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Plats och tid Höörsalen 
 Tisdagen den 12 maj 2015 kl 13:00 
  
Beslutande Kenneth Kallin (MP), Ordförande, §§ 49-67, 70-75 

Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande, ordf §§ 68, 69 
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§ 49 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning konstateras att alla ledamöter är närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 50 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Anette Bächi (MP) utses att justera protokollet från mötet. Justeringstid och plats är 19 
maj klockan 12:00 i Översten Kommunhuset. 

I kallelsen föreliggande föredragningslista för mötet godkänns. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 51 Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

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

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0192 i Miljö- och Byggreda. 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation. 

 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson informerar om: 

 

- Ekonomisk uppföljning 

- Verksamhetens nyckeltal och mål 

- Tillgänglighetsinventering 

- Budget 2016 

- Avloppsärende med vite 

- EU-projektet 

- Tips på drama -”En folkefiende” 

_____ 
  

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 
under perioden den 1 - 31 mars 2015. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0130 i Miljö- och Byggreda. 

Förteckning över beslut i delegerade ärenden för mars 2015 föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Anmälningar 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälningar till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0133 i Miljö- och Byggreda. 

Inkomna och upprättade skrivelser: 

 

A. 2010/BL 254 i Miljö- och Byggreda. 

Länsstyrelsen i Skåne: Beslut om överklagande av kommuns beslut om bygglov för 
ändrad användning på fastigheten Höör 10:20, Höörs kommun, 2015-04-09. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

B. 2013/1108 i Miljö- och Byggreda. 

Livsmedelsverket: Uppföljande revision av livsmedelskontrollen i Höör kommun, 2015-04-
20. 

 

C. 2014/1138 i Miljö- och Byggreda. 

Lantmäteriet: Underrättelse om beslut och avslutande förrättning gällande ärendenummer 
M14870, fastighetsreglering av Näktergalen 5 i sin helhet till Näktergalen 4, 2015-04-13. 

Förrättningsbeslut: Förrättningen har avslutas den 13 april 2015 utan sammanträde. 

 

D. 2014/BL230 i Miljö- och Byggreda. 

Länsstyrelsen: Beslut om överklagande av kommuns beslut om bygglov på fastigheten 
Vinterskivlingen 2, Höörs kommun, 2015-03-31. 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

E. 2015/0058 i Miljö- och Byggreda. 

Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning gällande ärendenummer M141618, 
avstyckning och fastighetsreglering berörande Hagstad 1:2 och 1:4, 2015-03-20. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Förrättningsbeslut: Förrättningen har avslutats den 20 mars 2015 utan sammanträde. 

 

F. 2015/0070 i Miljö- och Byggreda. 

Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning gällande ärendenummer M141788, 
sammanläggning av Fogdaröd 2:24 och 2:25, sammanläggning av Fogdaröd 2:26 och 
2:27, 2015-03-16. 

Förrättningsbeslut: Förrättningen har avslutats den 12 mars 2015 utan sammanträde. 

 

G. 2015/0147 i Miljö- och Byggreda. 

Miljö- och byggmyndigheten: Beslut 2015-04-07 § 44 ”Ansökan om strandskyddsdispens, 
Bosjökloster 1:544” återtas p.g.a. ogiltigt beslut. Aktuell åtgärd ligger inom statligt 
naturreservat inom vilket Länsstyrelsen fattar beslut om strandsskyddsdispens. Beslutet 
återtas därav och ärendet lämnas över till Länsstyrelsen för vidare handläggning. 2015-
04-20 

Länsstyrelsen i Skåne län: har tagit emot Höörs kommuns återtagande av beslut 2015-04-
02 § 44. Länsstyrelsen avslutar därmed ärende dnr 526-10471-2015 om överprövning av 
ärendet och inväntar information från sökande. 2015-04-22 

H. 2015/0279 i Miljö- och Byggreda. 

Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning gällande ärendenummer M13546, 
ledningsåtgärd berörande Sätofta 7:11 m.fl., 2015-03-18. 

Förrättningsbeslut: Förrättningen har avslutats den 11 mars 2015 utan sammanträde. 

