rättsfall som nämns ovan att ett allmänt intresse är en sådan
verksamhet/åtgärd som är många till gagn. Även om en
ridanläggning till exempel kan bedömas medföra viss mängd av
arbetstillfällen, är byggnadens uppförande i sig inte ett allmänt
intresse att likställa med till exempel uppförande av ett större
bostadsområde, en transformatorstation eller en bullervall som
skyddar flertal bostadshus. I detta fall är ridanläggningen dessutom
av privat karaktär, och kommer inte till exempel bedriva ridskola.
Därmed bedöms inte uppförandet av bostadshus med tillhörande
komplementbyggnader samt uppförandet av ridanläggning med
tillhörande parkeringsytor utgöra ett sådant allmänt intresse som
medger att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Det finns
heller inga uppgifter som tyder på att åtgärderna inte kan ske på
annan plats. Bygg & Miljö bedömer inte att positivt förhandsbesked
kan lämnas med hänsyn till dessa omständigheter.
Sökande föreslår att ridanläggningen placeras ca 50 meter från
fastighetsgräns till närmaste bostadshus. Gällande riktlinjer från
Boverket säger att hästverksamheter bör placeras ca 50- 100 meter
från bostadshus för att minimera hälsoriskerna med att utsättas för
hästallergener. Detta gäller särskilt om det är ett öppet landskap utan
växtlighet som hindrar spridningen. Riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten anger dock att det bör finnas ett
skyddsavstånd på 200 meter för hästverksamheter, men ska liksom
ovan bedömas efter det enskilda fallets förutsättningar och ska ses
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som en utgångspunkt. Sökande har även redovisat att gödselplatta
kommer att placeras ca 50 meter från befintliga bostäder, vilket
remissvar från Miljö påpekat inte är lämpligt. Det är dock möjligt att
lösa detta enligt sökande inför ansökan om bygglov, antingen genom
att flytta gödselplattan eller vidta byggnadstekniska åtgärder.
I dagsläget har den sökande bete för hästar på platsen,
vilken går hela vägen fram till befintliga bostadshus förutom en
mindre sträcka utgjord av en enskild väg. Dagens användning som
bete bedöms inte utgöra en stadigvarande vistelse då hästarna kan
röra sig över en större yta. Vid en ridanläggning finns de på ett
konstant avstånd och bedöms därmed som en stadigvarande vistelse.
Frågan blir då om detta utgör en risk mot människors hälsa och
säkerhet i enlighet med 2 kap 5 § Plan- och bygglagen. Enligt
dokumentet ”Vägledning för planering för och invid djurhållning”
utgivet av Boverket visar studier att hästallergen inomhus i bostäder
endast uppmäts om de placeras inom ca 10 meters avstånd från
djurhållningen (om boende inte själva har regelbunden kontakt med
hästar). Utomhus blir alltså påverkan större och ett större avstånd är
rekommenderat. Enligt rättsfall i MÖD (2014-P 866) kan man
förvänta sig viss omgivningspåverkan från djur när man bor i en
lantlig miljö, men det finns en gräns när en viss störning går över till
att bli en hälsorisk, särskilt när det involverar hästallergener. Då det
är ett öppet landskap hade Bygg & Miljö gärna sett ett större avstånd
än 50 meter till fastighetsgräns. I detta fall finns det dessutom gott
om yta att flytta ridanläggningen på, utan att det hamnar inom 100
meter från varken de befintliga bostäderna eller den nya föreslagna
bostaden. Det rättsfall som kunnat hittas i liknande ärende (MÖD
2016-P 8301) nekade bygglov för ändrad användning av
industribyggnad till HVB-hem som var placerat 8 meter från
befintlig hästverksamhet, ett sådant avstånd är inte aktuellt här. I
detta fall är det redan en uttryckligt lantlig miljö. Bygg & Miljö
bedömer då utrymme finns att ordna ett större avstånd till både hela
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ridanläggningen samt placeringen av gödselplattan, alternativt att
utföra en mekanisk lösning genom ventilationen eller inbyggnad, kan
villkor sättas vid ett positivt förhandsbesked som kan göra att ett
bygglov sedan kan beviljas.
Erinran från berörd rågranne gör gällande att området borde
detaljplaneläggas för att den föreslagna byggnationen ska bli aktuell,
och att åtgärderna kan skada de riksintressen som finns i området.
Bygg & Miljö håller med det utlåtande från Planering & Utveckling
som gör gällande att riksintressena inte påtagligt skadas om
byggnationen sker. De har i sitt yttrande också slagit fast att det inte
är aktuellt med att detaljplanelägga området för den föreslagna
åtgärden. Erinran från samma granne gör gällande att området
omfattas av EUs fågeldirektiv, men vid kontroll i kartan stämmer inte
detta. Fågeldirektivet ligger över samma område som Natura 2000,
vilket ligger väster om fastigheten Fulltofta 13:4. Därmed bedöms
inte det vara en anledning till att neka förhandsbesked på den
grunden.
Gällande trafiksituationen har flertalet berörda rågrannar påtalat att
de är oroliga dels över mängden trafik de föreslagna åtgärderna kan
generera, men även för säkerheten att nyttja befintlig utfart till väg
13 på vad de anser är en redan olycksdrabbad väg. Sökande har
besvarat de inkomna yttrandena, och beskrivit de beräknade
transporterna till och från fastigheten, utöver detta tillkommer
transporter till och från bostaden. Trafikverket har också besvarat
remiss i ärendet, och hade ingen erinran. Däremot kommer sökande
att behöva tillstånd för ändring av anslutning till befintlig väg från
Trafikverket. Bygg & Miljö bedömer inte att de redovisade
transporterna utgör en sådan betydande olägenhet för berörda
rågrannar att förhandsbesked kan nekas på den grunden. Bygg &
Miljö bedömer inte heller med stöd av Trafikverkets yttrande att en
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så betydande olycksrisk finns vid utfarten att positivt förhandsbesked
kan nekas.
Gällande bestämmelser
Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används
för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3
kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).
Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked
enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
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
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.
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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,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor
och andra olyckshändelser,
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).
Plan- och bygglagen 9 kap 17 §

