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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 81

Redovisning ekonomi
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av ekonomin godkänns.
Ärende
Redovisning ekonomi Myndighetsnämnden, Myndighetskontoret
t o m maj 2020
Beslutsunderlag
Redovisning av ekonomin
_____

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 83

Dnr Bygg 2020/46

Bygglov – för tillbyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten AGRONOMEN 3
Myndighetsnämndens beslut
1. Att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § PBL (plan- och bygglag
2010:900)
2. Att kontrollansvarig ej krävs för åtgärden med stöd av 10 kap 10 § PBL
och 7 kap 5 § PBF (plan- och byggförordning 2011:338)
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Fasad-, sektion- och planritning
Situationsplan

2020-03-25
2020-04-06
2020-04-06

Ärende
Torgny Gerthsson, Kardborrvägen 31, 295 32 Bromölla, har kommit in med en
ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
AGRONOMEN 3, inom detaljplanerat område 11- BRM- 865/80.
Sammanfattning
Åtgärden avser tillbyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om
25kvm. Med avsedd tillbyggnad är hela byggrätten om 215 kvm uppfylld.
Avvikelsen mot detaljplanen avser taklutningen där tillbyggnaden avses få 25,7
graders lutning medan planbestämmelsen anger att tak bör ges en lutning av 38
eller 45 grader. Utöver det bedöms åtgärden planenlig.
Motivering
Planenlighet
Utgångsläget och åtgärden strider mot detaljplanen avseende taklutningen. (9 kap
31b § PBL)
Placering och utformning
Åtgärden, att uppföra en tillbyggnad på en komplementbyggnad uppfyller kravet
på lämplig placering med kringliggande byggnader. Byggnaden har en lämplig
utformning då den med sin volym och arkitektur knyter an till omgivande
bebyggelse på platsen. Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och
bidrar till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL)

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 83 forts

Omgivningspåverkan
Eftersom fastigheten är placerad i en tätbebyggd kvartersstruktur är olägenheter
för grannfastigheter i fråga om viss insyn och skuggning inte större än att de får
tålas i en sådan miljö. Tillbyggnaden anses därför inte innebära någon betydande
olägenhet. (2 kap 9 § PBL)
Lämplighet för sitt ändamål
Den föreslagna tillbyggnaden bedöms uppfylla utformningskraven enligt 8 kap
PBL och 3 kap PBF.
God färg-, form- och materialverkan
Tillbyggnaden ska uppföras i liknande färg och material som befintlig bebyggelse
och passar in i omgivande bebyggelse. (8 kap 1 § PBL)
Tillgänglighet och användbarhet
Byggnaden uppfyller tomtkrav samt utformningskrav enligt 8 kap PBL och
föreskrifter samt allmänna råd för 3 kap Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR.
Byggnadsnämnden anser därför att åtgärden uppfyller kravet på tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. (8 kap
1 §)
Förvanskning och varsamhet
Åtgärden bedöms utföras varsamt och bebyggelseområde förvanskas inte. (8 kap
13 §, PBL)
Upplysningar
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra
veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar!
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs av myndighetsnämnden i Post- och Inrikes Tidningar
och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar.
Grannhörande
Eftersom åtgärden innebär en avvikelse från en detaljplan eller
områdesbestämmelser så har berörda sakägare underrättats och getts möjlighet
att yttra sig över ansökan, enligt 9 kap 25 § PBL.
Yttrande från en fastighetsägare har inkommit, vilken inte har något att erinra.
Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket myndighetsnämnden tolkar som att
de inte har några synpunkter.
För startbesked
Tekniskt samråd krävs inte för denna byggåtgärd. Nämnden kommer inte kalla till
tekniskt samråd då detta uppenbarligen anses obehövligt, om inte byggherren
begär något sådant samråd, med stöd av 10 kap 14 § PBL.
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden

MN § 83 forts

Startbesked kommer beslutas i separat beslut, startbesked har ej ännu beslutats.
Följande handlingar ska inkomma och godkännas för att nämnden ska kunna
besluta om startbesked:


Kontrollplan.

