
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 
Datum 
2021-01-19 

Plats och tid Sessionssalen, Nya rådhuset, Österportstorg i Ystad klockan 13:00-16:40 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga 
närvarande 

Ann-Chrestin Saedén (S), ersättare 
Eva Setréus (S), ersättare § 17 
Anders Andersson (M), ersättare §§ 1-8 

Sofia Öreberg förvaltningschef  
Leila Ekman stadsarkitet  
Sara Lager bygglovschef 
Andrea Nowag              kommunekolog §§ 1-2 
Hanna Meskenna          ekonom § 3   
Tobias Gustafsson        gatu- och trafikingenjör §§ 1-11 
Magdalena Svensson     byggnadsinspektör §§ 13-17 
Astrid Steen bygglovsarkitekt §§ 18-21 
Carl-Michael Widén      bygglovsarkitet §§ 21-22 
Lina Persson registrator 
Johanna Haglund          sekreterare 

Utses att justera Henrik von Görtz (MP) 
Justeringens
plats och tid Tobaksgatan 11, Ystad 2021-01-26 

Paragrafer: 1-23

Ordförande ………………………………………………………………… 
Stefan Engdahl (M) 

Justerare ………………………………………………………………… 
Henrik von Görtz (MP) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-27 

Datum när anslaget tas ned 2021-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Tobaksgatan 11, Ystad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 
Beslutande Stefan Engdahl (M), ordförande 

Kent Svensson (M) 
Lena Lovén Andersson (S), jäv § 17  
Ronny Persson (C), deltar på distans 
Henrik von Görtz (MP) 
Christer Bartholdi (M), deltar på distans 
Anders Andersson (M) ersätter Berit Bengtsson (SD), §§ 1-8 
Michael Michaelsen (SD) kom kl. 14:10, ersätter Berit Bengtsson 
(SD), §§ 9-23 
Eva Setréus (S) ersätter Lena Lovén Andersson (S), § 17, deltar på 
distans   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

 
 
 
 

Ärenden vid dagens sammanträde  
 
Paragraf Ärende Diarienr Sida 

 

 Upprop   

 Val av justerare   

 Ändring av föredragningslista   

§ 1 Information januari 2021 om Vad är PBL? Min roll 
som förtroendevald i byggnadsnämnden 2021/1 5 

§ 2 
Ansökan om ändring av villkor i beslut om 
strandskyddsdispens inom fastigheten Hagestad 
35:11 

2020/60 6 - 8 

§ 3 Internbudget och nämndmål 2021 för 
myndighetsnämnden 2021/9 9 

§ 4 Lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter i 
Ystads kommun 2021/10 10 - 12 

§ 5 Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
Sävgatan 2021/10 13 - 14 

§ 6 Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
Bruksgatan 2021/10 15 - 16 

§ 7 Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
Björklidsgatan 2021/10 17 - 18 

§ 8 Lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på 
Industrigatan vid biblioteket 2021/10 19 - 20 

§ 9 Lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på 
Industrigatan vid biblioteket 30 minuter 2021/10 21 - 22 

§ 10 Lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på 
Industrigatan 2021/10 23 - 25 

§ 11 Förslag om trafiksäkerhet och tillgänglighet kring 
hållplats Åkeshallsgatan 2020/57 26 - 27 

§ 12 Årligt pris ur Ingeborgs och Emil A Borgs stiftelse 
2020 2020/59 28 

§ 13 Enkätundersökning 2020 – sökande om bygglov 
och anmälan 2021/12 29 

§ 14 Redovisning av delegeringsbeslut januari 2021 2021/2 30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

§ 15 Köpingsberg 1:47 – åtgärdsföreläggande med vite 
avseende ovårdad byggnad 2021/11 31 - 34 

§ 16 Riddarsätet 2 - olovlig påbörjande innan startbesked 
(komplementbyggnad) 2021/11 35 - 38 

§ 17 

Solliden 7 – rättelseföreläggande samt 
byggsanktionsavgift, olovlig påbörjande innan 
startbesked (murar) samt tagit tillbyggnad i bruk 
innan slutbesked 

2021/11 39 - 43 

§ 18 Ingelstorp 20:5 - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av övrigt (vattenverk) 2021/11 44 - 46 

§ 19 Köpinge 58:5 - Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 2021/11 47 - 49 

§ 20 Löderup 27:32 - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 2021/11 50 - 52 

§ 21 
Elverket 9 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
vårdlokal (28 vårdplatser) samt 
komplementbyggnader 

2021/11 53 - 56 

§ 22 
Per Leander 1 - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av rad-/kedjehus samt 
komplementbyggnader (22 enbostadshus) 

2021/11 57 - 61 

§ 23 Redovisning av meddelanden januari 2021 2021/3 62 

 Information från förvaltningen   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 1 Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Information januari 2021 om Vad är PBL? Min roll som 
förtroendevald i byggnadsnämnden 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden tar del av Boverkets webutbildning Vad är PBL? Min roll som 
förtroendevald i byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Boverket tillhandahåller en webbaserad introduktion i plan- och bygglagen för 
förtroendevalda. Det första avsnittet är Vad är PBL? Min roll som förtroendevald i 
byggnadsnämnden.  
 
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Johanna Haglund den 4 januari 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden tar del av Boverkets webutbildning Vad är PBL? Min roll som 
förtroendevald i byggnadsnämnden. 

Föredragande 
Bygglovschef Sara Lager 
 
 

5



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 2 Dnr 2020/60 

Justerares signatur  

 
 

Villkorsändring av dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 18b § miljöbalken 
för uppförande av ny huvudbyggnad och tillbyggnad av 
förråd på fastigheten Hagestad 35:11 i Ystads kommun 
Koordinater N/E: 614 21 61/19 26 90 (SWEREF 99 13 30) 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beslutar om villkorsändring gällande största byggnadsarea i beslutet om 
dispens från bestämmelserna enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken om strandskydd för att uppföra 
ny huvudbyggnad och tillbyggnad av förråd på fastigheten Hagestad 35:11 i Ystads kommun 
som beslutades den 26 maj 2020, dnr MYN 2020/35. I övrigt gäller beslutet från den 26 maj 
2020. 
 
Nytt villkor för beslutet 
 Byggnadsarean för huvudbyggnaden får vara högst 127,5 kvadratmeter. 
 
Myndighetsnämnden erinrar om 
 Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det att 

kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av 
beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande 
kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas. 

 
 Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap 

lagen om kulturminnen med mera omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. 
Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager 
med mera. 

 
 Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla om åtgärderna inte 

har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet 
vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då 
råder. 