 

 

 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 54 Information om 
bostadsanpassningsbidrag 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsinspektör Magnus Grönvall och arbetsterapeut Kristin Persson informerar om 
bostadsanpassningsbidrag. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 55 Information kring detaljplan Ängsbyn 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2013/0506 i Miljö och Byggreda. 

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

 

Beslutsunderlag 
Arbetsgruppens förslag 2013-02-11, underlag för ev. ny detaljplan för Ängsbyn, inklusive 
ritning sopskiss 2013-05-23. 
Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564, 1970-08-15. 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 56 Yttrande i granskning av detaljplan för 
Höörsgård 5 m fl (industriområde syd) 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar yttra sig med följande synpunkter. 

1. Detaljplanen utgör ett område med få motstående intressen då det är kommunens 
mark som behandlas. 

2. Miljö och byggnadsnämnden är positiv till att säkerställa att nya byggnader i området 
får en mindre skala än vad den nuvarande detaljplan medger samt att området även i 
fortsättningen kommer att vara grönt. Det är dock av stor vikt att jordmassorna provtas. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2014/1055 i Miljö- och Byggreda. 

Planenheten har översänt rubricerad detaljplan till miljö- och byggnadsnämnden för 
granskning enligt PBL 5 kap 18 a §. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att 
reglera redan byggda vägar från industrimark till allmän platsmark samt skydda tre 
naturområden som idag är planlagda som industrimark. Planen syftar även till att 
säkerställa den buffertzon/grönområde som idag finns mot Höörsån samt planlägga för en 
ny gång- och cykelväg. 

I samrådsredogörelsens kommentarer har planenheten besvarat tre av miljö- och 
byggnadsnämndens fyra synpunkter. Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig om att 
detaljplanen bör tillåta att Höörsån ska kunna återmeandras med eventuella 
översvämningszoner. I kommentarerna kan man läsa att detaljplanen inte kommer att 
hindra återmeandring av Höörsån. Nämnden informerade även om att den rödlistade 
örten rödmire har setts på södra sidan av den sydligaste byggnaden på Höörsgård 44 och 
att en florainventering av befintliga ruderatmarker bör göras. Kommentaren på detta var 
att det område som i detaljplanen ligger närmast den observerade rödmiren är angiven 
som NATUR, och planavdelningen anser inte att det nödvändigt att genomföra en 
florainventering av ruderatmarker. Skulle rödmire eller annan rödlistad art finnas i 
området så bidrar bara planläggningen positivt till dess chanser att få vara kvar då ingen 
industrimark möjliggörs i närmiljön. Nämnden ansåg att en bullerutredning ska göras, 
vilket planenheten ansåg onödigt med tanke på avståndet till närmsta bostadsbebyggelse 
och verksamheterna inom området. Nämnden ställde också krav på att jordmassorna ska 
provtas, vilket planenheten inte yttrat sig om. 

Beslutsmotivering 
Miljö och byggnadsnämnden är positiv till att minska byggrätten på de berörda 
fastigheterna och att säkerställa medborgarnas möjlighet till rekreation. Tidigare 
synpunkter är beaktade utom att de jordmassor som kommunen lagt upp efter olika 
markarbeten bör provtas för att klargöra innehåll av markföroreningar. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-04-26. 
Granskningshandling, planbeskrivning detaljplan för del av Höörsgård 5 m fl 
(Verksamhetsområde syd), 2015-01-26. 
Plankarta med bestämmelser, 2015-01-26. 
Samrådsredogörelse till detaljplan för Höörsgård 5 m fl (Verksamhetsområde syd), 2015-
02-23. 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 57 Personuppgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Personuppgift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Ändring av tillståndshandläggning för 
brandfarlig vara 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att Miljö- 
och byggnadsnämnden blir befriade från tillståndshandläggningen för brandfarlig vara. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0443 i Miljö- och Byggreda. 

Enligt uppdaterad lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor skall både 
tillståndshandläggning och tillsynsverksamhet bedrivas av verksamhet inom samma 
område. §21 (2010:1011) lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Miljö och byggnadsnämnden har sedan tidigare handlagt tillstånd för brandfarlig vara (KF 
den 2010-09-01). Däremot har räddningstjänsten haft tillsynsansvaret. 

