
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Byggnadsnämnden 2019-09-24

Plats och tid Åhus Seaside 13:00 – 16.00

Beslutande
Christina Borglund (KD)
Ordförande

Bengt Ringdahl (S) 
ersätter Fredrik Winberg (S)

Anna Esplund (M) 

Franc Krizanec (M) Per-Ingvar Nilsson (L) Stefan Andersson (C)

Cecilia Burburan Borsch (S) Jan Lindelöf (S) Dick Nystrand (SD)
Deltog ej i beslut § 148

Johnny Nilson (SD) ersätter 
Dan Björk (SD)  Ulf Börkell (SD)

Ersättare Mikael Nissen (M) Urban Andersson (KD) Christian Jönsjö (L)

Övriga närvarande Tommy Danielsson,
förvaltningschef André Olbers

Praktikant

Roger Jönsson, 
avdelningschef

Ann-Mari Lindberg
planeringsarkitekt

Jens Nilsson,
lantmätare

Petra Mohager,
bygglovshandläggare, 
samordnare

Utses att justera Cecilia Burburan Borsch

Justeringens
tid och plats

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-25

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Mona Sjöberg

142-154

Ordförande ………………………………………………...…….
Christina Borglund

Justerare ………………………………………………….

Cecilia Burburan Borsch

ANSLAG/BEVIS
     Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2019-09-24

Datum då
anslaget sätts upp

2019-09-27 Datum då 
anslaget tas ned

2019-10-21

Förvaringsplats
för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift ..............................................................................................................
Mona Sjöberg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 142

Meddelande och rapporter september

Beslut
 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelande

och rapporter och lägger de till handlingarna

Beslutsunderlag
Utsänd tillsammans med handlingar.
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 143

Delegationslista 20190814-20190912

Beslut
 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till

handlingarna

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (exkluderat miljö- och hälso-
skyddsnämndens arbetsområde) delegeringsbeslut enligt redovisade 
bilagor gällande perioden 2019-08-14-2019-09-12.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till

handlingarna.

Beslutsunderlag
Utsända listor av delegeringsbeslut
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 144

Lyngby 19:103 planbesked för bostäder.
Dnr BN 2019-1121 

Beslut
 Att som planbesked enligt 5 kap. 2, 5 §§ plan- och bygglagen

(2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan
samt

 uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att, på den
sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva
möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Lyngby 19:103.

Sammanfattning
Syftet med ansökan om ändring av detaljplanen är att möjliggöra för 
bostäder i flerfamiljshus. Detta utan att negativt påverka de kulturella 
värden som det gamla stationsområdet har idag, utan snarare förstärka 
dessa värden och öka tillgängligheten till området. Tillgänglighet till 
angränsande fastighet Lyngby 90:3 ska utredas i planarbetet. Bedömning 
är att planändringen kan prövas i ny detaljplan genom standardförfarande 
och uppskattas vara antagen första kvartalet 2021. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Att som planbesked enligt 5 kap. 2, 5 §§ plan- och bygglagen

(2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan
samt

 uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att, på den
sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva
möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Lyngby 19:103.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-13
Ansökan 2019-07-03
Karta, förslags skiss 2019-09-13

Upplysningar 
Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader 
som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet 
av planen, att upprättas med den sökande.

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som Miljö- och 
samhällsbyggnads-förvaltningen/byggnadsnämnden har tillgång till vid 
beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att 
kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och 
ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan 
under den formella plan-processen framkomma förutsättningar som gör 
att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.

Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är 
preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan 
förutses.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Överklagan 
Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga.
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 145

Ändring av översiktsplan 2013
Dnr BN 2013-002814

Beslut
 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och samhälls-

byggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,
 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

 godkänna planförslaget för antagande i Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19 att Kristianstad kommuns 
Översiktsplan 2013 till stora delar är aktuell. Kust- och havsområdet ska 
aktualiseras genom ändring av översiktsplanen. Ändring av översiktspla-
nen innebär att programmet Det växer längs kusten (KF 2009-02-10) 
ersätts.

Syftet med arbetet är att ange kommunens viljeinriktning för mark- och 
vattenanvändningen inom planområdet. Målet är en fortsatt hållbar ut-
veckling i området med strategier att hantera kommande utmaningar.

Kust och havsplanen har varit ute på en andra granskning 2019-03-13 t 
om 2019-05-05, sammanlagt har det inkommit 10 yttrande varav 6 med 
erinran eller andra synpunkter.