 
 Beslutet befriar Er inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan 

lagstiftning. 
 
 
 
 

6



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 2 Dnr 2020/60 

Justerares signatur  

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har tidigare ansökt om och beviljats dispens från bestämmelserna om 
strandskydd på fastigheten Hagestad 35:11 för att uppföra en ny huvudbyggnad på 120 
kvadratmeter efter rivning av befintlig huvudbyggnad samt för tillbyggnad av förråd med 8 
kvadratmeter. Dispensen beviljades av Myndighetsnämnden den 26 maj 2020 och den 12 juni 
2020 beslutade Länsstyrelsen att inte överpröva beslutet.  
 
Den 21 december 2020 ansökte fastighetsägaren om ändring av villkoret gällande 
byggnadsytan för huvudbyggnaden. Efter det tekniska samrådet krävde konstruktionen i det 
tidigare ärendet MYN 2020/35 en förändring i en bärande vägg, vilket föranledde en ökning 
av byggnadsytan om 7,5 kvadratmeter, från 120 kvadratmeter till 127,5 kvadratmeter. Ny 
fasadritning, ny planritning och ny nybyggnadskarta har bifogats ansökan om ändring av 
villkor. Enligt ansökan är allt annat lika tidigare ansökan, det vill säga byggnadens placering 
på tomten, geometri, fasad-och takbeklädnad, nockhöjd, grund med mera. 
 
 
Bedömning/synpunkter 
Bedömningen är att en ökning av huvudbyggnadens byggnadsarea med 7,5 kvadratmeter till 
127,5 kvadratmeter inte påverkar tidigare bedömning att särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 
miljöbalken punkt 1 finns, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, och att strandskyddets båda syften inte påverkas. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om ändring av villkor i beslut om strandskyddsdispens inom fastigheten Hagestad 
35:11 från den 21 december 2020, Hid MYN 2020.1561 
Fasadritning till ansökan om ändring av villkor i beslut om strandskyddsdispens, Hid MYN 
2020.1562 
Nybyggnadskarta till ansökan om ändring av villkor i beslut om strandskyddsdispens, Hid 
MYN 2020.1563 
Planritning till ansökan om ändring av villkor i beslut om strandskyddsdispens, Hid MYN 
2020.1564 
Beslut MYN 2020-05-26 § 73 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 
7 kap 18b § miljöbalken för uppförande av ny byggnad på fastigheten Hagestad 35:11 Hid 
MYN 2020.889 
Översiktskarta med strandskyddsgräns och aktuellt område markerade, Hid MYN 2020.823 
Karta med strandskyddsgräns och tomtplatsavgränsning efter kommunicering, Hid MYN 
2020.844 
Ortofoto med strandskyddsgräns och tomtplatsavgränsning efter kommunicering, Hid MYN 
2020.845 
Tjänsteskrivelse av kommunekolog Andrea Nowag den 28 december 2020.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 2 Dnr 2020/60 

Justerares signatur  

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar om villkorsändring gällande största byggnadsarea i beslutet om 
dispens från bestämmelserna enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken om strandskydd för att uppföra 
ny huvudbyggnad och tillbyggnad av förråd på fastigheten Hagestad 35:11 i Ystads kommun 
som beslutades den 26 maj 2020, dnr MYN 2020/35. I övrigt gäller beslutet från den 26 maj 
2020. 
 
Nytt villkor för beslutet 
 Byggnadsarean för huvudbyggnaden får vara högst 127,5 kvadratmeter. 
 
 
Myndighetsnämnden erinrar om 
 Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det att 

kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av 
beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande 
kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas. 

 
 Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap 

lagen om kulturminnen med mera omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. 
Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager 
med mera. 

 
 Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla om åtgärderna inte 

har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet 
vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då 
råder. 

 
 Beslutet befriar Er inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan 

lagstiftning. 

Föredragande 
Kommunekolog Andrea Nowag 
 
 
Beslut skickas till: 
Fastighetsägare till Hagestad 35:11 
Länsstyrelsen Skåne 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 3 Dnr 2021/9 

Justerares signatur  

 
 

Internbudget och nämndmål 2021 för myndighetsnämnden 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internbudget och nämndmål för 
2021.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget samt nämndmål för 2021. 
 
Myndighetsnämndens budgetram för 2021 är 3,6 miljoner kronor. Resten av nämndens 
verksamhet finansieras av PBL-taxan som är beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Handlingen innehåller även förslag på nämndmål 2021 som uttrycker vad nämnden fokuserar 
på för att nå Ystads kommuns övergripande mål. Förslaget till de sex nämndmålen är samma 
som för 2020, tidigare nämndsmål under förutsättningen ekonomi i balans har utgått. 

Beslutsunderlag 
Internbudget 2021 för myndighetsnämnden, den 12 januari 2021 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg, den 12 januari 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internbudget och nämndmål för 
2021.  

Föredragande 
Förvaltningschef Sofia Öreberg 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Budgetchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 4 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter i Ystads 
kommun 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att följande parkeringsavgifter gäller på sådan offentlig plats 
som står under Ystads kommuns förvaltning.   
  
Taxa 1 (röd biljett) 14 kronor per timme inklusive moms 
Taxa 2 (blå biljett) 10 kronor per timme inklusive moms 
Taxa 3 (gul biljett) 5 kronor per timme inklusive moms med möjlighet till alternativen 20 
kronor inklusive moms per dygn samt 520 kronor inklusive moms per 30 dygn.  
 
Avgiften kan även betalas genom avtal med en av kommunen godkänd 
betalningsadministratör. 
 
Personer som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade är befriade från att betala avgift 
på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild. Tillståndet skall vara väl synligt och 
läsbart från utsidan. 
 
Innehavare av nyttoparkeringstillstånd utfärdat av Ystads kommun är befriade att betala 
avgift på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild enligt Ystads kommuns regler för 
nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet skall vara väl synligt och läsbart från utsidan. 
 
Myndighetsnämnden beslutar också att Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 
2020:117) om parkeringsavgifter i Ystads kommun ska upphöra att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter samtal med polisensrättsenhet i Malmö gällande möjligheten att betala 5 kronor i 
timmen med möjlighet till alternativen 20 kr per avgiftsbelagd 24 timmars period i gällande 
lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter i Ystads kommun. Kom vi fram till en 
förändring i texten som är tydligare. Den nya texten är 5 kronor i timmen med möjlighet till 
alternativen 20 kronor per dygn. 
Förvaltningen föreslår myndighetsnämnden att besluta om nya parkeringsavgifter enligt 
nedan.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 4 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
Taxa 1 (röd biljett) 14 kronor per timme inklusive moms 
Taxa 2 (blå biljett) 10 kronor per timme inklusive moms 
Taxa 3 (gul biljett) 5 kronor per timme inklusive moms med möjlighet till alternativen 20 
kronor inklusive moms per dygn samt 520 kronor inklusive moms per 30 dygn.  
 