I startbesked fastställs kontrollplanen.
Bilagor
Beslutsunderlag
Fakturaunderlag
Överklagandehänvisning
Grannhörande
Information
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län.
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 84

Dnr Bygg 2020/56

Bygglov – för plank på fastigheten ALVIKEN 2
Myndighetsnämndens beslut
1. Att avslå bygglov med stöd av 9 kap 30 § PBL (plan- och bygglag
2010:900)
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Fasadritning
Situationsplan

2020-04-06
2020-04-06
2020-05-13

Ärende
Målarmästare Scharfe AB, Skolgatan 4, 295 35 Bromölla, har kommit in med en
ansökan om bygglov för plank på fastigheten ALVIKEN 2. Inom detaljplanerat
område med detaljplan 11 BRM-243/63.
Sammanfattning
Åtgärden avser uppförande av plank i tomtgräns mot väster och söder. Plank mot
söder avser en längd på ca 23m och en höjd på 1,8m, medan plank mot väster
avser en längd på ca 29m och en höjd på 1,6m. Avsedd färg är faluröd i båda
riktningarna.
Avsikten är att åt söder byta ut befintligt nät- staket i tomtgräns med plank. Nätstaketet är kommunens, tekniska kontoret motsätter sig ingrepp.
Plank mot granne i väster avser att ersätta befintligt lägre plank i dåligt skick.
Planket är inritat längs hela fastighetsgränsen mot granne i väster. Enligt
plankartan är fastigheten reglerad mot gata med prickad mark som inte får
bebyggas, med en förgårdslinje 6 meter in på fastigheten från gränsen mot norr.
Tänkt åtgärd placeras på hela den längd prickmarken avser.
Sökanden har getts möjlighet att inkomma med förslag på ändring av ansökan till
planenliga åtgärder. Inget förslag har inkommit till myndighetsnämnden.
Motivering
Planenlighet
Åtgärden överensstämmer inte med detaljplanen. (9 kap 30 § PBL) Tänkt åtgärds
placering hamnar med 6 meter på prickad mark som inte får bebyggas. Enligt
praxis innebär det faktum att mark i detaljplan har punktprickats att
inte bara uppförande av byggnad, utan även byggande av plank, står i strid med
detaljplanen (jfr RÅ 1995 ref. 21).

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 84 forts

Således bedöms åtgärden inte överensstämma med detaljplan enligt 9 kap 30 §
PBL, varpå bygglov inte ska beviljas.
Bilagor
Beslutsunderlag
Fakturaunderlag
Överklagandehänvisning
Information
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län.
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 85

Dnr Bygg 2013/119

Bygglov för tillbyggnad med uterum på fastigheten
BARMÄSTAREN 4
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet då det förlorat sin aktualitet, i enlighet med JO utlåtande dnr
5754-2012.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter från
sökande att åtgärd aldrig ens påbörjats, samt att giltighetstiden för bygglov och
startbesked har löpt ut. Där av anser myndighetskontoret att de inte längre
behöver pröva ärendet i sak, och frågan om slutbesked enligt 10 kap 34 och 37 §§
blir därmed irrelevant. Som såväl ett nekat slutbesked så kommer åtgärden med
detta beslut inte att erhålla något sådant.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
meddelat att åtgärden aldrig påbörjades. Bygglov samt startbesked är ej längre
giltigt och därmed måste ny bygglovsansökan göras, samt erhållande av både
beslut om bygglov och startbesked för att kunna utföras. Det bedöms även
irrelevant att pröva frågan om slutbesked som ligger till grund för ett beslut om
bygglov och startbesked när dessa ej längre är giltiga och åtgärd enligt dessa ej
kommit till stånd.
Beslutsunderlag
Konversation med sökande
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 86

Dnr Bygg 2020/28

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten BJÄLKEN 1
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 87