I ett granskningsutlåtande redovisas hur planförslaget justerats för att 
möta inkomna synpunkter, även de synpunkter som ej tillmötesgåtts i 
föreslagen planhandling redovisas.
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och samhälls-

byggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,
 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

 godkänna planförslaget för antagande i Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kust- och havsplan planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning
KHP planeringsförutsättningskarta
KHP Riksintressekarta
KHP markanvändningskarta
KHP havsanvändningskarta
Granskningsutlåtande 2019-09-13
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 (denna handling)
Utredningar
Erosionsutredning Kristianstad januari 2018
Kartläggning av verksamheter med risk för spridning av föroreningar 
2016
Klimateffekter Natur- och kulturmiljöer 2015
Kustskyddsstrategier för Kristianstads kommun november 2018 
Zonering för gemensam havsplanering i västra Hanöbukten november 
2015
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 146

Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, 
Skepparslöv-Svenstorp 1:5
Dnr BN 2019-001226   

Beslut
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och

bygglagen (2010:900), PBL.

 Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud-
saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar.

Sammanfattning
Sökt åtgärd avser nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd. Fastighe-
ten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Byggnaderna 
placeras i fastighetens sydöstra del, vilken avses avstyckas. Vatten- och 
avloppsfrågan löses genom enskild anläggning. Tillfart är tänkt via ny 
anslutning till Bockebodavägen. Synpunkter har inkommit från grannar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och

bygglagen (2010:900), PBL.

 Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud-
saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar.
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-12
Ansökan 2019-07-22
Yttrande från Lantmäteriet utan erinran 2019-08-06
Yttrande från sakägare med erinran 3st 2019-08-08
Yttrande från Trafikverket utan erinran 2019-07-26
Situationsplan 2019-07-22
Yttrande från trafikverket avseende in/utfart 2019-09-12

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för 
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit 
laga kraft. 

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har 
beviljats och startbesked getts.

Byggnadens utformning prövas i ansökan om bygglov. Byggnaden bör i 
formspråk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och miljö.

Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
och meddelande skickas till era närmsta grannar.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se 
information sist i beslutet).

Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av Lantmäteri-
myndigheten.

Sökanden erinras om att det även krävs Trafikverkets tillstånd för ny eller 
ändrad utfart (väglagen 39 §).

Sökanden erinras om att det även krävs länsstyrelsens tillstånd för ingrepp 
i fornlämning (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).

Sökanden erinras om att det även kan krävas länsstyrelsens dispens för 
åtgärd i biotopskydd, t.ex. stenmurar i jordbruksmark (miljöbalken 7 kap. 
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11 §, förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 5- 8 b §§ och 
23 §).

Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta 
Lantmäterimyndigheten för upplysningar).  

Avgiften för förhandsbeskedet är 8 630 kronor (i enlighet med taxa fast-
ställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt
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BN § 147

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Balsby 106:1
Dnr BN 2019-001217  

Beslut
 Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och

bygglagen (2010:900), PBL.

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och 
komplementbyggnad.  Fastigheten ligger utanför detaljplan och samman-
hållen. Området är inte utpekat i kommunens översiktsplan som lämplig 
för bostadsbebyggelse och översiktsplanen stödjer inte en utbyggnad av 
Balsby öster om Arkelstorpsvägen. Marken är idag jordbruksmark. Grannar 
har framgört att tillfartsvägen inte klarar mer trafik. Lokaliseringen av ett 
nytt bostadshus på platsen anses inte vara lämplig hushållning med mark 
och det allmänna intresset av att bevara jordbruksmarken bedöms tyngre 
än det enskilda intresset av att bebygga fastigheten. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och

bygglagen (2010:900), PBL.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-12
Ansökan 2019-07-18
Yttrande från sakägare med erinran 5 st 2019-09-02
Sökandens bemötande 2019-09-12
Situationsplan 2019-07-18
Fotokarta 2019-07-18
Bilaga kompletterande uppgifter 2019-07-18

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads kom-
mun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt
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BN § 148

Bygglov för nybyggnad av telemast och 
teknikbyggnader, Yngsjö 315:1
 Dnr BN 2019-000957 

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Staffan
Lundriksson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Dick Nystrand (SD) deltar ej i beslutet