Avgiften kan även betalas genom avtal med en av kommunen godkänd 
betalningsadministratör. 
 
Personer som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade är befriade från att betala avgift 
på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild. Tillståndet skall vara väl synligt och 
läsbart från utsidan. 
 
Innehavare av nyttoparkeringstillstånd utfärdat av Ystads kommun är befriade att betala 
avgift på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild enligt Ystads kommuns regler för 
nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet skall vara väl synligt och läsbart från utsidan. 
 
De nya parkeringsavgifterna är samma som tidigare men justeringen tilläggen 20 kronor 
inklusive moms per avgiftsbelagd 24 timmars period är ändrat till 20 kronor inklusive moms 
per dygn.  
 
Samtliga taxor är orörda utan endast en ordalydelse har ändrat enligt ovan. 
Samtidigt beslutar myndighetsnämnden att Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 
2020:117) om parkeringsavgifter i Ystads kommun ska upphöra att gälla. 

Beslutsunderlag 
Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 2020:254) om parkeringsavgifter i Ystads 
kommun daterad den 18 december 2020  
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafssons tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att följande parkeringsavgifter gäller på sådan offentlig plats 
som står under Ystads kommuns förvaltning.   
  
Taxa 1 (röd biljett) 14 kronor per timme inklusive moms 
Taxa 2 (blå biljett) 10 kronor per timme inklusive moms 
Taxa 3 (gul biljett) 5 kronor per timme inklusive moms med möjlighet till alternativen 20 
kronor inklusive moms per dygn samt 520 kronor inklusive moms per 30 dygn.  
 
Avgiften kan även betalas genom avtal med en av kommunen godkänd 
betalningsadministratör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 4 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
Personer som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade är befriade från att betala avgift 
på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild. Tillståndet skall vara väl synligt och 
läsbart från utsidan. 
 
Innehavare av nyttoparkeringstillstånd utfärdat av Ystads kommun är befriade att betala 
avgift på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild enligt Ystads kommuns regler för 
nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet skall vara väl synligt och läsbart från utsidan. 
 
Myndighetsnämnden beslutar också att Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 
2020:117) om parkeringsavgifter i Ystads kommun ska upphöra att gälla. 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 5 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Sävgatan 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden besluta med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att på södra sidan av Sävgatan i Ystad får fordon inte 
parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen (1998:1276) 

Sammanfattning av ärendet 
Det har visat sig att man parkerar så framkomlighetsproblem uppstår så gott som dagligen på 
Sävgatan. På grund av de felparkerade fordonen har inte soporna kunnat tömmas och 
färdtjänst har haft problem att ta sig fram. Förvaltningen förslår därför myndighetsnämnden 
att besluta att på södra sidan av Sävgatan i Ystad får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte 
rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen 
(1998:1276). 

Beslutsunderlag 
Ystad kommuns föreskrift 1286 2020:251 om förbud att parkera på Sävgatan daterad den 20 
december 2020 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafssons tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden besluta med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att på södra sidan av Sävgatan i Ystad får fordon inte 
parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen (1998:1276). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 5 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 6 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Bruksgatan 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden besluta med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att på Norra sidan av Bruksgatan i Ystad mellan 
Surbrunnsvägen och Skolgatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där 
det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

Sammanfattning av ärendet 
Det har visat sig att när man parkerar på norra sidan av Bruksgatan så kan det skapa problem 
för fordon på Surbrunnsvägen som skall svänga in på Bruksgatan. Detta i sin tur leder till 
problem på Surbrunnsvägen. Förvaltningen förslår därför myndighetsnämnden att besluta att 
på norra sidan av Bruksgatan i Ystad mellan Surbrunnsvägen och Skolgatan får fordon inte 
parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen (1998:1276). 

Beslutsunderlag 
Ystad kommuns föreskrift 1286 2020:252 om förbud att parkera på Bruksgatan daterad den 
20 december 2020 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafssons tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2020 

Förslag till beslut 
 
Myndighetsnämnden besluta med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att på Norra sidan av Bruksgatan i Ystad mellan 
Surbrunnsvägen och Skolgatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där 
det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 6 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
. 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 7 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
Björklidsgatan 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att på östra sidan av Björklidsgatan i Ystad mellan Ågatan 
och Bruksgatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med myndighetsnämndens beslut att upphäva datumparkeringen i Ystad centrum 
har det visat sig att viss annan reglering behövs. Det har visat sig att man parkerar så 
framkomlighetsproblem uppstår så gott som dagligen på Björklidsgatan mellan Ågatan och 
Bruksgatan. På grund av de felparkerade fordonen har inte soporna kunnat tömmas och 
färdtjänst har haft problem att ta sig fram. Förvaltningen förslår därför myndighetsnämnden 
att besluta att på östra sidan av Björklidsgatan i Ystad mellan Ågatan och Bruksgatan får 
fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller 
parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

Beslutsunderlag 
Ystad kommuns föreskrift 1286 2020:253 om förbud att parkera på Björklidsgatan daterad 
den 20 december 2020 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafssons tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden besluta med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att på östra sidan av Björklidsgatan i Ystad mellan Ågatan 
och Bruksgatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 7 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 8 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på Industrigatan 
vid biblioteket 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att inom ett område i Ystad söder om Industrigatan inom 
kvarteret Vallgraven på markerade ytor enligt kartbilagan får fordon parkeras. Parkering är 
dock tillåten under högst 12 timmar i följd och mot avgift under tiden vardag utom vardag 
före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 18.00, vardag före sön- och helgdag mellan 
klockan 09.00 – 15.00. Avgift enligt Taxa 3 Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsavgifter i Ystads kommun med alternativet 20 kronor per dygn. 
Myndighetsnämnden beslutar även att Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 
2020:24) om parkering tillåten på Industrigatan ska upphöra att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
I våras föreslog förvaltningen nämnden att besluta om införande av avgift och begränsad 
maxparkeringstid på parkeringen vi biblioteket. Förändringen genomfördes för att förbättra 
tillgängligheten till biblioteket då parkeringen ofta var full av andra än besökare till 
biblioteket. Det föll inte ut som tänkt. Parkeringen är idag oftast tom under dagtid. Detta kan 
bero på avgiften men också på att det inte är möjligt att parkera en arbetsdag på platsen. För 
att underlätta för de som parkera och kanske minska parkeringstrycket i Egna hemsområdet 
föreslår förvaltningen att maxparkeringstid förlängs från 4 timmar till 12 timmar samt att det 
ges möjlighet att lösa dags biljett för 20 kronor per dygn. 