Dnr Bygg 2020/28

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av
containrar på fastigheten BROMÖLLA 11:118
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 88

Dnr Bygg 2019/145

Anmälan gällande installation av eldstad och rökkanal på
fastigheten DIAMANTEN 1
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 89

Dnr Bygg 2019/153

Ansökan om bygglov för fasadförändring på fastigheten
DYMLINGEN 4
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 90

Dnr Bygg 2019/161

Anmälan – nybyggnad av komplementbostadshus på
fastigheten EDENRYD 14:6.
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(40)

Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 91

Dnr Bygg 2020/53

Ansökan om tidsbegränsat bygglov på fastigheten
FOLKETS HUS 8
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 92

Dnr Bygg 2019/120

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten FORSEN 7
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum
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Myndighetsnämnden
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Dnr Bygg 2020/36

Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av
enbostadshus med uterum på fastigheten GRÖDBY 15:26
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
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Dnr Bygg 2020/63

Anmälan gällande tillbyggnad med uterum på fastigheten
GUALÖV 20:1
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden
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Dnr Bygg 2020/5

Ansökan om bygglov för ändrad användning på
fastigheten MASKROSEN 18
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden

MN § 96

Dnr Bygg 2020/7

Anmälan om installation av eldstad i befintlig skorsten på
fastigheten NÄSUM 10:14
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum
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Myndighetsnämnden

MN § 97

Dnr Bygg 2020/37

Bygglov - Tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum på
fastigheten ORION 8
Myndighetsnämndens beslut
2. Att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § PBL (plan- och bygglag
2010:900)
3. Att kontrollansvarig ej krävs för åtgärden med stöd av 10 kap 10 § PBL
och 7 kap 5 § PBF (plan- och byggförordning 2011:338)
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Fasad och planritning
Situationsplan

2020-04-02
2020-04-02
2020-04-02

Ärende
Fredrik Kron, Hugegatan 16, 295 37 Bromölla, har kommit in med en ansökan
om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum på fastigheten
ORION 8 inom detaljplanerat område med detaljplan 11-BRM-624/73.
Sammanfattning
Åtgärden avser tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden består av ett uterum
med glasskjutpartier med svart ram och vitmålade stolpar. Taket består av ett
pulpettak med vit kanalplast med sidor av vit liggande träpanel. Byggrätten för
fastigheten är 180 kvm BYA (Byggnadsarea, vad byggnaden projicerar på
marken). Med tänkt åtgärd hamnar BYA:n på 194 kvm, en avvikelse mot
detaljplanen med knappt 8 %. Det bedöms vara en sådan liten avvikelse som
avses i 9 kap 31b § punkt 1 PBL. I övrigt strider inte åtgärden mot detaljplanen
eller andra bestämmelser.
Jäv
Mats Adamsson (C) deltog inte i ärendets handläggning på grund av jäv ersättare
Simone Nilsson (AltBr)
Motivering
Planenlighet
Åtgärden strider mot detaljplanen. (9 kap 31b § PBL)
Placering och utformning
Åtgärden, att uppföra en tillbyggnad på enbostadshus uppfyller kravet på lämplig
placering med kringliggande byggnader. Tillbyggnaden har en lämplig
utformning då den med sin volym och arkitektur knyter an till omgivande
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
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bebyggelse på platsen. Åtgärdens placering har god marginal till gränsande
fastigheter. Tillbyggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till
en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL)
Omgivningspåverkan
Tillbyggnaden anses inte innebära någon betydande olägenhet. (2 kap 9 § PBL)
Lämplighet för sitt ändamål
Den föreslagna tillbyggnaden bedöms uppfylla utformningskraven enligt 8 kap
PBL och 3 kap PBF.
God färg-, form- och materialverkan
Tillbyggnaden ska uppföras med skjutpartier i glas, pulpettak av kanalplast med
vit liggande träpanel på sidorna vilket passar in i omgivande bebyggelse. (8 kap 1
§ PBL)
Tillgänglighet och användbarhet
Byggnaden uppfyller tomtkrav samt utformningskrav enligt 8 kap PBL och
föreskrifter samt allmänna råd för 3 kap Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR.
Byggnadsnämnden anser därför att åtgärden uppfyller kravet på tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. (8 kap
1 §)
Förvanskning och varsamhet
Åtgärden bedöms utföras varsamt och bebyggelseområde förvanskas inte. (8 kap
13 §, PBL)
Upplysningar
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra
veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar!
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs av myndighetsnämnden i Post- och Inrikes Tidningar
och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar.
Grannhörande
Eftersom åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen har berörda sakägare
underrättats och getts möjlighet att yttra sig över ansökan, enligt 9 kap 25 § PBL.
Yttranden från fastighetsägare har inkommit, vilka inte har något att erinra.
För startbesked
Tekniskt samråd krävs inte för denna byggåtgärd. Nämnden kommer inte kalla till
tekniskt samråd då detta uppenbarligen anses obehövligt, om inte byggherren
begär något sådant samråd, med stöd av 10 kap 14 § PBL. Startbesked kommer
beslutas i separat beslut, startbesked har ej ännu beslutats.
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Följande handlingar ska inkomma och godkännas för att nämnden ska kunna
besluta om startbesked:


