
 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 
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Plats och tid Höörsalen 
 Tisdagen den 7 april 2015 kl 13:00–16:15 
  
Beslutande Kenneth Kallin (MP), Ordförande §§ 32-36 

Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som 
Ordförande §§ 37-48 
Anette Bächi (MP) 
Lena Larsson (S) 
Daniel Ell (M) 
Lars Nihlén (C) 
Rolf Streijffert (SD) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Kurt Johansson (S) tjänstgör för ledamot Mariane Sörensen (S) 
Johan Persson (V) tjänstgör för ledamot Kenneth Kallin (MP) §§ 37-
48 

  

  
Utses att justera Lena Larsson (S) Paragrafer 32 - 48 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Backasalen, 2015-04-10 kl. 14:00 
  
Sekreterare  
 Agneta Johansson 
  
Ordförande  
 Kenneth Kallin (MP) §§ 32-36   Lars-Håkan Persson (M) §§ 37-48 
  
Justerande  
 Lena Larsson (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2015-04-07 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-04-10 Datum då anslaget tas ned 2015-05-04 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Kenneth Kallin (MP) 
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Övriga Peter Rönngren (SD) 
Ismo Pääkkönen (SD) 
Johan Persson (V) §§ 32-36 
Agneta Johansson, Nämndsekreterare 
Rolf Englesson, Miljö- och byggmyndighetschef 
Ulrika Larsson, Bygglovsarkitekt 
Maria Dahlgren, Bygglovshandläggare 
Madeleine Persson, Vikarierande Miljöinspektör 
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt §§ 37-38 
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§ 32 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning konstateras att alla ledamöter, förutom Mariane 
Sörensen (S), är närvarande. I Mariane Sörensens (S) ställe tjänstgör Kurt Johansson 
(S). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

 

1. Lena Larsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, Backasalen, den 10 april kl. 14:00. 

 

3. Föredragningslistan godkänns med de ändringarna, ”Fysisk planering” läggs till 
föredragningslistan som ärende 6. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Information kring detaljplan Ängsbyn 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2013/0506 

Bygglovsarkitekt Ulrika Larsson informerar om gällande detaljplan i Ängsbyn, och varför 
det finns behov av att se över detaljplanen i det kulturhistoriskt intressanta området. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Yttrande över revisionsrapport 
”Granskning av debiteringsrutiner inom 
miljö- och byggnadsnämnd Höörs 
kommun” 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

Nämnden ställer sig bakom yttrande enligt skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef 
Rolf Englesson daterad 2015-03-26 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2014/1348 

Revisionen har granskat de debiteringsrutiner som Miljö- och byggmyndigheten i Höörs 
kommun har. 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson ger följande förslag till yttrande enligt 
skrivelse 2015-03-26: 

”Nedan följer svar på denna granskning och den revisionella bedömning som PWC gör. 

4.1 Vilka sorters avgifter debiteras av nämnden. 

Här konstaterar PWC att fullmäktige fattat beslut om en taxa för tillsyn enligt miljöbalken, 
plan- och bygglagen samt livsmedelslagen. PWC konstaterar också att taxorna för 
miljötillsyn räknas ut maskinellt i miljöreda medan avgifter för bygglov och olovligt 
byggande räknas ut manuellt. Man menar att risken för fel är större vi manuell uträkning 
och önskar därför att myndigheten skall utreda förutsättningarna för att systematisera 
beräkningarna. 

Nämnden menar att det inte riktigt har framgått för revisionen att risken för fel inte ligger i 
den manuella uträkningen då det handlar om en enkel aritmetisk beräkning. Svårigheten 
med beräkningen gäller att hitta rätt typfall från fullmäktiges beslut och detta är lika svårt i 
såväl datormiljö som förhand. Därför har myndigheten valt att göra arbetet för hand. 
Myndigheten kommer dock att se över möjligheten till ett alternativt beräkningssätt. 

4.2 Relevanta dokumenterade rutiner avseende debiteringsprocessen finns och 
efterlevs. 

PWC konstaterar här att rutinerna enligt ovan finns men att de inte täcker hela 
debiteringsprocessen. Man anser också att de interna fakturorna inte granskas på lika 
noggrant sätt som de externa. Man anser också att rutinerna för registrering av nedlagd 
tid är bristfälliga. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Myndigheten kommer att se över rutinerna för hur fakturor som skickas internt 
kontrolleras bättre innan de skickas iväg. 