Beslutsunderlag 
Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 2020:233) om parkering tillåten på 
Industrigatan daterad den 20 december 2020. 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafssons tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2020. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att inom ett område i Ystad söder om Industrigatan inom 
kvarteret Vallgraven på markerade ytor enligt kartbilagan får fordon parkeras. Parkering är 
dock tillåten under högst 12 timmar i följd och mot avgift under tiden vardag utom vardag 
före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 18.00, vardag före sön- och helgdag mellan 
klockan 09.00 – 15.00. Avgift enligt Taxa 3 Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsavgifter i Ystads kommun med alternativet 20 kronor per dygn.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 8 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
Myndighetsnämnden beslutar även att Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 
2020:24) om parkering tillåten på Industrigatan ska upphöra att gälla. 

 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 9 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på Industrigatan 
vid biblioteket 30 minuter 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att inom ett område i Ystad söder om Industrigatan inom 
kvarteret Vallgraven på markerad yta enligt kartbilagan får fordon parkeras. Parkering är dock 
tillåten under högst 30 minuter i följd. 

Sammanfattning av ärendet 
I våras föreslog förvaltningen nämnden att besluta om införande av avgift och begränsad 
maxparkeringstid på parkeringen vi biblioteket. Förändringen genomfördes för att förbättra 
tillgängligheten till biblioteket då parkeringen ofta var full av andra än besökare till 
biblioteket. Det föll inte ut som tänkt. Parkeringen är idag oftast tom under dagtid. Detta kan 
bero på avgiften men också på att det inte är möjligt att parkera en arbetsdag på platsen. För 
att underlätta för de som skall besöka biblioteket föreslår förvaltningen att skeppet i sydöst 
enligt kartbilagan blir avgiftsfri men att man bara få parkera under högst 30 minuter i följd.  

Beslutsunderlag 
Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 2020:234) om parkering tillåten på 
Industrigatan daterad den 20 december 2020. 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafssons tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2020. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att inom ett område i Ystad söder om Industrigatan inom 
kvarteret Vallgraven på markerad yta enligt kartbilagan får fordon parkeras. Parkering är dock 
tillåten under högst 30 minuter i följd. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 9 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 10 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 
 

Lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på Industrigatan 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) att inom ett område i Ystad söder om Industrigatan 
inom kvarteret Vallgraven på markerad yta enligt kartbilagan får endast personbil klass I 
parkeras. Parkering är dock tillåten under högst 12 timmar i följd och mot avgift under tiden 
vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 21.00, vardag före sön- 
och helgdag mellan klockan 09.00 –21.00 och sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 
21.00. Avgift enligt Taxa 3 Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter i 
Ystads kommun med alternativet 20 kronor per dygn. Myndighetsnämnden beslutar även att 
Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 2017:46) om parkering tillåten på 
Industrigatan ska upphöra att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Under dagtid står parkeringen vid Ungdomens hus oftast tom. Detta bero troligen på att det 
kostar att parkera på parkeringen men också att det inte är möjligt att parkera där under en 
hel arbetsdag. Det är idag tillåtet att parkera högst 6 timmar i följd. För att få ett större 
utnyttjande av parkeringen dagtid har förvaltningen tittat på sänkt avgift samt att högsta 
tillåtna parkeringstid förlängs så det är möjligt att parkera under en hel arbetsdag. Denna typ 
av parkering har ibland betalningsalternativet 20 kronor per dygn. Förvaltningen anser denna 
möjlighet är olämpligt här. Detta då det finns en risk att parkeringen blir boendeparkering 
och kan då inte fylla sitt syfte som parkering till Ystad arena och badet.  
Förvaltningen föreslår därför nämnden att besluta att högsta tillåtna parkeringstid förlängs 
från 6 timmar till 12 timmar samt att avgiften sänks från 10 kronor i timmen till 5 kronor i 
timmen. Tillåtelsen att parkera gäller som tidigare endast personbil klass 1 samt att tiderna 
för avgifts plikt är samma som tidigare. 

Beslutsunderlag 
Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter (1286 2020:221) om parkering tillåten på 
Industrigatan daterad den 27 oktober 2020 
Trafikingenjör Tobias Gustafssons tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 10 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

 

 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) att inom ett område i Ystad söder om Industrigatan 
inom kvarteret Vallgraven på markerad yta enligt kartbilagan får endast personbil klass I 
parkeras. Parkering är dock tillåten under högst 12 timmar i följd och mot avgift under tiden 
vardag utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 21.00, vardag före sön- 
och helgdag mellan klockan 09.00 – 21.00 och sön- och helgdag mellan klockan 09.00 – 
21.00. Avgift enligt Taxa 3 Ystads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter i 
Ystads kommun. Myndighetsnämnden beslutar även att Ystads kommuns lokala 
trafikföreskrifter (1286 2017:46) om parkering tillåten på Industrigatan ska upphöra att gälla. 

 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 10 Dnr 2021/10 

Justerares signatur  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Svensson (M) yrkar att betalningsalternativet 20 kronor per dygn ska införas på denna 
parkering för att få bort parkering på gatorna och den ska anses likvärdig med de 
omkringliggande parkeringarna.   

Beslutsgång 
Ordförande Stefan Engdahl (M) finner att en enig nämnd beslutar enligt Kent Svenssons (M) 
förslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 11 Dnr 2020/57 

Justerares signatur  

 
 

