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Bygg- och miljönämnden

Trulstorp 1:51 (Trulstorp Vrågävgen 22) –
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
och förråd/toalett
Förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2030-08-19 (10 år) för nybyggnad
av fritidshus och förråd/toalett på fastigheten Trulstorp 1:51.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 33 § Plan- och bygglagen.
Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 22 038 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 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.

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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Ditt ärende gäller är ett tidsbegränsat lov, giltigt till och med 2030-08-19. Du
har möjlighet att förlänga lovet ytterligare. Om du önskar att förlänga lovet
ska en ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov lämnas in minst tre
månader innan detta lov går ut. Om du inte vill förlänga lovet ska du återställa
åtgärden/området innan lovet har gått ut, och meddela när det är utfört till
Bygg & Miljö senast samma dag som lovet går ut. Återställs inte
åtgärden/området räknas åtgärden som ett olovligt bygge, och ett
tillsynsärende kommer att inledas vilket kan resultera i sanktionsavgifter.
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.
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.
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Sammanfattning av ärendet
Ansökan om tidsbegränsat bygglov inkom 2020-05-25 för nybyggnad av
fritidshus och förråd/toalett på fastigheten Trulstorp 1:51. Fastigheten ligger
inom detaljplan 12-SÖR-274, antagen 1962-05-23. Planbestämmelserna
tillåter bland annat fristående bostäder i en våning.
Föreslagen åtgärd innebär att ett fritidshus i en våning med en yta om 67 m²
och en förråds-/toalettbyggnad på 12 m² uppförs på fastigheten.
Huvudbyggnaden kommer att flyttas till fastigheten i delar från annan plats,
och är en äldre kulturbyggnad som ska tas tillvara av sökande.
Byggnaderna uppförs med tidsbegränsat bygglov för att de ska flyttas till
annan plats i framtiden samt inte uppfyller alla villkor i 8 kap Plan- och
bygglagen. Föreslagna åtgärder kvalificerar sig därmed för att få tidsbegränsat
lov i enlighet med 9 kap 33 § Plan- och bygglagen.
Berörda rågrannar hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Ett
yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägaren till Trulstorp 1:25.
Sökande har fått ta del av yttrandet och har svarat. Ärendet har även skickats
på remiss till Miljö, svar inkom utan erinran.
Förslag till beslutsmotivering
Föreslagna åtgärder uppfyller villkoren för tidsbegränsat bygglov i enlighet
med 9 kap 33 § Plan- och bygglagen. Byggnaden bedöms passa in i området
och utgör inte en betydande olägenhet i enlighet med 2 kap 9 § Plan- och
bygglagen.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ansökan om tidsbegränsat bygglov inkom 2020-05-25 för nybyggnad av
fritidshus och förråd/toalett på fastigheten Trulstorp 1:51. Fastigheten ligger
inom detaljplan 12-SÖR-274, antagen 1962-05-23 utan genomförandetid.
Planbestämmelserna tillåter fristående bostäder i en våning med en största
byggnadshöjd om 3 meter, där högst en tiondel av fastigheten får bebyggas.
Så kallad prickad mark får inte bebyggas.
Föreslagen åtgärd innebär att ett fritidshus i en våning med en yta om 67 m²
och en förråds-/toalettbyggnad på 12 m² uppförs på fastigheten.
Huvudbyggnaden kommer att flyttas till fastigheten i delar från annan plats,
och är en äldre kulturbyggnad som ska tas tillvara av sökande. Ena halvan är
gjord i korsvirke och den andra halvan har liggande träpanel på fasaden.
Sadeltaket är täckt med halm. Rumshöjden i huvudbyggnaden är något låg, 2
meter. Gällande bestämmelser i Boverkets byggregler anger att rumshöjd för
nya byggnader ska vara 2,4 meter, men får lov att vara lägre om det är en
byggnad som bedöms ha stora kulturella eller arkitektoniska värden. Bygg &
Miljö bedömer att denna byggnad uppfyller de kraven. Den mindre förråds/toalettbyggnaden uppförs med träpanel med faluröda väggar och pulpettak