Vad gäller rutinerna för nedlagd tid så har dessa redan förbättrats. 

4.3 Tillämpliga krav- och inkassorutiner finns dokumenterade. 

Enligt revisonen saknar myndigheten dokumenterade krav- och inkassorutiner. 

Nämnden konstaterar att det är riktigt att sådana saknas. Krav- och inkassorutiner är 
arbetsuppgifter som ligger på ekonomikontoret och dessa har hitintills skött detta på ett 
bra sätt. 

4.4 Kontroller i syfte att säkerställa 

4.4.1 Underlaget för fakturering 

Man anser att myndigheten har tillräckliga underlag för fakturering och att rutinerna 
fungerar väl. Dock anser man att rutinerna inte är tillräckligt dokumenterade. 

Myndigheten kommer att förbättra dokumentationen inom detta område. 

4.4.2. Att utförda tjänster faktureras. 
PWC anser att kontrollerna för att säkerställa att all debiterbar tid faktureras inte är 
tillräckliga. Man konstaterar också att det inte finns något i internkontrollplanen som 
kontrollerar att samtliga nedlagda timmar faktureras. 

Myndigheten utför regelbundet sökningar i systemet för att se vilka ärenden som inte blivit 
fakturerade. Dessa gås sedan igenom för att utröna huruvida det blivit fel eller att de inte 
skall faktureras. Av legala skäl kan inte alla typer av ärenden faktureras. Detta gäller t.ex. 
remisser, obefogade klagomål, viss typ av rådgivning mm. 

Myndigheten kommer att utreda huruvida kontrollen av faktureringen kan förbättras. 

Däremot pekar PWC på en mycket viktig punkt i myndighetens arbete, nämligen uttaget 
av taxor i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Detta uttag är mycket viktigt för 
myndighetens funktion och måste uppmärksammas ofta. Nämnden kommer att stötta 
myndigheten i arbetet med att ytterligare förbättra rutinerna för att ta ut rätt taxor. Det är 
nämndens mening att detta uttag är viktigt för att inte behöva finansiera mer än 
nödvändigt med skattemedel. Taxorna spelar också en viktig roll i tillsynsarbetet. 

4.4.3 Avstämning vid registrering av underlag för fakturering. 
Här anser PWC att det inte finns några synpunkter. Avstämningarna görs på ett riktigt 
sätt.” 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 2015-03-26. 
Missiv från revisorerna i Höörs kommun, Granskning av debiteringsrutiner inom miljö- och 
byggnadsnämnden, 2014-12-03. 
Revisionsrapport PWC, Granskning av debiteringsrutiner inom miljö- och 
byggnadsnämnden, november 2014. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Verksamhetsplan för 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

1. Verksamhetsplan 2015 antas med den ändringen sidan 1, under rubriken 
”Övergripande” med underrubrik ”Skydda de skyddslösa” rad två [...] ”Myndigheten skall 
också visa extra hänsyn mot människor som har svårt att föra att sin egen talan t.ex. 
förskolebarn.” [...] 

2. Miljö- och byggmyndigheten får i uppdrag att till nästa års verksamhetsplan bilägga en 
redovisning av personalresurser i tillsynstimmar fördelat på Miljö och Bygg. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0090 

 

Verksamhetsplanen för 2015 visar hur verksamheten hos myndigheten kommer att 
bedrivas under 2015. 

Yrkanden 
Ordförande Kenneth Kallin (MP) yrkar att verksamhetsplan 2015 antas med den 
ändringen sidan 1, under rubriken ”Övergripande” med underrubrik ”Skydda de 
skyddslösa” rad två [...] ”Myndigheten skall också visa extra hänsyn mot människor som 
har svårt att föra att sin egen talan t.ex. förskolebarn.” [...] 

Lena Larsson (S) yrkar som tillägg att miljö- och byggmyndigheten får i uppdrag att till 
nästa års verksamhetsplan bilägga en redovisning av personalresurser i tillsynstimmar 
fördelat på Miljö och Bygg. 