Svar på förslag om trafiksäkerhet och tillgänglighet kring 
hållplats Åkeshallsgatan 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden besvarar brevet enligt följande: 
Dina förslag skulle säkert ge många positiva effekter precis som du skriver. Dina förslag 
ligger också i linje med kommunens framtida planer för Malmövägen. Kommunen planerar 
för en ombyggnation av Malmövägen där gatan kommer att utformas för en lägre hastighet 
med gång och cykelbanor separerade från biltrafiken. Fram till att kommunen har de 
ekonomiska möjligheterna att bygga om Malmövägen byggdes en gångpassage vid 
Åkeshallsgatan. En passage ge möjlighet att korsa Malmövägen i två etapper. Att anlägga ett 
övergångsställe utan att hastighetssäkra detta görs inte längre då det inger en falsk trygghet 
för gående och cyklister.  
Kommunen planerar också en ombyggnation av korsningen vid Preem för att minska 
trafiken från hamnen genom centrum och där med även på Malmövägen. Denna 
ombyggnation är planerad att ske 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har till Myndighetsnämnden inkommit ett brev med förslag till åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten och tillgängligheten runt hållplats Åkeshallsgatan och runt korsningen 
Drottning Margarethas väg och Malmövägen. Förslagen är ett övergångsställe i korsningen 
Drottning Margarethas väg och Malmövägen, en förlängning av gång -och cykelbanorna 
längs Malmövägen från Missunnavägen och upp till Drottning Margarethas väg samt en 
busskur vid hållplats Åkeshallsgatan på västra sidan av Malmövägen.  
Förvaltningen har redan planer för ett projekt som ligger i linje med de föreslagna åtgärderna. 
Dock finns det inte med innan 2024. För att ändå förbättra trafiksäkerheten för de som skall 
korsa Malmövägen finns en refug i mitten på Malmövägen. Denna gör att gående kan korsa 
vägen i två etapper. Att anlägga ett övergångsställe utan att hastighetssäkra det görs inte 
längre då det inger en falsk trygghet för de oskyddade trafikanterna som korsar gatan.  
Kommunen planerar också en ombyggnation av korsningen vid Preem för att minska 
trafiken från hamnen som kör genom centrum. För norrgående trafik på Södra Dragongatan 
kommer det bara vara möjligt att svänga öster ut. Denna ombyggnation är planerad att ske 
under 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag om trafiksäkerhet och tillgänglighet kring hållplats Åkeshall. MYN 2020.1423  
Tjänsteskrivelse av gatu- trafikingenjör Tobias Gustafsson daterad den 9 december 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 11 Dnr 2020/57 

Justerares signatur  

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besvara brevet med följande text. 
Dina förslag skulle säkert ge många positiva effekter precis som du skriver. Dina förslag 
ligger också i linje med kommunens framtida planer för Malmövägen. Kommunen planerar 
för en ombyggnation av Malmövägen där gatan kommer att utformas för en lägre hastighet 
med gång och cykelbanor separerade från biltrafiken. Fram till att kommunen har de 
ekonomiska möjligheterna att bygga om Malmövägen byggdes en gångpassage vid 
Åkeshallsgatan.  En passage ge möjlighet att korsa Malmövägen i två etapper. Att anlägga ett 
övergångsställe utan att hastighetssäkra detta görs inte längre då det inger en falsk trygghet 
för gående och cyklister.  
Kommunen planerar också en ombyggnation av korsningen vid Preem för att minska 
trafiken från hamnen genom centrum och där med även på Malmövägen. Denna 
ombyggnation är planerad att ske 2021. 

Föredragande 
Gatu- och trafikingenjör Tobias Gustafsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 12 Dnr 2020/59 

Justerares signatur  

 
 

Årligt pris ur Ingeborgs och Emil A Borgs stiftelse 2020 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beslutar att inte dela ut något pris ur Ingeborg och Emil A Borgs 
stiftelse för året 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Under år 2020 har det inte funnits någon lämplig kandidat för att erhålla pris ur Ingeborg och 
Emil A Borgs stiftelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av stadsantikvarie Karl Ekberg den 17 december 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att inte dela ut något pris ur Ingeborg och Emil A Borgs 
stiftelse för året 2020. 

Föredragande 
Stadsbyggnadschef Leila Ekman 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 13 Dnr 2021/12 

Justerares signatur  

 
 

Enkätundersökning 2020 – sökande om bygglov och 
anmälan 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av genomförd enkätundersökning under 
2020 riktad till sökanden som ansökt om och beviljats bygglov samt sökanden som kommit 
in med anmälan för ärenden som inte kräver bygglov. 

Sammanfattning av ärendet 
I myndighetsnämndens åtagande för 2020 ingår att arbeta med förbättrad service och 
bemötande inom nämndens verksamhetsområde. Under hösten 2020 genomfördes en 
enkätundersökning med rubriken ”Hjälp oss bli bättre!”. Hundra enkäter skickades ut till dels 
sökanden som ansökt om och beviljats bygglov och dels till sökanden med registrerad 
anmälan för ärenden som inte kräver bygglov. Totalt inkom 34 svarsenkäter.  
 
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av genomförd enkätundersökning 2020 
Tjänsteskrivelse av bygglovschef Sara Lager den 4 januari 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av genomförd enkätundersökning under 
2020 riktad till sökanden som ansökt om och beviljats bygglov samt sökanden som kommit 
in med anmälan för ärenden som inte kräver bygglov. 

Föredragande 
Bygglovschef Sara Lager 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 14 Dnr 2021/2 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av delegeringsbeslut januari 2021 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut för perioden  
2020-12-01 – 2020-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt myndighetsnämndens 
delegationsordning den 17 november 2020. 
 
Dessa beslut ska redovisas till myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
myndighetsnämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får 
myndighetsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett särskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Delegeringsbesluten ska redovisas myndighetsnämnden vid närmast påföljande 
nämndsammanträde. 
 
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär. 

Beslutsunderlag 
 Bygglovs- och anmälningsärenden under perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 
 Myndighetsnämndens delegeringsbeslut under perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 
 Trafikärenden under perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut för perioden  
2020-12-01 – 2020-12-31. 

Föredragande 
Bygglovschef Sara Lager
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 15 Dnr BLE 2019-000089 

Justerares signatur  

 
Myndighetsnämnden bedömer att 12 månader utgör en skälig tid för att ställa byggnaden i 
vårdat skick och finner inget annat alternativ än att gå vidare med kännbara viten för att 
säkerställa att fastighetsägaren vidtar denna åtgärd.  

Underrättelse om överklagan 
Om du vill överklaga Myndighetsnämndens beslut ska du ställa överklagandet till 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö men lämna in överklagandet till Samhällsbyggnad, 
Bygglovsenheten, Ystads kommun.  
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt datum och paragraf. 
Underteckna samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ange skäl till överklagandet samt 
bifoga eventuella handlingar som har betydelse för ärendet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, Ystads kommun, 
271 80 Ystad inom tre veckor från den dag du tagit del av Myndighetsnämndens beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 februari 2019 upprättade bygglovsenheten ett tillsynsärende gällande ovårdad 
ekonomibyggnad på fastigheten Köpingsberg 1:47. 
 
Vid bygglovsenhetens platsbesök på rubricerad fastighet den 21 januari 2020 kunde 
konstateras att ekonomibyggnaden är mycket ovårdad. Delar av byggnadens tak och fasader 
har rasat och risk för ytterligare ras och personskador är överhängande.  
 