Kontrollplan.

I startbesked fastställs kontrollplanen.
Bilagor
Beslutsunderlag
Fakturaunderlag
Överklagandehänvisning
Grannhörande
Information
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län.
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
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Dnr Bygg 2020/70

Anmälan gällande tillbyggnad på befintligt uterum, på
fastigheten ROSEN 7
Myndighetsnämndens beslut
Att avskriva ärendet.
Motivering
Myndighetskontoret avser att avbryta handläggningen innan slutlig ställning tagits
till själva saken, eftersom det inte längre är aktuellt. Det har tillförts uppgifter till
ärendet som innebär att myndigheten inte längre behöver pröva ärendet i sak.
Någon mer omfattande motivering av detta beslut anses vara uppenbarligen
obehövligt, i enlighet med 32 § FL (Förvaltningslag SFS 2017:900).
För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en
objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är
behövlig. Så är fallet då beslut om avskrivning sker efter att sökande själv
återkallat ansökan.
Beslutsunderlag
Återkallad ansökan
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Bygg 2020/39

Bygglov – för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten RÅBY 11:42
Myndighetsnämndens beslut
1. Att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § PBL (plan- och bygglag
2010:900)
2. Att kontrollansvarig krävs för åtgärden med stöd av 10 kap 9 § PBL.
3. Att Magnus Svensson är kontrollansvarig, certifierad av RISE, nr: SC
1547-11.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Fasad-, sektion- och planritning
Situationsplan