  

Beslutsordning 
Ordförande Kenneth Kallin (M) lägger fram sitt eget yrkande och Lena Larssons (S) 
tilläggsyrkande inför nämnden och finner att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2015, 2015-03-26. 
Bilaga till verksamhetsplanering 2015, 2015-03-26. 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Fysisk planering 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0396 

Samhällsplanerare och kommunarkitekt Karin Kallioniemi informerar om: 

- Introduktion om översiktsplanens (ÖP) roll i Plan- och Bygglagen (PBL). 

I nya PBL ville man decentralisera till kommunerna genom översiktsplanerna. 
Översiktsplanen är inte bindande men vägledande. 

Översiktsplanens roll; ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön, ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, ge 
vägledning för beslut om hur den byggda miljön ska användas. 

Kommunens vision kan vara en del av ÖP och ska även titta på det regionala 
perspektivet, samt det nationella (infrastruktur) och det internationella perspektivet. 

Man tittar på översiktsplanen när man tar ställning till om man ska göra en detaljplan, 
men även i själva detaljplansarbetet. 

- Gällande ÖP 2002 

Planering för ca 50 bostäder/år - stationsnära boende, sjönära boende, park- och 
skogsnära boende, boende i mindre samhällen. 

Vi har god planberedskap. 

- Pågående Översiktsplanering; fördjupning av Ringsjöbandet, planuppdrag Tjörnarp 
2012, bostadsförsörjningsprogrammet, samråd om Västra Stationsområdet, 
fördjupningsstudie Höör Väster. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den lämnade 
informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0192 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation. 

 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson informerar om: 

 

- Måluppfyllelseredovisning februari per den 26 mars och ekonomiskt resultat per den 31 
mars 2015 i jämförelse med budget. Dnr 2013/0853. 

- God uppslutning av förtroendevalda och väl genomförd ”utbildningsdag för ny- och 
omvalda i miljö- och hälsoskyddsnämnder, byggnadsnämnder och 
myndighetsnämnder/motsvarande” i Tyringe 2015-03-26. 

- Fler ärenden rörande Bostadsanpassningsbygglov (BAB), vilket behandlas utförligare på 
nästa nämndsammanträde tillsammans med social sektor. 

- Elisefarm. 

- Antalet inkomna bygglovsansökningar är 95 stycken i år, i jämförelse med förra året då 
det var 95 stycken den 22 april. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 39 Redovisning av delegationsbeslut till 
miljö- och byggnadsnämnden 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 
under perioden den 1 - 28 februari 2015. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0130 

Förteckning över beslut i delegerade ärenden för februari 2015 föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 40 Anmälningar 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0133 

Inkomna och upprättade skrivelser: 

 

A. 2014/BL039 

Länsstyrelsen: beslut i överklagande av miljö- och byggnadsnämnds beslut angående 
bygglov på fastigheten Bosjökloster 1:274, Höörs kommun, 2015-03-12. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår begäran om platsbesök. Länsstyrelsen avslår 
överklagandena. 

B. 2014/BL144 

Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen: slutligt beslut i överklagande av Länsstyrelsen 
i Skåne läns beslut 2015-01-29 ärendenummer 403-25162-14, 2015-03-13. 

Saken: Bygglov för ny skidhall på fastigheterna Långstorp 1:84 och 1:64, Höörs kommun, 
nu fråga om avvisning. 

Beslut: Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena. 

C. 2014/1294 

Miljö- och byggmyndigheten: beslut sänt till Länsstyrelsen i överklagande av beslut om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel inom yttre zonen av Orups vattenskyddsområde 
på fastigheten Bosjökloster 1:9, 2015-03-23. 

Beslut enligt bilaga. 