klätt med tegelpannor. Byggnaden kommer inte ha tillgång till exempelvis
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rinnande vatten, utan kommer ha en vattenpump ute på gården. Toalett
kommer att finnas som en torrtoalett. Byggnaden uppfyller därmed inte alla
villkor i 8 kap gällande hushållning med vatten. Det kommer dock finnas
tillgång till vatten, och då det gäller ett fritidshus bedöms vistelserna på
platsen vara begränsade.
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Byggnaderna uppförs med tidsbegränsat bygglov för att byggnaden ska flyttas
till annan plats i framtiden enligt sökandes uppgifter. Därmed ordnar man
inte heller slutgiltiga lösningar för vatten och avlopp på denna plats. Det finns
därmed ett uttalat tidsbegränsat behov, vilket uppfyller kraven för att kunna få
ett tidsbegränsat lov. Byggnaden uppfyller inte alla villkor i 8 kap Plan- och
bygglagen, vilket är det andra kravet för att ett tidsbegränsat lov ska kunna
ges. Föreslagna åtgärder har därmed möjlighet att få tidsbegränsat lov i
enlighet med 9 kap 33 § Plan- och bygglagen.
Ärendets beredning
Då ärendet gäller en tidsbegränsad åtgärd har berörda rågrannar hörts i
enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Ett yttrande med erinran har
inkommit från fastighetsägaren till Trulstorp 1:25:
”Jag tycker inte byggnaden passar i vårat stugområde. Jag har talat med grannar som håller
med om det och det är inte passande. Jag bestrider byggbeslutet.”
Sökande har fått ta del av yttrandet och svarade 2020-08-04:
”Det finns inget varken i planbestämmelserna eller områdesbestämmelserna som säger att det
inte får eller passar att bygga ett torp på platsen i enlighet med den skånska byggkulturen.”
Ärendet har även skickats på remiss till Miljö. Svar inkom 2020-07-02 utan
erinran. Miljö informerar sökande att om de skulle söka permanent bygglov i
framtiden ska de lämna in en anmälan om liten avloppsanläggning.
Analys och förslag
Byggnaden/torpet som ska flyttas till Trulstorp 1:51 är av en äldre karaktär,
där de äldsta korsvirkesdelarna sannolikt är från någon gång innan 1800-talet
då de flesta korsvirkesbyggnader uppfördes i Sverige. Att byggnaden är
gammal betyder i sig inte att den passar in i ett nyare stugområde. Området är
dessutom uppbyggt under olika perioder och har varierande utformning av
husen. Vad som är vanligt är dock låga byggnader med träfasader, vilket även
denna byggnad huvudsakligen är. Byggnaden bedöms därmed passa in i
området, och är inte en anledning till att neka bygglov. Uppförandet kommer
inte att leda till några väsentliga olägenheter för närliggande rågrannar.
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,
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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.
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 klimat- och 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 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.
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Plan- och bygglagen 9 kap 30 §
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a
§§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå
under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast
om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).
Förvaltningens förslag till beslut
Tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2030-08-19 (10 år) för nybyggnad
av fritidshus och förråd/toalett på fastigheten Trulstorp 1:51.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 33 § Plan- och bygglagen.
Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 22 038 kr.
Kontrollansvarig är Magnus Grönvall, Ekastorp 4406, 242 94 Hörby.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2020-08-07
Fakturaunderlag 2020-08-07
Yttrande sökande 2020-08-04
Yttrande med erinran 2020-07-15
Yttrande Miljö 2020-07-02
Nybyggnadskarta 2020-06-26
Plan- och fasadritning förråd/toalett 2020-06-26
Plan-, fasad- och sektionsritning 2020-05-25
Ansökan om lov 2020-05-25

Beslutet skickas till
-

Sökande
Fastighetsägare Trulstorp 1:25

Kajsa Blomberg
Bygglovsarkitekt