2020-03-10
2020-04-02
2020-03-10

Ärende
Susann Södergren och Stellan Nilsson, Sandbydal 4342, 281 91 Hässleholm, har
kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten RÅBY 11:42 utanför detaljplanerat område
och utan områdesbestämmelser.
Sammanfattning
Sökt åtgärd avser bygglov för enbostadshus i ett plan med en BYA
(byggnadsarea, vad byggnaden projicerar på marken) om 137,5 kvm och en
komplementbyggnad med en BYA om 59,5 kvm. Sammanlagd BYA 197 kvm.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men gränsar i norr och väster till
fastigheter inom detaljplanerat område. Att viss bedömning görs med hänseende
till avgränsande fastigheter och dess regleringar av detaljplan bedöms rimligt i
sammanhanget. Sökta åtgärder bedöms inte avvika från befintlig byggnation i
området vad gällande storlek, höjd eller avstånd till fastighetsgräns.
Det finns ett av länsstyrelsen fastställt skyddsområde som fastigheten innefattas
av, de är indelade i brunnsområde och skyddszon. Länsstyrelsen handlägger för
närvarande en ansökan om upphävande av aktuellt skyddsområde. Sökt åtgärd
bedöms inte påverkas då byggnationen inte placeras på brunnsområde och inte
heller strider mot de bestämmelser som gäller inom skyddszonen.
Motivering
Placering och utformning
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus och komplementbyggnad i
kvartersstrukturen, uppfyller kravet på lämplig placering med kringliggande
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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byggnader. Byggnaderna har en lämplig utformning då de med sin volym och
arkitektur knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. Byggnaden tar hänsyn
till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL)
Omgivningspåverkan
Eftersom fastigheten är placerad i kvartersstruktur är olägenheter för
grannfastigheter i fråga om viss insyn och skuggning inte större än att de får tålas
i en sådan miljö. Byggnaderna anses därför inte innebära någon betydande
olägenhet. (2 kap 9 § PBL)
Lämplighet för sitt ändamål
Den föreslagna nya bostaden bedöms uppfylla utformningskraven enligt 8 kap
PBL och 3 kap PBF.
God färg-, form- och materialverkan
Byggnaden ska uppföras i vit liggande fibercementpanel med trästruktur och med
tak bestående av svarta betongpannor vilket passar in i omgivande bebyggelse. (8
kap 1 § PBL)
Tillgänglighet och användbarhet
Byggnaden uppfyller tomtkrav samt utformningskrav enligt 8 kap PBL och
föreskrifter samt allmänna råd för 3 kap Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR.
Det bedöms att åtgärden uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. (8 kap 1 §)
Anordning av tomt
Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse finns. Utfart och
parkering bedöms uppfylla kraven. Bedömningen är att kravet på hur tomter ska
ordnas är uppfyllt. (8 kap 9 § PBL)
Förvanskning och varsamhet
Åtgärden bedöms utföras varsamt och bebyggelseområde förvanskas inte. (8 kap
13 §, PBL)
Upplysningar
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra
veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar!
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs av myndighetsnämnden i Post- och Inrikes Tidningar
och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar.
Grannhörande
Eftersom åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan,
inte är reglerad i områdesbestämmelser har berörda sakägare underrättats och
getts möjlighet att yttra sig över ansökan, enligt 9 kap 25 § PBL.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Yttrande från en fastighetsägare har inkommit, vilken motsätter sig byggnation på
den aktuella fastigheten med hänvisning bl.a.till blickfång, ljudkuliss och
värdeminskning av egen fastighet. Det bedöms inte vara en sådan olägenhet enligt
2:9 PBL att bygglov inte kan ges. Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket
myndighetsnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.
Remisser
Remisser är inkomna från länsstyrelsen, Bevab, Bromölla kommun via teknisk
chef, trafikingenjör, avfallsplanerare och miljökontoret. Inga avstyrkanden har
inkommit och av de synpunkter som redovisats bedöms inga vara av sådana skäl
att bygglov inte kan beviljas.
För startbesked
Myndighetskontoret kommer kalla till ett sammanträde för tekniskt samråd,
kallelsen kommer vara skriftlig och skickas till byggherre och kontrollansvarig.
Av kallelse framgår vilka handlingar som ska inlämnas och vid samråd om
förutsättningar för startbesked finns. Även de som nämnden bedömer bör ges
tillfälle att delta kommer att kallas, samt övriga om de enligt 10 kap 14 § PBL ska
ges tillfälle att delta.
Bilagor
Beslutsunderlag
Fakturaunderlag
Överklagandehänvisning
Grannhörande
Information
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län.
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Bygg 2020/27

Bygglov – för tillbyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten SPARVHÖKEN 10
Myndighetsnämndens beslut
4. Att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § PBL (plan- och bygglag
2010:900)
5. Att kontrollansvarig inte krävs för åtgärden med stöd av 10 kap 10 § PBL
och 7 kap 5 § PBF (plan- och byggförordning 2011:338)
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Fasad-, sektion- och planritning
Situationsplan

