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LOMMA 25:159, Pricktorget 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus  

Beslut om bygglov 

Med stöd av miljö- och byggnadsnämndens delegation samt 9 kap. 20 och 30 §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) beviljas ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i enlighet med ansökan och 
med utförande som framgår av stämplade ritningar som fogats till detta beslut. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
det datum beslutet vunnit laga kraft. Detta enligt 9 kap. 43 § PBL. 

Kontrollansvarig ska vara Niklas Stéen (Malmö) certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL  
t.o.m. 2026-10-05. Behörighetsnivå K. Certifieringsnummer SC1083-11.  

De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden meddelat startbesked och 
inte innan fyra veckor förflutet sedan dagen för kungörande av detta lov.  

Ni kommer att kallas till tekniskt samråd. 

Beslut om avgift 

En avgift tas ut enligt beräkning utifrån Lomma kommuns taxa. Avgiften är 36 610 kronor. Faktura 
skickas separat. Hur beräkningen är gjord framgår under rubriken ”beräkning av avgift”.  

Beskrivning av ärendet 

Bygglovsansökan avser nybyggnad av enbostadshus med tre våningar på rubricerad fastighet. 
Byggnaden placeras enligt ansökan väster om Pricktorget och upptar en BYA om 110 kvm (11m x 10m). 
Fasaderna föreslås slammas i vit kulör. Plåtbeslag, smidesräcken, hängränna och stuprör avses vara i 
grön kulör. Fönster och dörrar utförs i trä som oljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet 

Ansökan om bygglov med ritningar inkommen2017-07-10 
Reviderat förslag inkommen 2021-09-15, kompletterat 2021-10-22  

Skäl till beslutet 

Förutsättningar 

Lomma 25:159 är belägen inom detaljplanelagt område.  

Kulturmiljöprogram Lomma kommun antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-24. Fastigheten ingår i 
ett område som omfattas av Lomma kommuns kulturmiljöprogram. Enligt programmet utgör 
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bebyggelsen en miljö med kulturmiljövärden att värna om. Byggnaden på Lomma 25:159 är dock inte 
utpekad som kulturhistoriskt bevarandevärd eller värdefull bebyggelse.  

Bygglov krävs för nybyggnad. Detta enligt 9 kap. 2 § PBL. 

En ansökan om bygglov för åtgärd inom område med detaljplan ska medges enligt 9 kap. 30 § PBL första 
stycket under förutsättning;  
1. att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser antingen,  
       a) överensstämmer med detaljplanen eller  
       b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 
denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra 
meningen fastighetsbildningslagen,  
2. att åtgärden inte strider mot detaljplanen,  
3. att åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa och  
4. att åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 
§§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan samt till möjligheterna att hantera avfall. Enligt samma lagrum tredje 
stycket ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas. Detta enligt 2 kap. 6 § första stycket. PBL. 

En byggnad ska 
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta 
enligt 8 kap. 1 och 3 § PBL. 

Det ska finnas en kontrollplan som visar i vilken omfattning erforderliga kontroller ska utföras. Det 
ankommer på byggherren att se till så att det finns en kontrollplan. Detta enligt 10 kap. 6 § PBL. 

Den kontroll som avses i föregående stycke ska, enligt 10 kap. 9 § PBL, utföras av en kontrollansvarig.  

Ett beslut om bygglov ska, i ett fall som detta, följas av ett s.k. tekniskt samråd. Detta enligt 10 kap. 14 § 
PBL. 

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver 
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.  
Detta enligt 10 kap. 3 § PBL.  

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Detta enligt 10 kap. 4 § 
PBL. 

Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra 
genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till 
att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. Detta 
enligt 10 kap. 5 § PBL. 

För den kontroll som avses i 10 kap 5 § PBL, ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som  
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett 
bevis om certifiering, och  
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2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta 
enligt 10 kap. 9 § PBL. 

I fråga om sådana åtgärder som avses i 10 kap 3 § ska byggnadsnämnden utan dröjsmål efter att lov har 
getts eller anmälan har kommit in kalla till ett sammanträde för tekniskt samråd, om  
1. Det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§ 
2. Ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller 
3. Byggherren har begärt ett sådant samråd. Detta enligt 10 kap 14 § PBL. 

Byggnadsnämnd ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera lov- eller anmälningspliktiga 
åtgärder skall anses slutförda och i fråga om byggåtgärder att byggnadsverket får tas i bruk, om  
1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet 
eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och  
2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap PBL (tillsynsreglerna). Detta enligt 10 kap. 34 § 
PBL.  

Grannehörande och remisser  

Eftersom ansökan inte bedöms avvika från vare sig detaljplanen eller tillhörande kvalitetsprogram har 
något grannehörande ej vidtagits.  

Räddningstjänsten erinrar om att brandskyddsbeskrivning krävs.  

Bedömning 

Åtgärden är bygglovspliktig enligt 9 kap 2 § PBL.  

När vi har granskat ärendet har vi konstaterat att åtgärderna överensstämmer med kraven i de 
rättsregler som nämnts ovan.  

Åtgärden är planenlig och samtliga tillämpliga krav i 9 kap. 30 § PBL är uppfyllda. Åtgärden bedöms inte 
påverka kulturmiljövärdena i området i nämnvärd omfattning då byggnaden anpassas till övrig 
bebyggelse i hamnen.  

Åtgärden bedöms inte innebära något men eller betydande olägenhet.  

Mot bakgrund av detta ska bygglov och rivningslov beviljas. 

Information 

Beräkning av avgiften 

Avgiften tas ut enligt Lomma kommuns plan- och bygglovstaxa. Avgiften för bygglovet samt 
startbeskedet finns i tabell 11 och beräknas med formeln; avgift = mPBB x OF x ((HF1 x ev. 
justeringsavgift)) + HF2) x N, där mPBB är milliprisbasbelopp för det aktuella året (47,6), OF är areafaktor 
(10), HF1 är bygglovgranskning (24), justeringsfaktorer är 1,1, HF2 är teknisk granskning (28) och N är en 
justeringsfaktor på 1,4. 

I aktuellt ärende ser uträkningen ut enligt följande: 

Bygglov och startbesked 36 252 kr 
(mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N) 
(47,6 x 10 x (26,4 + 28) x 1,4) 

Kostnad för lagstadgat kungörande i Post- och Inrikes tidningar 358 kr 

Summa: 36 610 kronor. 
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Upplysningar 

De lovgivna åtgärderna får inte påbörjas innan ni erhållit startbesked. Sådant besked ges normalt efter 
det att tekniskt samråd avhållits.  

Frågan om byggnaden får tas i bruk och frågan om slutbesked ska utfärdas, kommer att prövas när 
signerad kontrollplan inlämnats efter det att åtgärderna slutförts. 

Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras 
utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet.  

Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska kontakt tas med byggenheten och 
eventuella nya ritningar inlämnas för godkännande.   

Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. 

Bygglovet innefattar rätt att under byggtiden sätta upp de bodar som behövs för byggverksamheten. 
Sådana bodar får inte placeras och utformas så att de inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på 
annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Bodarna bör dessutom placeras 
och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen.  

Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. 
 

FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
Enligt delegation 
Alexandra Larsson 
Bygglovhandläggare 
 
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 

  