Den 10 februari 2020 skickade bygglovsenheten en begäran om förklaring till 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren gavs i samband med detta tillfälle att yttra sig i ärendet.  
 
Den 7 april 2020 kommunicerades en tjänsteskrivelse gällande rivning till fastighetsägaren 

 för eventuella synpunkter. Den 2020-04-17 inkom  
med ett yttrande. Han anför bland annat att ekonomibyggnaden används till förvaring av 
husvagn och byggnadsmaterial, och att det inte föreligger ytterligare risk för ras eftersom han 
har säkrat takstolarna. Han avser att åtgärda skadorna på byggnaden under en tidsperiod på 
upp till 3–4 år. Hela skrivelsen återfinns som bilaga. 

Det är bygglovsenhetens uppfattning att delar av ekonomibyggnadens tak och ytterväggar har 
rasat. Delar av takplåten riskera att lossna och falla ned och ytterväggarna har vittrat sönder. 
Takstolarna vilar på träpelare som samverka med ytterväggarna för att ta upp takets laster.  

Fastighetsägaren framför att det inte föreligger ytterligare risk för ras då han vidtagit åtgärder 
för att säkra upp takstolarna, dessa uppgifter har inte styrkts av en sakkunnig 
byggnadskonstruktör eller besiktningsman.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 15 Dnr BLE 2019-000089 

Justerares signatur  

Även om fastighetsägaren kan ha säkrat takstolarna föreligger fortfarande rasrisk för 
ytterväggarna som skulle föra med sig övriga delar av byggnaden inklusive taket. 

Fastighetsägaren har inte framfört en detaljerad åtgärdsplan för att ställa byggnaden i ett 
säkert och vårdat skick, utan snarare angett en tidsperiod på upp till 3–4 år för att åtgärda 
ekonomibyggnaden. Tidsperioden på 3–4 år att sätta byggnaden i stånd bedöms vara orimlig 
då de åtgärder som måste vidtas för att ställa byggnaden i ett säkert och vårdat skick kan 
genomföras under en tidsperiod på högst 12 månader. Att vidta åtgärder under en tidsperiod 
på 3–4 år innebär att byggnaden utsätts för påfrestningar från snö, regn och vind vilket 
försämrar byggnadens konstruktion ytterligare.  

Fastigheten Köpingsberg 1:47 är belägen utanför detaljplan och utom sammanhållen 
bebyggelse.  

Beslutsunderlag 
Anmälan, inkom 6 februari 2019 
Kommunicering, 8 februari 2019 
Platsbesök med foto (5 sidor), 21 januari 2020 
Kommunicering, 10 februari 2020 
Skrivelse från fastighetsägaren, 17 april 2020 
Platsbesök med foto (2 st), 26 maj 2020 
Ortofoto 2012-2018, 15 december 2020 
Platsbesök med foto (5 st), 19 januari 2021 
Tjänsteskrivelse av byggnadsinspektör Magdalena Svensson, 15 december 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 8 kap 14 § samt 11 kap 19 och 37 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att förelägga fastighetsägaren  

, att senast 12 månader efter delgivning av detta beslut ställa 
byggnaden på fastigheten Köpingsberg 1:47 i vårdat skick genom att åtgärda byggnadens 
stomme så att den är stabil och säker samt att åtgärda väggar och tak så att dessa är hela och 
byggnaden är tät och säker. 
 
Underlåter fastighetsägaren , 
att följa ovanstående beslut, förpliktigas fastighetsägaren att utge ett vitesbelopp om 50 000 
kronor. 
 
Vidare förpliktigas fastighetsägaren  

, att utge ett belopp om 20 000 kronor för varje ny period om två månader, räknat från 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 15 Dnr BLE 2019-000089 

Justerares signatur  

 
det att fastighetsägaren senast skulle ha vidtagit åtgärder, det vill säga 12 månader efter den 
dag han blivit delgiven detta beslut, under vilken tid ovanstående åtgärder inte vidtagits. 

Föredragande 
Byggnadsinspektör Magdalena Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Fastighetsägaren  
Inskrivningsmyndigheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 16 Dnr BLE 2020-000278 

Justerares signatur  

 
Byggsanktionsavgiften ska med stöd av 11 kap. 57 § 1-3 PBL tas ut av fastighetsägarna som 
har beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Rättelse har inte skett (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr 
P 7235-13). 
 
Det kan inte anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgifterna och det har inte heller 
framkommit skäl till nedsättning av dessa.  

Underrättelse om överklagan 
Om du vill överklaga Myndighetsnämndens beslut ska du ställa överklagandet till 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö men lämna in överklagandet till Samhällsbyggnad, 
Bygglovsenheten, Ystads kommun.  
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt datum och paragraf. 
Underteckna samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ange skäl till överklagandet samt 
bifoga eventuella handlingar som har betydelse för ärendet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, Ystads kommun, 
271 80 Ystad inom tre veckor från den dag du tagit del av Myndighetsnämndens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
En anmälan inkom den 13 maj 2020 till bygglovsenheten. Enligt anmälan ska det pågå 
byggnation på aktuell fastighet. På fastigheten ska ett antal komplementbyggnader finnas 
sedan tidigare och någon bygglovsansökan eller anmälan finns inte inlämnad som kan 
överensstämma med den byggnation som beskrivs i anmälan. Ett tillsynsärende påbörjas. 
 
Den 25 maj skickas en skrivelse ut till fastighetsägarna med information om att en anmälan 
inkommit samt förslag på tid för platsbesök.  
 
Den 10 juni genomförs ett platsbesök tillsammans med fastighetsägaren. En 
komplementbyggnad är under färdigställande. Denna byggnad är 15 kvm och har en 
nockhöjd på 2,9 m. Byggnaden är placerad med ett avstånd som överstiger 4,5 meter till 
fastighetsgräns. I fastighetsgräns mot Kåseberga 14:111 finns en större komplementbyggnad 
som används som verkstad/garage Även längs med fastighetsgränsen till Riddarsätet 3 
noteras en komplementbyggnadslänga. Vid besöket noterades även en mindre 
komplementbyggnad med måtten 2,6 x 2,3 = 5,98 kvm med ett avstånd till fastighetsgräns 
mot allmän platsmark på 1 meter. Fastighetsägaren informeras om de begränsningar som 
finns när det gäller uppförandet av bygglovsbefriade byggnader, bland annat att en 
bygglovsbefriad komplementbyggnad inte kan uppföras närmare än 4,5 m från allmän 
platsmark eftersom en fastighetsägare till allmän platsmark inte kan lämna ett medgivande. 
 