Av kompetensskäl anser myndigheten att det framöver bör vara räddningstjänsten som 
även handlägger tillstånden för brandfarlig vara. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 2015-04-30. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 60 Investeringsbudget 2016 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget 40 000 kr till 
investeringsbudget för 2016. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0423 i Miljö- och Byggreda. 

 

Budgeten för myndigheten består av två delar, dels driftsbudgeten, dels 
investeringsbudgeten. Driftsbudgeten täcker alla löpande kostnader som hyror och löner 
mm. Investeringsbudgeten täcker inköp av främst möbler och andra inventarier. 

För Miljö- och byggmyndigheten är investeringsbudgeten liten och summan satt efter en 
bedömning gjort av ekonomikontoret och sektorschefen. För 2016 är förslaget 40 000:- i 
investeringsbudget. 

Förslaget är samverkat med de fackliga organisationerna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 2015-04-30. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 61 Äskande av tilläggsanslag till 
bostadsanpassningsbidrag 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden äskar om tilläggsanslag 1,6 Mkr till 
bostadsanpassningsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BAB056 i Miljö- och Byggreda. 

Mängden nya ärenden inom bostadsanpassning som inkommer till myndigheten är större 
än förväntat. Till dags dato har vi haft kostnader på 850 000:-, detta på en totalbudget om 
1,1 Mkr. Om ärendetillströmningen fortsätter i samma takt, vilket vi antar, så kommer 
myndigheten att behöva ett tillskott om 1,6 Mkr. Detta skulle ge en totalkostand för 2015 
om 2,7 Mkr. 

Då detta är kostnader som inte kan påverkas av myndigheten äskar vi härmed om 
tilläggsanslag om 1,6 Mkr. De framtida kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag (BAB) 
kommer att tas upp i budgetprocessen för 2016. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från byggnadsinspektör Magnus Grönvall, 2015-04-30. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Utdelning av kommunens förtjänstgåva 

Ärendebeskrivning 
Vid mötet utdelas Höörs kommuns förtjänstgåva i brons till Mariane Sörensen (S) för sitt 
åttaåriga engagemang som förtroendevald. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Personuppgift 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Personuppgift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Ansökan om strandskyddsdispen, Råröd 
4:6 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § 
miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta ändra 
användning av samt bygga till befintlig ekonomibyggnad för livsmedelshantering med 
tillhörande servering på fastigheten Råröd 4:6. 

Som villkor för beslutet gäller att endast den yta åtgärder upptar inom 
strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. Åtgärder får inte vidtas och 
anläggningar får inte uppföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda eller 
använda bryggan. Det får t ex inte förekomma avvisande skyltar vid bryggan. 

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. 

Avgift utgår enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0337 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§ b har inkommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansökan avser ändrad användning samt om- och tillbyggnad av 
ekonomibyggnad till livsmedelsanläggning samt servering på fastigheten Råröd 4:6 samt 
anläggning av en brygga på Råröd 4:1. Område som berörs är ca 4000 kvm. Sökande är 
X, X. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits att området för den ändrade 
användningen/tillbyggnaden redan är ianspråktaget på ett sätt som gör den ”ointressant 
för det rörliga friluftslivet”. Bryggan på fastigheten Råröd 4:1 ska användas för 
båtuthyrning och behöver därför ligga vid vattnet för sitt syftes skull. Enligt ansökan 
kommer verksamheten ”att utgöra ett välkommet tillskott i området utan några 
nämndvärda störningar för de kringboende”. 

Höörs kommun har ej besökt platsen. 

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom ett område för vilket gäller förordnande om 
strandskydd vid Ringsjön, 100 meter. 

Beslutsmotivering 
Råröd 4:6 är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid Ringsjön 100 
meters bredd. Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är jordbruk och 
vegetationen utgörs av jordbruksmark. Marken är utifrån miljö- och byggnadsnämndens 
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bedömning att betrakta som i anspråktagen. Råröd 4:1 består av strandmark närmast 
vattenlinjen och i övrigt av blandskog. 

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. 

Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av 
markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte 
förändras i väsentlig omfattning. 

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda 
intresset i förevarande fall väga tyngre. 

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. Utanför tomtplatsen eller 
hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet 
och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. 

I detta fall utgörs åtgärden av en anläggning, till vilken en hemfridszon inte bedöms vara 
tillämplig. Miljö-och byggnadsnämnden bestämmer därför att endast det område som 
åtgärden upptar får tas i anspråk för 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, 2015-04-29. 
Plan- och Byggrättsbyrån, ”Komplettering av ansökan om dispens från strandskydd”, 
2015-03-29. 
Ansökan om strandskyddsdispens inklusive ritningar, 2015-03-30. 
_____ 
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§ 66 Bygglov för om- och tillbyggnad för 
ändrad användning från stall till 
fiskförädling - Råröd 4:6 

Beslut 
Miljö och byggnadsnämnden ger miljö- och byggmyndigheten rätt att besluta i ärendet 
ansökan om bygglov för ändrad användning från stall till fiskförädling per delegation i 
samband med beslut tas för övriga sökta åtgärder. 

Byggsamråd: Krävs 

Kontrollansvarig: Krävs 

Kontrollplan: Krävs 

Färdigställandeskydd: Krävs 

Projektredovisning: Krävs 

Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
2015/BL090 

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad för ändrad användning från stall till 
fiskförädling + ansökan om marklov har inkommit. 

Sökande är X, X. 

Hörande av sakägare: 

Har ej skett eftersom närmaste grannen redan har gett sitt medgivande. 

Kommunikation: Beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

Ytterligare bakgrundsbeskrivning 

Fastigheten ligger utanför planlagt område, men inom område för vilket 
strandskyddsdispens krävs. Dispensansökan föreligger, dnr 2015/0337. Nämndens 
prövningen avser endast del av ansökan som avser ändrad användning av 
ekonomibyggnad om ca 300 kvm till fiskeförädling. Beslut i den del av ansökan som avser 
tillbyggnad fattas separat med stöd av delegering, vilken gäller för tillbyggnader upp till 
1000 kvm. Ombyggnationen kräver endast anmälan och marklov krävs inte för 
markåtgärder utanför detaljplan. 

_____ 
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§ 67 Ansökan om strandskyddsdispens, 
Tjörnarp 3:21 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § 
miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra 
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tjörnarp 3:21. 

Som villkor för beslutet gäller att endast den del av fastigheten som är markerad som 
tomtplats enligt bifogad karta får tas i anspråk såsom tomt. Tomtplatsen skall tydligt 
markeras med exempelvis en häck eller ett staket. Befintlig marknivå skall bibehållas. 

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. 

Avgift utgår enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0372 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§b har inkommit till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av tillbyggnad av ett fritidshus på 
fastigheten Tjörnarp 3:21. Sökande är X, X. 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits den aktuella platsen för tillbyggnaden är 
belägen på redan ianspråktagen tomt och trädgårdsmark som allmänheten inte har 
tillträde till och som därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv. 

Höörs kommun har 2015-04-28 besökt platsen. 

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom ett område för vilket gäller förordnande om 
strandskydd vid Tjörnarpsjön. 

Beslutsmotivering 
Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd Tjörnarps 
sjön med 100 meters bredd. Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är 
trädgårdsmark där vegetationen till största delen utgörs av gräsmatta. Marken är utifrån 
miljö- och byggnadsnämndens bedömning att betrakta som i anspråktagen. 

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 miljöbalken anses föreligga. 

Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av 
markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte 
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förändras i väsentlig omfattning. 

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda 
intresset i förevarande fall väga tyngre. 

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. Utanför tomtplatsen eller 
hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet 
och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. 

I detta fall bestämmer miljö-och byggnadsnämnden att i området innanför röd, streckad 
markering på karta för tomtplatsavgränsning får tas i anspråk som tomt. Tomtplatsen 
avgränsas med staket och strandlinje. (Se tomtplatskarta.) 