2020-02-13
2020-02-13
2020-02-13

Ärende
Per-Inge Hansson, Almvägen 6, 295 37 Bromölla, har kommit in med en ansökan
om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
SPARVHÖKEN 10 inom detaljplanerat område med detaljplan 11-BRM-624/73.
Sammanfattning
Sökt åtgärd avser tillbyggnad av komplementbyggnad med en förrådsbyggnad om
35 kvm. Utformningen är den samma som den befintliga komplementbyggnaden
med träfasad och platt tak med papp.
Fastigheten har en byggrätt om 192 kvm byggnadsarea (BYA), med sökt åtgärd
hamnar BYA på 194 kvm, en avvikelse med 2 kvm eller 1 %. Det anses vara en
sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31b§ PBL.
Åtgärden regleras även av 39 § byggnadsstadgan (BS) då detaljplanen är äldre än
1987 och inte reglerar avstånd till gräns. 39 § BS anger att byggnad inte får
uppföras närmre gräns än 4,5m. Undantag kan göras om det finns påkallat av
särskilda skäl och utan men för granne, sundhet och trafiksäkerhet. Angränsande
fastigheters ägare ska ges möjlighet att yttra sig om åtgärden.
Aktuell tillbyggnad är placerad som närmst 1 meter från fastighetsgräns. Särskilt
skäl har inkommit och berörda grannar är hörda, av de inkomna synpunkterna har
ingen något att erinra.
Sammantaget bedöms åtgärdens placering inte utgöra men för granne, sundhet
eller trafiksäkerhet.
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Sekreterare
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Motivering
Planenlighet
Åtgärden överensstämmer inte med detaljplanen. 9 kap 30 § PBL. Åtgärden
bedöms vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31b § PBL.
Placering och utformning
Åtgärden, att uppföra en tillbyggnad av komplementbyggnad uppfyller kravet på
lämplig placering med kringliggande byggnader. Tillbyggnaden har en lämplig
utformning då den med sin volym och arkitektur knyter an till omgivande
bebyggelse på platsen. Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och
bidrar till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL)
Omgivningspåverkan
Byggnaden anses inte innebära någon betydande olägenhet. (2 kap 9 § PBL)
God färg-, form- och materialverkan
Tillbyggnaden ska uppföras i stående träpanel med platt tak bestående av papp
vilket passar in i omgivande bebyggelse. (8 kap 1 § PBL)
Förvanskning och varsamhet
Tillbyggnaden utformas i samma stil och material som andra byggnader i området
och bedöms likställd i skala och karaktär.
Åtgärden bedöms utföras varsamt och bebyggelseområde förvanskas inte. (8 kap
13 §, PBL)
Upplysningar
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra
veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar!
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs av myndighetsnämnden i Post- och Inrikes Tidningar
och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar.
Grannhörande
Eftersom åtgärden innebär en avvikelse från en detaljplan har berörda sakägare
underrättats och getts möjlighet att yttra sig över ansökan, enligt 9 kap 25 § PBL.
Yttrande från 7 fastighetsägare har inkommit, vilka inte har något att erinra.
Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket myndighetsnämnden tolkar som att
de inte har några synpunkter.
För startbesked
Tekniskt samråd krävs inte för denna byggåtgärd. Nämnden kommer inte kalla till
tekniskt samråd då detta uppenbarligen anses obehövligt, om inte byggherren
begär något sådant samråd, med stöd av 10 kap 14 § PBL.
Startbesked krävs för att påbörja åtgärden. Följande handlingar ska inkomma och
godkännas för att nämnden ska kunna besluta om startbesked:
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till kontrollplan. I startbesked fastställs kontrollplanen.