Sammanfattning
Ärendet avser nybyggnad av teletorn med basstation, 48 m, och tre teknik-
byggnader. Fastigheten ligger inom detaljplan med markanvändning Park 
och åtgärden innebär därmed en liten avvikelse gällande markanvändning-
en. Synpunkter har inkommit från biosfärenheten, E.ON och grannar i 
närområdet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Staffan
Lundriksson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-16
Ansökan 2019-06-03
Anmälan om kontrollansvarig med certifikat 2019-06-03
Yttrande från E.ON 2019-09-02
Yttrande från Biosfärenheten 4 st + fotokarta 2019-07-15, -08-

22,-09-10
- 09-12

Yttrande från Kristianstads kommun 2019-09-03
Yttrande från Kristianstad Airport 2019-08-28
Yttrande från Teracom 2019-09-04
Yttrande från TeliaSonera 2019-08-28
Yttrande från Telenor 2019-08-29
Yttrande från Tele2 2019-09-03
Yttrande från Luftfartsverket 2019-09-09
Yttrande från Försvarsmakten 2019-09-12
Yttrande från sakägare med erinran 11 st 2019-09-03, -09-
12, 09-13
Yttrande från miljö- och hälsoskyddskontoret 2019-09-09
Yttrande från 3GIS 2019-09-13
Nybyggnadskarta 2019-07-01
Situationsplan 2019-07-04
Ritningar 3 st 2019-06-03, 07-04
Flyghinderanalys 2019-07-04
krivelse från sökande - koordinater 2019-07-08
Bemötande av synpunkter från sökande 4 st 2019-08-22, -09-

09-12, -09-16

Upplysningar
 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och medde-

lande skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidi-
gast fyra veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För
information om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.

file://netapp02.kristianstad.se/gem$/MSF/Plan%20och%20bygg/BYGGLOV/Utvecklingsarb/Mallar%20genomg%C3%A5ng%202018/poit.bolagsverket.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (4)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristian-
stads kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skrift-
ligt

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan be-
slutet fått laga kraft.

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslu-
tet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett
skriftligt startbesked (10 kap. 3 § PBL).

 Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap.
14 § PBL). Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före
startbesked.

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbe-
sked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och bygg-
förordningen (2011:338), PBF.

 Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på tel. 044-13 53 17
(minst 2 veckor innan). Avgiften är 2000 kr och den faktureras till-
sammans med bygglovsavgift.

 Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen un-
derrättas (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).

 Sökanden erinras om att det även kan krävas samråd med länssty-
relsen vid väsentlig ändring av naturmiljön (miljöbalken 12 kap. 6
§).

 Sökanden erinras om att det även kan krävas länsstyrelsens dis-
pens från artskyddsförordningen då vissa växt- och djurarter kan
påverkas negativt (artskyddsförordningen 4- 9 och 14- 15 §§).
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 Hindersanmälan ska skickas till Försvarsmakten då byggnads eller
anläggnings totalhöjd är över 20 meter (eller inom sammanhållen
bebyggelse är över 45 meter).  Hindersmarkering enligt Trafikver-
kets föreskrifter krävs för byggnader med totalhöjd över 45 meter
(luftfartsförordningen 6 kap. 25 §).

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kon-
takta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lag-
stiftning.

 Avgiften för bygglovet är 22 245 kronor (i enlighet med taxa fast-
ställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som
inte utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom
sex månader efter att lovet förfallit.

 Kontakt ska tas med Biosfärenheten innan byggstart för att märka
ut skyddade arter och i skedet för markarbetena för samordning
om kompensationsåtgärder. Kontakt kan tas med Dan Gerell 044-
136480, Biosfärenheten Vattenriket.
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BN § 149

Bygglov för upplag av massor, Horna 12:8
 Dnr BN 2019-001285 

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.

 Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för
kontrollen av genomförandet.

 Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL.
Åtgärden får dock påbörjas tidigast fyra veckor efter kungörelse (se
upplysningar).

 Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (10 kap. 4 § PBL).

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för upplag av grus på en yta om ca 3000 m2 (verk-
samheten prövas även mot Miljöbalken). Fastigheten ligger utanför detalj-
plan och sammanhållen bebyggelse. På fastigheten finns redan idag en 
verksamhet med upplag och aktuellt upplag placeras i direkt anslutning till 
detta. Öster om fastigheten finns ett naturreservat och fastigheten gränsar i 
öster och söder till två områden som är upptagna i kommunens natur-
vårdsprogram.  Synpunkter har inkommit från fastighetsägare i söder som 
framför att de har planer på bostadsbebyggelse.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.

 Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för
kontrollen av genomförandet.

 Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL.
Åtgärden får dock påbörjas tidigast fyra veckor efter kungörelse (se
upplysningar).

 Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (10 kap. 4 § PBL).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-11
Ansökan 2019-08-05
Yttrande från sakägare utan erinran 2019-08-13
Yttrande från sakägare med erinran 2019-08-27
Yttrande från Tekniska förvaltningen 2019-09-03
Yttrande från E.ON med karta 2019-09-10
Sökandens bemötande 2019-08-29 ,2019-09-10
Situationsplan på flygfoto 2019-09-03
Måttuppgifter 2019-08-08

Upplysningar
 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och medde-

lande skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidi-
gast fyra veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För
information om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristian-

file://netapp02.kristianstad.se/gem$/MSF/Plan%20och%20bygg/BYGGLOV/Utvecklingsarb/Mallar%20genomg%C3%A5ng%202018/poit.bolagsverket.se
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

stads kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skrift-
ligt

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan be-
slutet fått laga kraft.

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslu-
tet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).

 Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (10
kap. 14 § PBL).

 Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen.

 När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked skickas till miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Slutbesked utfärdas när bygg-
herren har visat att alla krav i lovet är uppfyllda (10 kap. 34 § PBL).

 Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen un-
derrättas (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).

 Sökanden erinras om att det även kan krävas samråd med länssty-
relsen vid väsentlig ändring av naturmiljön (miljöbalken 12 kap. 6
§).

 Tillstånd eller anmälan om miljöfarlig verksamhet ska lämnas till
miljö- och hälsoskyddsavdelningen (miljöbalken 9 kap. 6- 8 §§, för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § och avdel-
ning 4, miljöprövningsförordningen).

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kon-
takta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lag-
stiftning.

 Avgiften för bygglovet är 6 189 kronor (i enlighet med taxa fast-
ställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som
inte utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom
sex månader efter att lovet förfallit.
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 150

Bygglov för nybyggnad av vattenverk, Köpinge 1:12
 Dnr BN 2019-001329 

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Björn
Hernbrant godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Sammanfattning
Ärendet avser nybyggnad av vattenverk i Gärds Köpinge. Fastigheten ligger 
utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom 
område med riksintresse avseende flyghinder. Marken är i dag skogsklädd. 
Tillfart sker via enskild väg, Lergravsvägen. Inga synpunkter från grannar 
har inkommit.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Björn
Hernbrant godtas som kontrollansvarig för åtgärden.
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-10
Ansökan 2019-08-12
Anmälan om kontrollansvarig 2019-09-02
Nybyggnadskarta 2019-04-10
Situationsplan 2019-08-12
Ritningar 2019-08-12

Upplysningar

 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelan-
de skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra
veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information
om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan    beslu-
tet fått laga kraft.

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har på-
börjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet
vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skrift-
ligt startbesked (10 kap. 3 § PBL).

 Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 §
PBL). Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före startbe-
sked.

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförord-
ningen (2011:338), PBF.

file://netapp02.kristianstad.se/gem$/MSF/Plan%20och%20bygg/BYGGLOV/Utvecklingsarb/Mallar%20genomg%C3%A5ng%202018/poit.bolagsverket.se
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

 Utstakning av byggnadens och staketets läge ska utföras av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tel. 044-13 53 17 eller av annan med
mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden).
Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.

 Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av mil-
jö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på tel. 044-13 53 17 (minst 2
veckor innan). Avgiften är 2000 kr och den faktureras tillsammans med
bygglovsavgift.

 Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av Lantmä-
terimyndigheten.

 Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen under-
rättas (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).

 Minst två veckor innan anläggningen tas i bruk ska en anmälan om
registrering skickas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Anmälan
ska inne hålla bilagorna egenkontrollprogram, faroanalys samt under-
sökningsprogram.

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontak-
ta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstift-
ning.

 Avgiften för bygglovet är 90 121 kronor (i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte
utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex må-
nader efter att lovet förfallit.
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          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 151

Bygglov för yttre ändring av enbostadshus,     
Prästen 10.
 Dnr BN 2019-001283 

Beslut
 Byggnadsnämnden bifaller ansökan gällande byte av fönster

Nämndens behandling

Yrkande

Stefan Andersson (C) yrkar på bifall till ansökan, M, L, KD och SD 
ställer sig bakom yrkandet.