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, 2015-04-29. 
Tomtmarkbeskrivning Höör Tjörnarp 3:21, 2015-04-28. 
Ansökan om strandskyddsdispens inklusive bilaga, 2015-04-03. 
Lantmäteriet, Höör Tjörnarp 3:21, allmän fastighetsinformation, taxeringsinformation, 23 
november 2012. 
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§ 68 Bygglov för nybyggnad av annan 
byggnad/maskinhall och carport, Klevahill 
1:30 

Kenneth Kallin (MP) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets behandling. Kurt Johansson 
(S) träder in i hans ställe. 1:e vice ordförande Lars-Håkan Persson går in som ordförande. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till miljö- och 
byggmyndigheten för komplettering med yttrande från trafikverket. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2013/BL154 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om bygglov för annan byggnad/maskinhall och carport har inkommit och 
förligger för nämndens prövning. 

Yrkanden 
Lena Larsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till miljö- och byggmyndigheten för 
komplettering med yttrande från trafikverket. 

Beslutsordning 
Ordförande lägger fram förslaget om återremiss för beslut och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-04-25. 
Översiktskarta, fastighet Klevahill 1:30. 
Bygglovshandlingar 19, 4 - situationsplan, fasadritning. 
_____ 
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§ 69 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 
Hällbo 22 

Kenneth Kallin (MP) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av ärendet. Kurt 
Johansson (S) träder in i hans ställe. 1:e vice ordförande Lars-Håkan Persson tar över 
ordförandeskapet. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. 

Tekniskt samråd krävs och Miljö- och byggmyndigheten kommer att kalla er. 

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. 

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

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

Avgift debiteras enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL023 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus har inkommit. Föreslagen åtgärd 
innebär att bostadshuset och förrådet byggs ihop och ungefär halva tillbyggnaden 
kommer att hamna på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. 

Sökande är X X. 

Beslutsmotivering 
Enligt detaljplanen är fastigheten avsedd för småindustri samt bostäder. Högst hälften av 
fastigheten får bebyggas. I planbeskrivningen står det att det är synnerligen angeläget att 
i största möjliga hänsyn tas till de kulturhistoriska aspekterna kring Gamla Torg. Det 
framgår tydligt vid granskning av kulturmiljöprogram från 1980-talet jämfört med 
modernare utgåvor att synen på vad som är bevarandevärt har ändrats. 

Fastigheten beskrivs i Kulturmiljöprogram 2012 som K-2, M-2 (Stort kulturhistoriskt värde 
för Höör, men varsamma förändringar kan tillåtas. Stor betydelse för gatu- eller 
gårdsmiljön). Både bostadshuset och uthuset uppfördes i rött Sjunnerupstegel ca 1905. 
Bostadshuset är vackert mönstermurat och uthuset enklare och ligger helt ut mot vägen 
med en skarp vinkel. Uthuset är i behov av en större renovering och den här lösningen 
ger möjlighet att bevara det. 

Den föreslagna tillbyggnaden kommer till hälften att placeras på mark som inte får 
bebyggas. Förrådsbyggnaden ligger på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen 
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som vann laga kraft 1981. Tillbyggnaden kommer att vara bostadsdel och förrådet 
kommer att fortsätta vara förråd. Platsen mellan bostad och förråd kommer att användas 
för parkering. 

Avvikelsen bedöms vara en liten avvikelse och förenlig med detaljplanenens syfte, och 
tillgodoser ett allmänt intresse genom bevarandet av förrådsbyggnaden. PBL8(2010:900) 
9 kap 31b § 1. samt 31c §1 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-04-26. 
Översiktskarta, fastighet Hällbo 22. 
Bygglovshandling 4 - plan- fasad- och sektionsritning. 
_____ 
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§ 70 Personuppgift 
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§ 71 Personuppgift 
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§ 72 Bygglov för ändrad användning från skola 
till boende samt ändrad användning från 
kontor till boende, Fogdaröd 1:19 

Beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för ändrad 
användning från skola till boende samt ändrad användning från kontor till boende. 

2. Byggsamråd ska hållas. 

3. Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas utan startbesked enligt 10 kap. 3 §. 

4. Innan startbesked lämnas ska sökande inkomma med servisanmälan, uppdaterade 
uppgifter på BTA, samt bostadsenheter till Mittvatten Skåne pga. ändrat antal 
bostadsenheter. 