Bilagor
Beslutsunderlag
Fakturaunderlag
Överklagandehänvisning
Information
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län.
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
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Dnr Bygg 2020/54

Tidsbegränsat bygglov – för nybyggnad av båttält på
fastigheten SYLLEN 2
Myndighetsnämndens beslut
1. Att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap 33 § PBL
(plan- och bygglag 2010:900)
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Sektion- och planritning
Situationsplan

2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01

Ärende
Emil Vinberg, Tians väg 68, 295 35 Bromölla har kommit in med en ansökan om
tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2027-07-05 för nybyggnad av tältbyggnad på 109,8
kvm på fastigheten SYLLEN 2 inom detaljplanerat område med detaljplan 11BRM-243/63.
Sammanfattning/ Motivering
Åtgärden avser uppförande av tältbyggnad för renovering av båt. Tältbyggnaden
avser en halvmåneformad byggnad av vit duk med en byggnadsarea om 109,8
kvm och en höjd på 4,5 m. Detaljplanen har en bestämmelse som reglerar högsta
höjd på uthus eller gårdsbyggnad till 3,0 m. Tidsbegränsat bygglov får ges om en
åtgärd uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 b §§
PBL. Bygglov ska ges om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om
tillfällig användning av byggnad eller mark, något sådant stöd finns ej reglerat i
aktuell detaljplan.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som avses att pågå under en
begränsad tid, detta har i rättspraxis tolkats som att åtgärden behöver vara av en
tillfällig karaktär. Att en åtgärd ska ha en tillfällig karaktär betyder två saker. Det
betyder dels att åtgärden i sig ska vara tillfällig. Det ska vara rimligt och
realistiskt, med hänsyn till de tekniska och ekonomiska möjligheterna, att
avveckla åtgärden och återställa platsen eller byggnaden. Det betyder även att
åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Det är alltså inte tillräckligt att en
åtgärd är lätt att demontera eller ta bort.(jfr prop. 2006/07:122 sid. 51 och 53)
Det bedöms inte vara ett sådant tillfälligt behov som avses i aktuell ansökan, att
som fastighetsägare uppföra en komplementbyggnad i form av en tältbyggnad om
109,8 kvm för renovering av båt i 7 år. Tältbyggnaden ska ej ersätta någon annan
byggnad utan endast uppföras för behov av fler/större komplementbyggnader på
fastigheten.
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Tältet i sig kan dock upplevas ha en tillfällig karaktär och vara teknisk samt
ekonomiskt möjlig att avveckla, detta är dock bara en av de två saker som
åtgärden behöver uppfylla för att innebära tillfällig karaktär i sak.
Planenlighet
Åtgärden överensstämmer inte med detaljplanen. (9 kap 30 § PBL)
Detaljplanen reglerar högsta höjd på uthus eller gårdsbyggnad till 3 m, höjden på
tältbyggnaden är redovisad till 4,5 m. Det i sig utesluter inte möjligheten till att
bevilja tidsbegränsat bygglov om övriga förutsättningar bedöms vara infriade.
Placering och utformning
Övrig bebyggelse i området är mestadels friliggande enbostadshus med
underordnade komplementbyggnader i samma stil som huvudbyggnad.
Åtgärden, att uppföra en tältbyggnad inom kvartersstrukturen, uppfyller inte
kravet på lämplig placering med kringliggande byggnader. Tältbyggnaden har
ingen lämplig utformning då den med sin volym och utformning inte knyter an till
omgivande bebyggelse på platsen. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2
kap 6 § 1 p PBL.
God färg-, form- och materialverkan
Då byggnaden avviker med utformning och material mot befintliga byggnader
och inte underordnar sig dessa i skala och karaktär bedöms åtgärden inte utföras
varsamt och byggnaden riskerar att förvanska såväl berörd fastighet som området
i sig.
Tältbyggnaden ska uppföras halvmåneformad med vit duk och bedöms inte passa
in i omgivande bebyggelse och inte heller uppfylla kraven enligt 8 kap 1 § 2 p
PBL.
Bilagor
Beslutsunderlag
Fakturaunderlag
Överklagandehänvisning
Information
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län.
_______
Exp
Fastighetsägaren