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen 9 kap 18 §
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Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande
vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Miljöbalken 3 kap 4 §

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt
skogsbruk.
Miljöbalken 12 kap 7 §

Med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ sådan åkermark och
betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet.
Bestämmelserna i samma paragrafer ska dock inte tillämpas på
jordbruksmark
1. som ingår i en fastighet, som har bildats för ett annat ändamål än
jordbruk och som därefter inte har taxerats, eller
2. som i en detaljplan eller i områdesbestämmelser enligt plan- och
bygglagen (2010:900) är avsedd för ett annat ändamål än jordbruk.
Lag (2010:902).
Förordning om trafikbuller § 3

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
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För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning
(2017:359).
Förvaltningens förslag till beslut
Negativt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus,
komplementbostadshus, ridanläggning samt parkeringsplats.
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2 § och 9 kap 17-18 §§ Planoch bygglagen.
Avgift enligt antagen taxa är 18 963 kr.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2020-04-14
Yttrande sökande 7 2020-04-14
Yttrande Trafikverket 2 2020-04-09
Bullerutredning 2 2020-04-08
Bilaga bullerutredning 2 2020-04-08
Fakturaunderlag 2020-04-07
Yttrande sökande 6 2020-04-07
Yttrande sökande 5 2020-04-07
Komplettering sökande till Trafikverket 2 2020-04-07
Komplettering sökande till Trafikverket 1 2020-04-07
Sökande förtydligande transporter e-post 2020-04-07
Yttrande sökande 4 2020-04-07
Yttrande Osbyholm 1:165 2020-04-07
Yttrande sökande 3 2020-04-07
Yttrande Fulltofta 14:2 2020-04-06
Yttrande Fulltofta 14:4 2020-04-06
Yttrande Trafikverket 1 2020-04-03
Yttrande Fulltofta 14:1 2020-04-03
Yttrande sökande 2 2020-04-03
Yttrande sökande 1 2020-04-03
Yttrande Miljö 2020-03-30
Yttrande Försvarsmakten 2020-03-24
Situationsplan 2020-03-12
Bullerutredning 1 2020-03-12
Bilaga bullerutredning 1 2020-03-12
Fasadritning ridanläggning 2020-03-12
Planritning ridanläggning 2020-03-12
Yttrande Planering & Utveckling 2020-02-03
Kompletterande beskrivning 2020-01-09
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-

Ansökan om förhandsbesked 2019-12-12

Beslutet skickas till
-

Sökande
Fastighetsägare Osbyholm 1:165
Fastighetsägare Fulltofta 14:4
Fastighetsägare Fulltofta 14:2
Fastighetsägare Fulltofta 14:1
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