D. 2015/0237 

Miljö- och byggmyndigheten: lämnar tjänstemannayttrande när Höörs kommun håller 
samråd om förslag till bostadsförsörjningsprogram 10 mars till 30 april 2015. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Information om hälsoskyddsarbete i 
Höörs kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0309 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 2015-03-03 § 19 att ha temasammanträde på 
varje nämndsmöte framöver, främst med inriktning på miljö. Vikarierande miljöinspektör 
Madeleine Persson informerar om hälsoskyddsarbetet i Höörs kommun. Hon informerar 
bl.a. om att hälskoskydd är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Val av ledamot och ersättare till 
årsstämmor för Helgeåns Vattenråd samt 
representanter i Helgeåkommittén 2015-
2018 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

1. Lars-Håkan Persson (M) utses till ledamot på årsstämmor för Helgeåns Vattenråd 
2015-2018. 

2. Mariane Sörensen (S) utses till ersättare på årsstämmor för Helgeåns Vattenråd 2015-
2018. 

3. Lars-Håkan Persson (M) utses till ledamot i Helgeåkommittén 2015-2018. 

4. Mariane Sörensen (S) utses till ersättare i Helgeåkommittén 2015-2018. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0278 

 

Helgeåns vattenråd är en ideell förening som startade 2012. Vattenrådet syftar till att 
skapa ett frivilligt, öppet, rådgivande forum, för så många olika intresseområden som 
möjligt inom Helgeåns avrinningsområde. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans 
ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv 
för vatten, d.v.s. främja en god vattenkvalitet, en god vattenhushållning samt verka för en 
långsiktig biologisk mångfald. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare till de årsstämmor 
som hålls varje år för Helgeåns Vattenråd. I år genomförs årsstämman i Älmhult den 29 
april. 

Dessutom ska en ledamot med ersättare väljas till Helgeåkommittén. Representationen 
ser lite olika ut i de olika kommunerna. Ungefär hälften har representation från tekniska 
sidan (Kristinstad, Älmhult, Alvesta, Värnamo) och hälften från miljösidan (Osby, Ljungby, 
Hässleholm, Östra Göinge). Det brukar också vara blandat mellan tjänstemän och 
politiker. 

Beslutsordning 
Ordförande Lars-Håkan Persson (M) lägger fram presidieberedningens förslag till beslut 
inför nämnden och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslagen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Val av ledamot och ersättare till Rönneåns 
Vattenrådsstyrelse samt 
Rönneåkommitténs arbetsutskott 2015-
2018 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. Lars-Håkan Persson (M) utses till ledamot i Rönneåns Vattenrådsstyrelse 2015-2018. 

2. Mariane Sörensen (S) utses till ersättare i Rönneåns Vattenrådsstyrelse 2015-2018. 

3. Lars-Håkan Persson (M) utses till ledamot i Rönneåkommitténs arbetsutskott 2015-
2018. 

4. Mariane Sörensen (S) utses till ersättare i Rönneåkommitténs arbetsutskott 2015-2018. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0283 

Syftet med Rönneåns vattenråd är att skapa ett helhetsperspektiv på vatten och att 
fungera som ett samverkansorgan med tyngdpunkten på den lokala förankringen. 
Vattenrådet kommer att fungera som informationsspridare och vara plattformen för ett 
aktivt lokalt deltagande. Vattenrådet kommer även att ha en nära dialog med 
länsstyrelsen i Skåne Län, Vattenmyndigheten för Västerhavet, kommuner och andra 
berörda aktörer samt att aktivt föreslå åtgärder. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare till Vattenrådsstyrelse 
samt Rönneåkommitténs arbetsutskott för åren 2015-2018. 

Beslutsordning 
Ordförande Lars-Håkan Persson (M) lägger fram presidieberedningens förslag till beslut 
inför nämnden och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslagen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Ansökan om strandskyddsdispens, 
Bosjökloster 1:544 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

1. Nämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om 
strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra 
brunnsöverbyggnad på fastigheten Bosjökloster 1:544. 

2. Som villkor för beslutet gäller att endast den yta brunnsöverbyggnaden upptar inom 
strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. 

3. Sökanden informeras om att Länsstyrelsen i Skåne skall inom tre veckor efter miljö- 
och byggnadsnämndens beslut fatta beslut om eventuell överprövning. Det innebär att 
Länsstyrelsen i Skåne län kan upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut. 
Länsstyrelsens beslut om överprövning kan ej överklagas. 

4. Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0147 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§b har inkommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av brunnsöverbyggnad på fastigheten 
Bosjökloster 1:544. Sökande är Höörs kommun. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits ”att brunnen har varit i drift sedan 80-talet, 
så platsen är redan ianspråktagen. Vattendom/vattenskyddsföreskrifter finns. Behöver 
byggas för att tillgodose ett angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. 

Höörs kommun har ej besökt platsen. 

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom  
- ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd, 100 m vid Ringsjön. 
- förordnande om naturreservat Östra Bosjöklosterhalvön. 

Kommunikation 
Kommunikation av ”Förslag till beslut” har skett till sökanden. 

Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
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3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Miljö- och byggnadsnämnden får dock 
enligt 7 kap 18 b § miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens 
ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syften. 

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför 
inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd av Ringsjön 
med 100 meters bredd. Det framgår av handlingarna att platsen för åtgärd ligger i 
utkanten av ett idrottsområde och att vegetationen i övrigt utgörs av ängsmark och 
skogsdunge. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens 
nyttjande av markområdet enligt allemansrätten och förutsättningarna för djur- och 
växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Marken är utifrån Miljö- och 
byggnadsnämndens bedömning att betrakta som i anspråktagen. Utifrån en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall 
väga tyngre. Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet och under 
iakttagande av de villkor som angivits i beslutet får enligt Miljö-och byggnadsnämndens 
bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 och 3 miljöbalken anses föreligga. 

Om dispens meddelas skall miljö- och byggnadsnämnden enligt 7 kap 18 f § miljöbalken 
göra en tomtplatsavgränsning. Tomten är det område markägaren kan hävda som en 
privat zon/ hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Då aktuell byggnad 
endast är till för skydd av befintlig brunn, finns ingen hemfridszon att ta hänsyn till. Miljö- 
och byggnadsnämnden gör därför den bedömningen att endast det område som behövs 
för själva brunnsöverbyggnaden får tas i anspråk för det avsedda ändamålet. 

Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-03-24. 
Brev från Mittskåne Vatten inkluderande ansökan om strandskyddsdispens, 
situationsplan, planer och fasader, foto, ortofoto, 2015-02-12. 
_____ 
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§ 45 Personuppgift 
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§ 46 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och 
nybyggnad av komplementbyggnad 
förråd, Fogdaröd 5:21 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

1. Nämnden beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av 
komplementbyggnad, förråd. 

2. Tekniskt samråd erfordras ej, byggherren förutsätts vara kontrollansvarig för objekten. 

3. Innan startbesked lämnas ska kontrollplanen kompletteras med avstånd mellan förråd 
och befintlig byggnad samt avstånd mot grannen enligt tabell 5:611 i BBR (BFS 2011:26) 

4. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dagen för detta beslut. 

5. Fastigheten är belägen inom kommunens utbyggnadsområde för kommunalt VA, ett 
tidsbegränsat tillstånd finns för sluten tank från 2012. Innan startbesked ska 
avloppsfrågan vara löst. Vid frågor kontakta samhällsbyggnadssektorn, Linda Ljungberg 
0413-286 62 

6. Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk. 

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

8. Avgift enligt fastställd taxa. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2014/BL246 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av 
komplementbyggnad, förråd har inkommit. Fastigheten är belägen inom detaljplanerat 
område och förrådsbyggnaden föreslås att placeras på mark som enligt detaljplan inte får 
bebyggas. 

Sökande är X X. 

Hörande av sakägare: Avslutad. 

Kommunikation: beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 
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Beslutsmotivering 
Fastigheten är belägen inom en byggnadsplan som är laga kraftvunnen 1967, och enligt 
detaljplanen är en stor del av fastigheten inte avsedd att bebyggas. Vid besök på 
fastigheten framgår det tydligt att detta är en av de bästa placeringarna för ett förråd på 
fastigheten som är mycket kuperad. Att placera ett förråd på denna plats kan trots 
planavvikelsen anses vara i linje med detaljplanens intentioner. Bygglov kan därför 
beviljas. 

Beslutsordning 
Ordförande Lars-Håkan Persson (M) lägger fram miljö- och byggmyndighetens förslag till 
beslut enligt skrivelse inför nämnden, och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
enligt detsamma. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-03-26. 
Översiktskarta, fastighet Fogdaröd 5:21. 
Karta 
Bygglovshandlingar 3-7 - fasadritningar, plan - och sektionsritningar, situationsplan. 
_____ 
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§ 47 Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av lokal från lager till gym, 
Höörsgård 50 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

1. Nämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal 
från lager till gym, tom 2015-07-31. 

2. Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, sker på egen risk. 