5. Innan startbesked lämnas ska sökande inkomma med förslag på kontrollplan, samt 
tillgängligheten ska redovisas enligt BBR 3. 

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

7. 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. 

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

9. Avgift enligt fastställd taxa. 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2014/BL235 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om bygglov för ändrad användning från skola till boende, samt för ändrad 
användning från kontor till boende har inkommit. Sökande, Fogdaröd omsorg, vård och 
utbildning, planerar att utöka sin verksamhet för ensamkommande barn från 9 platser till 
totalt 16. 

Hörande av sakägare: har ej skett 

Kommunikation: beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

Beslutsmotivering 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen 
bebyggelse. Enligt Grönstrukturprogrammet går det ett grönt stråk över fastigheten och 
det finns inga, för myndigheten, kända skydd. Den ändrade användningen av 
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byggnaderna bedöms inte påverka omgivningarna negativt. 

Båda förslagen bedöms överensstämma med PBL(2010:900) 9 kap 31 och 31 a § och 
bygglov kan därför ges. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-04-24. 
Översiktskarta, fastighet Fogdaröd 1:19. 
Bygglovshandlingar 3, 22, 6, 8, 21 - situationsplaner, planritningar, fasadritning, 
_____ 
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§ 73 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 
Fogdaröd 2:38 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för den sökta åtgärden. Lovet 
meddelas med en liten avvikelse från detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL029 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus har inkommit. 

Sökande är X X. 

Hörande av sakägare: 6 (sex) stycken är tillfrågade och har inget att erinra. 

Kommunikation: beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

Aktuell fastighet ligger inom ett bostadsområde inom vilket planen medger en 
byggnadsarea om max 140 kvm. Fastigheten är redan från början bebyggd med ca 180 
kvm, d v s 40 kvm mer än vad planen medger. Sökande vill nu bygga ett uterum om ca 23 
kvm, vilket kommer innebära att den totala byggnadsarean överskrids med ca 60 kvm. I 
övrigt är åtgärden planenlig, d v s att den följer bestämmelserna om avstånd till 
tomtgräns, takvinkel etc. (Bilaga 1) 

Inom området, som från början var avsett för fritidsbebyggelse, har sedan tidigare ett 
flertal planstridiga bygglov beviljats både avseende tillbyggnader och 
komplementbyggnader så som uterum, garage, carportar mm, men även i form av 
nybyggnad av enbostadshus som redan vid nybyggnad har överskridit max tillåten 
byggnadsarea. (Bilaga 2) Med anledning av att nuvarande bostadsbebyggelse inte 
stämmer överens med detaljplanens syfte har ett planarbete påbörjats som främst syftar 
till att utöka byggrätten inom området. 

Sökande har dock för avsikt att bygga sitt uterum redan i sommar och ansöker därför om 
”dispens” från kravet i 9 kap 30 § PBL om att åtgärden ska följa detaljplanen. I samband 
med ansökan om dispens har sökande lämnat in medgivande från 7 (sju) 
grannfastigheter. 

Beslutsmotivering 
Plan/områdesbestämmelser: För området gäller Byggnadsplan för delar av Höör, 
Fogdaröd fr 1965. Enligt planbestämmelserna för området får fastigheterna bebyggas 
max 140 kvm inkl. eventuella komplementbyggnader. Vidare finns det planbestämmelser 
för antal våningar, byggnadshöjd, takvinkel, avstånd till tomtgräns samt fasadbeklädnad. 

Enligt 9 kap 31b § PBL (2010:900) får bygglov ges för en åtgärd som avviker mot 
detaljplan om avvikelsen är ”liten”, eller om åtgärden är av ”begränsad omfattning” och 
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”nödvändig för att ”området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 
sätt”. 

Sökt åtgärd kommer att innebära att den totala byggnadsarean överskrids med ca 60 
kvm. 

Yrkanden 
Lars-Håken Persson (M) yrkar att bygglov beviljas för den sökta åtgärden. Lena Larsson 
(S), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD) och Mariane Sörensen (S) instämmer i 
förslaget. 