Den socialdemokratiska gruppen ställer sig bakom miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningens förslag och yrkar avslag på ansökan.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition om bifall respektive avslag till godkännan-
de av ansökan gällande byte av fönster på fastigheten Prästen 10 och 
finner att byggnadsnämnden bifaller ansökan.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Ärendet gäller byte av fönster på enbostadshus till plastfönster inom områ-
de med detaljplan. Den berörda fastigheten ligger även inom ett i kommu-
nens kulturmiljöprogram utpekat särskilt värdefullt område där stor var-
samhet bör iakttas så att helhetsintrycket inte fördärvas. Prästen 10 är 
uppförd 1926 och som arkitekt står Nils Persson som ritat ett flertal villor 
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Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

på Egna hem under 1920- talet och framåt. Hans villor är uppförda i 1920-
tals klassicism med enkla och stilfulla dekorer. Prästen 10 har genom åren 
förändrats men den ursprungliga arkitekturen är klart avläsbar. Bygglov-
sansökan omfattar fönsterbyte till fönster i plast. Plastfönster i detta hus 
bedöms som olämpligt då det är ett främmande material som inte samspe-
lar med byggnadens arkitektur eller med områdets karaktär. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Bygglov beviljas inte då åtgärden strider mot varsamhetsbestämmel-

serna i 8 kap 13 och 17 §§ samt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen,
2010:900 (PBL).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-19
Ansökan 2019-08-06
Sökandens bemötande 2019-09-18
Ritning med beskrivning av befintligt hus 2019-08-06
Ritning med beskrivning av sökta åtgärder 2019-08-06
Ritning över fönster 2019-08-06

Upplysningar

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt

 Fönsterluckorna kan tas bort utan bygglov.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

BN § 152

Bygglov för om och tillbyggnad av uthus, Legeved 
16:20
  Dnr BN 2019-000006 

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N.  Mag-
nus Svensson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av uthus/garage med en andra vå-
ning med loftgång samt underliggande carport. Andra våningsplanet ska 
enligt sökande användas som lager för en Bygg- och VVS firma.  Fastigheten 
ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Byggnatio-
nen kom först till förvaltningens kännedom genom en anonym anmälan om 
olovligt byggande. Tillbyggnadens stomme är rest och vindpapp/plast är 
monterad. Byggnadsnämnden fattade i mars 2019 beslut om avslag vilket 
Länsstyrelsen sedan upphävt. Gränsande granne är negativ till tillbyggna-
den.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL.
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 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N.  Mag-
nus Svensson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-11
Ansökan 2019-02-25
Anmälan om kontrollansvarig 2019-09-06
Yttrande från sakägare utan erinran 2019-01-16
Yttrande från sakägare med erinran 2019-01-22
Beslut från Länsstyrelsen 2019-06-28
Yttrande från Trafikverket och mejl 2019-02-19 
Nybyggnadskarta 2018-12-20
Ritningar 2 st 2019-08-26

Upplysningar

 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och medde-
lande skickas till era närmsta grannar.

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristian-
stads kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skrift-
ligt

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan be-
slutet fått laga kraft.

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett
skriftligt startbesked (10 kap. 3 § PBL).
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-09-24

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

 Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap.
14 § PBL). Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före
startbesked.

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbe-
sked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och bygg-
förordningen (201:338), PBF.

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kon-
takta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lag-
stiftning.

 Avgiften för bygglovet är 16 884 kronor (i enlighet med taxa fast-
ställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som
inte utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom
sex månader efter att lovet förfallit.
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BN § 153

Tillbyggnad av enbostadshus, påbörjat utan 
startbesked, Yngsjö 1:201
 Dnr BN 2014-3788  

Beslut
• Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) samt 9 kap. 7 § 

plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) påförs ägarna till fastig-
heten Yngsjö 1:201, solidariskt en byggsanktionsavgift om 16 275 
kronor. Faktura för byggsanktionsavgiften skickas separat.

Sammanfattning
Ärendet avser påbörjande av tillbyggnad av enbostadshus utan att startbe-
sked getts. Förslag till beslut innefattar byggsanktionsavgift.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
• Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) samt 9 kap. 7 § 

plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) påförs ägarna till fastig-
heten Yngsjö 1:201, solidariskt en byggsanktionsavgift om 16 275 
kronor. Faktura för byggsanktionsavgiften skickas separat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-03
Bygglovsbeslut 2014-08-11

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads kom-
mun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt
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BN § 154

Information
 Aktuella bygglov (badhus, studentbostäder och cykelgarage)

 Ekonomisk information

Byggnadsnämndens beslut
Att nämnden tagit del av informationen.
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