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum
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SLUTBESKED - för följande fastigheter ASPEN 11,
BROMÖLLA 11:8, BROMÖLLA 12:48, FURULUNDEN 17,
GUALÖV 3:82, GULSPORREN 6, KROGSTORP 9:1,
MJÖLNAREN 3, NORSEN 3, NÄSUM 12:186, OXELN 1,
PRESTAVEN1, RATTEN 2, RÅBY 11:5, SLÄGGAN 9-10,
SÄLGEN 3, ÖSTAD 9,37
Myndighetsnämndens beslut
Enligt ordförandens förslag
Ordförandens förslag
Att godkänna att åtgärderna för följande ärenden skall anses vara slutförda och att
dessa får tas i bruk med stöd av 10 kap 34 § PBL (Plan- och bygglag SFS
2010:900).
Beslutsunderlag
Bygglov ink startbesked för bygglovsärenden
Startbesked för bygganmälan
Slutanmälan, daterad
Motivering
Byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärden enligt gemensamt beslut
om bygglov och startbesked eller endast startbesked är uppfyllda, samt att
nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.
Sammanfattning
Nämnden har beviljat bygglov och startbesked i samma beslut för
bygglovsärenden och startbesked för bygganmälan.
I startbeskedet fastställde myndighetsnämnden inte någon kontrollplan som skulle
gälla för åtgärden, istället bestämde myndighetsnämnden att slutanmälan skulle
anses utgöra kontrollplan för åtgärden. Slutanmälan är den handling som beslutats
skulle inlämnas till nämnden för att utgöra underlag för slutbesked. Slutanmälan
har inkommit.
Slutbeskedets innebörd
Myndighetsnämndens slutbesked är dels en förklaring att nämnden anser att
åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får
tas i bruk. Slutbeskedet innebär att nämnden utifrån det underlag som finns i
ärendet bedömer om åtgärden kan antas uppfylla de krav och villkor som gäller
för åtgärden. Det innebär att myndighetsnämnden i ett senare skede kan ingripa
med tillsyn om det framkommer att krav och villkor i plan- och
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Bygglagstiftningen eller olika beslut inte har följts. Ett slutbesked innebär inte att
myndighetsnämnden tar ansvar för eller ställning till att åtgärderna uppfyller alla
krav i plan- och bygglagstiftningen. Det är byggherren som ensam ansvarar för att
så är fallet.
_______
Exp
Fastighetsägarna

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

2020-06-17
Myndighetsnämnden
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Delegationsbeslut Bygg
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen
delegationsordning.
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2020-05-01 till 2020-05-31
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut Miljö
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen
delegationsordning.
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2020-05-01 till 2020-05-31
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut Trafik
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Av handläggaren meddelade beslut
Under perioden 2020-05-01 till 2020-05-31 har 1 nytt parkeringstillstånd
och 4 st har förlängts och 1 har fått avslag för rörelsehindrade utfärdats.
Beslut för avslag: Avslår sökandes ansökan till parkeringstillstånd för
rörelsehindrade med motivering att som passagerare utan regelbundet
behov av hjälp utanför fordonet har man inte rätt till ett parkeringstillstånd.
LTF
Samtliga lokala trafikföreskrifter som redovisades på nämnden är publicerade.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Meddelande till Myndighetsnämnden
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av meddelandena godkänns
Ärende
Följande meddelande redovisas:
Bygg/Miljö


Beslut från Lantmäteriet – inställd förrättning på fastigheten Predikstolen 2
och 36



Bromölla kommun, revisionen – missiv, granskning av tillsynsverksamheten
inom byggväsendet



Bromölla kommun, revisionen – rapport, granskning av tillsynsverksamheten
inom byggväsendet



Underrättelse från Lantmäteriet – fastighetsreglering på fastigheten Gualöv
61:1 och 61:17



Inrapporterade resultat från livsmedelskontroll till Livsmedelsverket



Återtagande av ärende ”komplettering av Myndighetsnämndens reglemente
med syfte att förhindra smittspridning av Covid-19”

______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