Mariane Sörensen (S) yrkar att bygglovet meddelas som en liten avvikelse från 
detaljplanen i vilket övriga yrkanden instämmer. 

Beslutsordning 
Nämnden godkänner att liggande förslag ställs mot Lars-Håkan Perssons (M) yrkande 
med Mariane Sörensens (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar att bevilja 
bygglov. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-04-29. 
Översiktskarta, fastighet Fogdaröd 2:38. 
Bilaga 1, Bygglovsansökan, 2015-02-12. 
Bilaga 1, Bygglovshandling 2 - situationsplan, fasad- sektionsritningar. 
Bilaga 2, Tidigare beviljade bygglov med avvikelse. 
Bilaga 3, Dispensansökan, 2015-03-29. 
Bilaga 3, Grannemedgivande, mars 2015. 
_____ 
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§ 74 Bygglov för ändrad användning från lager 
till träningslokal, Höörsgård 50 

Beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för ändrad 
användning från lager till träningslokal. 

2. Tekniskt samråd erfordras, kontakta byggnadsinspektör för att boka tid. 

3. Energiberäkning ska redovisas till det tekniska samrådet. 

4. Åtgärden kräver kontrollansvarig enligt PBL(2010:900) 10 kap 9 §. Byggherrens 
förslag: Christer Härjesten, godkänns. 

5. Rivningsanmälan ska lämnas in för den rivning som ska ske av plan 2. 

6. 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. 

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

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

9. Avgift enligt fastställd taxa. 

 

Nämnden informerar även samhällsbyggnadssektorn om att gällande detaljplan behöver 
ses över då flera verksamheter inom området inte ryms inom detaljplanens ”J”. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL067 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till träningslokal har inkommit. 
Föreslagen åtgärd överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser, samma företag 
har idag en annan lokal inom samma detaljplan och samma detaljplanebestämmelser. 
Sökande är Höörs Konsult & Finans AB. 

Hörande av sakägare: Pågår 

Kommunikation: beslutsförlaget har kommunicerats med berörd part. 

Beslutsmotivering 
Fastigheten är belägen inom detaljplan SPL 49, laga kraftvunnen 1975-02-11. Enligt 
denna är fastigheten avsedd för industriändamål. Byggnaden är används till lager och 
ligger i utkanten av området, mot Nya Sätoftavägen. Placeringen bedöms vara lämplig för 
friskvårdsverksamhet. 

Vid årsskiftet trädde nya regler i kraft som ger kommuner utökade möjligheter att i vissa 
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situationer ge bygglov för åtgärder som avviker från detaljplanen. När genomförandetiden 
har löpt ut får kommunen numera medge annan användning än vad planen tillåter om den 
nya användningen utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
planen. 

Inom området finns idag bara verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, bland 
annat lager. Friskvårdsverksamhet bedöms vara ett lämpligt komplement till övriga 
verksamheter i området eftersom det kan bidra till att området blir mer befolkat och 
därmed mindre ödsligt. Det innebär också ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur. 
Bygglov kan i detta fall ges med stöd av PBL(2010:900) 9 kap 31 c §. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-04-29. 
Översiktskartor, fastighet Höörsgård 50. 
Bygglovshandlingar 9-10 - planritningar. 
_____ 
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§ 75 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage, Sätofta 5:13 

Beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus och garage. 

2. Tekniskt samråd erfordras. 

3. Energiberäkning ska redovisas till det tekniska samrådet. 

4. Utsättning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens. 

5. 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. 

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. Det krävs rivningsanmälan för att riva det befintliga bostadshuset 

9. Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/BL071 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage har inkommit. 

Sökande är X och X X. 

Beslutsmotivering 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse. 
Det finns inga för miljö- och byggmyndigheten kända skydd på fastigheten. Förslaget 
handlar om ett putsat bostadshus i en våning, i traditionellt utförande med sadeltak med 
lägre resning och detta bedöms passa väl in i området. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovsarkitekt Ulrika Larsson, 2015-04-25. 
Bygglovshandlingar 2-5, översiktskarta, planritning, fasadritning, sektioner och 
situationsplanritning. 
_____ 
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