 
 

36





 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 16 Dnr BLE 2020-000278 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Lovén Andersson (S) yrkar på att byggsanktionsavgiften ska halveras då den inte är 
rimlig i proportion till överträdelsen.  

Beslutsgång 
Ordförande Stefan Engdahl (M) finner att en enig nämnd beslutar enligt Lena Lovén 
Anderssons (S) förslag.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Fastighetsägarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 17 Dnr BLE 2020-000261 

Justerares signatur  

 

Beslutsmotivering 
På fastigheten Solliden 7 i Ystads kommun har nybyggnad av murar uppförts utan bygglov 
och startbesked samt att en tillbyggnad har tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Murar är bygglovspliktiga enligt PBF. 
 
Åtgärder som kräver bygglov får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked. 
 
Murar har utförts utan startbesked. En byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 
51 § PBL. 
 
Av inmätning utförd den 14 december 2020 framgår att den totala längden av murar som 
överstiger 50 centimeter är 30 meter.   
 
Enligt 9 kap. 12 § 8 p PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan åtgärd i fråga 
om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det 
gäller en mur eller ett plank. 
 
Byggsanktionsavgiften för nybyggnad av mur ska därmed beräknas till 15 470 kr [(0,025 x 47 
600) + (0,01 x 47 600 x 30) = 15 470]. 
 
Tillbyggnader är bygglovspliktiga enligt PBL. 
 
Åtgärder som kräver startbesked får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked. 
 
Av planritning tillhörande det beviljade bygglovet daterat den 6 april 2018 är tillbyggnaden 
104,5 kvm (11 x 9,5 meter).  Sanktionsarean = 104,5-15 = 89,5 kvm. 
 
Enligt 9 kap. 19 § 1 p PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- 
och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har 
gett ett slutbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 
 
Byggsanktionsavgiften för att ta en tillbyggnad i bruk innan slutbesked ska därmed beräknas 
till 9 020 kr [(0,1 x 47 600) + (0,001 x 47 600 x 89,5) = 9 020]. 
 
Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och rättelse därefter inte vidtas ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla beloppet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 17 Dnr BLE 2020-000261 

Justerares signatur  

 
Byggsanktionsavgiften ska med stöd av 11 kap. 57 § 1-3 PBL tas ut av fastighetsägarna som 
har beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Rättelse har inte skett (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr 
P 7235-13). 
 
Det kan inte anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgifterna och det har inte heller 
framkommit skäl till nedsättning av dessa. 

Underrättelse om överklagan 
Om du vill överklaga Myndighetsnämndens beslut ska du ställa överklagandet till 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö men lämna in överklagandet till Samhällsbyggnad, 
Bygglovsenheten, Ystads kommun.  
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt datum och paragraf. 
Underteckna samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ange skäl till överklagandet samt 
bifoga eventuella handlingar som har betydelse för ärendet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, Ystads kommun, 
271 80 Ystad inom tre veckor från den dag du tagit del av Myndighetsnämndens beslut. 

Jäv 
Lena Lovén Andersson (S) deltar inte i hanteringen av ärendet på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 
Det kommer till bygglovsenhetens kännedom den 8 maj 2020 att markförändringar samt 
nybyggnad av murar har skett på aktuell fastighet utan bygglov och startbesked.  Det 
uppmärksammades även att slutbesked ännu inte meddelats för tillbyggnaden av 
enbostadshuset. Bygglov beviljades den 6 april 2018 avseende tillbyggnad av enbostadshus 
samt putsning och målning av fasaden. I beslutet framgår att tillbyggnaden inte får tas i bruk 
innan slutbesked är meddelat. 
 
Enligt protokollet från slutsamrådet den 9 december 2019 fanns ett antal brister som skulle 
åtgärdas och underlag på att detta är utfört skulle inkomma senast den 20 januari 2020 till 
bygglovsenheten för att slutbesked skulle kunna meddelas. Alla åtgärder är fortfarande inte 
åtgärdade och något slutbesked är inte meddelat.  
 
En skrivelse skickas ut till fastighetsägarna med information om att ett tillsynsärende 
påbörjats samt förslag på tid för platsbesök. 
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Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
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MYN § 18 Dnr BLE 2020-000736 

Justerares signatur  

 
 

Ingelstorp 20:5 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
övrigt (vattenverk)  
 

Sökande 
Tekniska avdelningen, 
Ystads kommun 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av övrigt (vattenverk).  

Beslutsmotivering 
Med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja bygglov för tillbyggnad 
av övrigt (vattenverk).  
 
Beslut att godkänna Frank Dennis Mikael Zätterberg som kontrollansvarig för detta 
ärende. 
 
Enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska Myndighetsnämnden, 
bygglovsenheten, kalla till tekniskt samråd snarast efter det att bygglov beviljats. Kallelse till 
tekniskt samråd samt begäran om de handlingar som krävs för att kunna ge startbesked, 
skickas separat inom kort. 
 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats! Startbesked meddelas separat 
då tekniskt samråd hållits och nödvändiga handlingar har kommit in och godkänts. 
Byggnationen får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
Om byggnationen påbörjas efter dessa fyra veckor gått men innan lovbeslutet har fått laga 
kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då de kompletteringar, vilka begärts vid tekniskt 
samråd, inkommit och godkänts samt nödvändiga kontroller gjorts och slutsamråd hållits. 
 
Observera att byggnaden/tillbyggnaden inte får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet har ännu inte fått laga kraft och kan fortfarande överklagas. 
 
Tillstånd kan krävas från andra myndigheter. 
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Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 18 Dnr BLE 2020-000736 

Justerares signatur  

 
Samhällsbyggnad, mätavdelningen, ska kontaktas före utstakning av byggnaden. 
 
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas in 
för godkännande före påbörjandet. 
 
Arbetena ska planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas 
och så att minsta möjliga obehag uppstår.  

Underrättelse om överklagan 
Om du vill överklaga Myndighetsnämndens beslut ska du ställa överklagandet till 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö men lämna in överklagandet till Samhällsbyggnad, 
Bygglovsenheten, Ystads kommun. 
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt datum och paragraf. 
Underteckna samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ange skäl till överklagandet samt 
bifoga eventuella handlingar som har betydelse för ärendet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, Ystads kommun, 
271 80 Ystad inom tre veckor från den dag du tagit del av Myndighetsnämndens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och har en tomtareal om 13 967 
kvadratmeter (kvm). 
 
