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Lönsboda 49:53, ansökan om bygglov, ändrad

användning, från restaurang till bostäder

Dnr: MBN-2020-348

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Bygglov beviljas.

2. Startbesked lämnas inte i detta beslut.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs i detta ärende.

4. Åtgärden får inte påbörjas.

5. Avgift enligt bygglovstaxa: Bygglovsprövning: 19 677 x 0, 7 (ändring) =
13 774 x 1,2 (prövning liten avvikelse)= 16 529 kr, -20% försenad
handläggningstid = 13 223 kr. Kungörelse: 229 kr.
Summa: 13 452 kr. 

Mervärdesskatt ska inte betalas för detta beslut. Faktura skickas separat. 

Sammanfattning 
Beslutet avser ändrad användning, från restaurang till bostäder inom 
detaljplanelagt område. Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2020-04-02. 
Ritningar och handlingar daterad 2020-04-02. 
Kontrollplan daterad 2020-04-02. 
Anmälan av kontrollansvarig daterad 2020-04-02. 
Räddningschefens yttrande: Se bilaga. 
Stadsarkitektens yttrande: Ingen erinran. 
Detaljplan 1163-P91/0612, REPARATÖREN MM I LÖNSBODA. 

Lagstöd 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 1, plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Skäl till beslut 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 
Sökta åtgärder strider mot gällande detaljplan, bedömningen är att 

avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
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§ 106

Osby 5:34, ansökan om strandskyddsdispens

Dnr: MBN-2020-908 

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Strandskyddsdispens beviljas.

2. Endast den yta som har markerats som tomtplats på bifogad karta får tas i
anspråk såsom tomt.

3. Avgift enligt bygglovstaxa: Strandskyddsdispens prövning 7 568 Kr.
Mervärdesskatt ska inte betalas för detta beslut. Faktura skickas separat.

Sammanfattning 
Beslutet avser tillbyggnad av uteboxar för hästar inom strandskyddat 
område, miljö-och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd inte påverkar 
strandskyddet syfte, eftersom maken är redan ianspråktagen och åtgärden 
sker inom tomtplatsavgränsningen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2020-09-23. 

Situationsplan daterad 2020-09-23. 
Ritningar och handlingar daterad 2020-09-23. 

Bedömning 
Som särskilt skäl har det angetts att området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt så att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ett exempel på när 
denna dispensgrund kan tillämpas är bebyggelse inom en etablerad 
hemfridszon eller tidigare beslutad tomtplats (prop. 2008/09: 119). En 
förutsättning för att dispens ska meddelas har dock i praxis ansetts vara att 
hemfridszonen inte utvidgas annat än obetydligt genom den nya byggnaden, 
dvs. den nya byggnaden får inte innebära en faktisk avhållande effekt för 
allmänhetens tillträde till det strandskyddade området utanför det tidigare 

ianspråktagna området. Miljö- och byggnämnden bedömer att om- och 
tillbyggnaderna av uteboxar till hästar sker inom etablerad hemfridszon. Mot 
bakgrund av att tomtplatsen är tydligt avgränsad, finner miljö- och 
byggnämnden att de planerade åtgärderna inte innebär att hemfridszonen 
utvidgas. 
Således är bedömningen att området redan har tagits i anspråk på ett sätt så 

att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Upplysningar 
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller 
avslutats inom fem år från det datum detta beslut vinner laga kraft. 
Beslutet om dispens kommer att skickas till Länsstyrelsen i Skåne län för 

eventuell överprövning. Beslutet vinner laga kraft 3 veckor efter det att 

Sida 

29(39) 
