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

4. Avgift enligt fastställd taxa. 

5. Brandutredning av sakkunnig ska redovisas innan startbesked. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL091 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov har inkommit. I en övergångsperiod mellan nuvarande 
träningslokaler och de nya kommer det vara en period på uppskattningsvis en månad där 
verksamheten står utan lokaler och därför söks detta bygglov tillfälligt. 

Sökande är Gym & hälsa i Höör AB. 

Hörande av sakägare och intern granskning: Avslutad 

Kommunikation: beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

Beslutsmotivering 
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område och fastigheten är belägen inom ett 
område avsett för industriändamål, men trots detta finns det handel med sällanköpsvaror 
och även sökandes befintliga och väl etablerade gym är beläget här. Det bedöms därför 
vara möjligt att ge ett tillfälligt bygglov för åtgärden. 

Beslutsordning 
Ordförande Lars-Håkan Persson (M) lägger fram miljö- och byggmyndighetens förslag till 
beslut enligt skrivelse inför nämnden, med det tillägget att brandutredning av sakkunnig 
ska redovisas innan startbesked. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-03-26. 
Översiktskarta, fastighet Höörsgård 50. 
 
 
_____ 
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§ 48 Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning från kontor till 
utbildningslokal, Pumpen 1            

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. 

Nämnden delegerar till miljö- och byggmyndighetschef, att bevilja ansökan om 
tidsbegränsat bygglov tom 2020 för ändrad användning, från kontor till utbildningslokal, 
med stöd av 9 kap 33 § PBL (2010:900), under förutsättning att inget negativt 
grannyttrande inkommit. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL079 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2020 för ändrad användning, från kontor till 
utbildningslokal. 

En ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2020 har 2015-03-26 inkommit. Ansökan 
avser ändrad användning från kontor till utbildningslokaler under den tid som aktuell 
utbildning pågår. Sökande är Hkf Development AB, som har för avsikt att hyra ut 
lokalerna till ett utbildningsföretag. Utbildningen syftar till att ge förarbevis med 
praktikdelen förlagt till Norra Rörum. Kontorsbyggnaden har stått tom sedan år 2011 och 
har tidigare används som kontor och kundmottagning för säljare inom grossistbranschen. 

Hörande av sakägare och intern remisshantering : Pågår 

Kommunikation: Beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

 

Beslutsmotivering 
Plan/områdesbestämmelser: Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område avsett 
för industriändamål inom vilket även handel med skrymmande varor tillåts. Enligt 
planbestämmelserna får bygglov för ändrad användning inte ges innan parkeringsbehovet 
tillgodosätts. Bygglov får heller inte ges inom 30 meter från riksväg 23 förrän en 
riskanalys har tagits fram. 

Lagrum: Enligt 9 kap 33 § PBL (2010:900) får tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd 
som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningarna enligt 9 kap 30-32a §§ 
PBL, om sökande begär det och om åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas 
med högst 5 år i taget. 

Lokalerna är ljusa och moderna och lämpar sig väl för utbildningsverksamhet. 
Tillgängligheten bedöms som tillfredställande då det finns en tillgänglig och användbar 
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toalett samt lunchutrymme på markplan. Byggnaden ligger utanför riskområde för farligt 
gods och parkeringsbehovet är uppfyllt. 

Beslutsordning 
Ordförande Lars-Håkan Persson (M) lägger fram förslaget att nämnden delegerar till 
miljö- och byggmyndighetschef, att bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2020 
för ändrad användning, från kontor till utbildningslokal, med stöd av 9 kap 33 § PBL 
(2010:900), under förutsättning att inget negativt grannyttrande inkommit. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-03-27. 
Översiktskarta, fastighet Pumpen 1. 
Bygglovsansökan, 2015-03-18. 
Bygglovshandlingar 2-3, arkivhandling måttritning bottenplan, arkivhandling måttritning 
vindsplan. 
_____ 
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