Ansökan gäller tillbyggnad av befintligt vattenverk samt nybyggnad av två vattencisterner på 
en fastighet med redan ianspråktagen tomtmark. Byggnaden fyller en grundläggande och 
mycket samhällsviktig funktion i form av vattenförsörjning inom liksom utanför kommunens 
gränser.  
 
Sammantaget gör bygglovsenheten bedömningen att ansökan uppfyller 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, samt relevanta krav i plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden 
rekommenderas därför bevilja ansökan.  

Beslutsunderlag 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig, inkom 6 november 2020 
Situationsplan (2 dok.), inkom 6 november 2020 
Karta, inkom 6 november 2020 
Planritning (2 dok.), inkom 6 november 2020 
Fasad-/Elevationsritning (2 dok.), inkom 6 november 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 18 Dnr BLE 2020-000736 

Justerares signatur  

 
Fotografi, inkom 6 november 2020 
Verksamhetsbeskrivning, inkom 6 november 2020 
Enkel nybyggnadskarta, inkom 13 november 2020 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan, inkom 13 november 2020 
Remissvar från tekniska avdelningen (2 dok.), inkom 10 december 2020 
Remissvar från Trafikverket, inkom 17 december 2020 
Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt Astrid Steen, 8 januari 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av övrigt (vattenverk).  

Föredragande 
Bygglovsarkitekt Astrid Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Sökande  
Berörda grannar  
Trafikverket 
Tekniska avdelningen 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 
PBL-avgift:  
Bygglovsavgiften är 18 760 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2019-11-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 19 Dnr BLE 2020-000773 

Justerares signatur  

 
Ansökan avser ett förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten har en 
tomtareal på 14 555 kvm. In- och utfart till fastigheten kommer att ske från Piledalsvägen i 
dess södra del. Byggnaden placeras med långsidan mot Ljungabrovägen i norr och planeras 
byggas i en modern tappning av skånsk byggtradition med putsad fasad och papptak.  
 
Förutom byggnationen av bostadshuset planerar sökande utnyttja större delen av fastigheten 
till sin trädgårdsverksamhet genom t.ex. växtodling, försäljning av grödor samt självplock av 
bär. Markens utnyttjande är planerad utifrån dess förutsättningar för växtodling. 
 
Sammantaget gör bygglovsenheten bedömningen att ansökan uppfyller 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900). Föreslagen åtgärd uppfyller de krav som följer av 2 kap. 2 §, 4 §, 
5 § och 6 § samt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
Bygglovsenheten bedömer att ett positivt svar till ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Köpinge 58:5 kan ges med villkor om att ledningsplacering 
ska utredas och platsbestämmas innan bygglov ges. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 16 november 2020 
Fotografi (2 dok.), inkom 16 november 2020 
Brev, inkom 30 november 2020 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan, inkom 30 november 2020 
Fasad-/Elevationsritning (2 dok.), inkom 30 november 2020 
Planritning, inkom 30 november 2020 
Markplaneringsritning, inkom 30 november 2020 
Nybyggnadskarta, inkom 30 november 2020 
Remissvar från tekniska avdelningen (2 dok.), inkom 21 december 2020 
Remissvar från Trafikverket, inkom 22 december 2020 
Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt Astrid Steen, 11 januari 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
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MYN § 19 Dnr BLE 2020-000773 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Bygglovsarkitekt Astrid Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Sökande  
Berörda grannar  
Trafikverket 
Tekniska avdelningen 
Fastighetsägare 
 
PBL-avgift: 
Avgiften är 8 911 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-21 
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Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 20 Dnr BLE 2020-000822 

Justerares signatur  

 
Samhällsbyggnad, mätavdelningen, ska kontaktas före utstakning av byggnaden. 
 
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas in 
för godkännande före påbörjandet. 
 
Arbetena ska planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas 
och så att minsta möjliga obehag uppstår.   

Underrättelse om överklagan 
Om du vill överklaga Myndighetsnämndens beslut ska du ställa överklagandet till 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö men lämna in överklagandet till Samhällsbyggnad, 
Bygglovsenheten, Ystads kommun. 
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt datum och paragraf. 
Underteckna samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ange skäl till överklagandet samt 
bifoga eventuella handlingar som har betydelse för ärendet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, Ystads kommun, 
271 80 Ystad inom tre veckor från den dag du tagit del av Myndighetsnämndens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Ansökan avser ett bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus. Befintlig byggnad (ca 82 
kvadratmeter - byggnadsarea) är en mindre skånelänga som förlängs västerut i och med 
tillbyggnaden (ca 35 kvadratmeter). 
 
Sammantaget gör bygglovsenheten bedömningen att ansökan uppfyller 9 kap. 31 § PBL samt 
relevanta krav i plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden rekommenderas därför bevilja 
ansökan.  

Beslutsunderlag 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig, inkom 6 december 2020 
Fotografi (4 dok.), inkom 6 december 2020 
Certifikat för kontrollansvarig, inkom 6 december 2020 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan (2 dok.), inkom 6 december 2020 
Enkel nybyggnadskarta, inkom 6 december 2020 
Remissvar från fastighetsägare till Löderup 27:34, inkom 23 december 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 20 Dnr BLE 2020-000822 

Justerares signatur  

 
Remissvar (2 dok.) från fastighetsägare till Löderup 27:34, inkom 26 december 2020 
Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt Astrid Steen, 12 januari 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

Föredragande 
Bygglovsarkitekt Astrid Steen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Sökande  
Berörda grannar  
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 
PBL-avgift: 
Bygglovsavgiften är 15 008 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige  
2019-11-21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 21 Dnr BLE 2020-000435 

Justerares signatur  

 
 

Elverket 9 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av vårdlokal 
(28 vårdplatser) samt komplementbyggnader  
 

Sökande 
Fastighetsavdelningen, 
Ystads kommun  

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av vårdlokal (28 vårdplatser) samt 
komplementbyggnader med villkor om att ny detaljplan (antagen 2020-10-21) får laga kraft. 

Beslutsmotivering 
Med stöd av 9 kap. 30 och 36 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja bygglov för 
nybyggnad av vårdlokal (28 vårdplatser) samt komplementbyggnader med villkor om att ny 
detaljplan (antagen 2020-10-21) får laga kraft. 
 
Beslut att godkänna Ralf Hult som kontrollansvarig för detta ärende. 
 
Enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska Myndighetsnämnden, 
bygglovsenheten, kalla till tekniskt samråd snarast efter det att bygglov beviljats. Kallelse till 
tekniskt samråd samt begäran om de handlingar som krävs för att kunna ge startbesked, 
skickas separat inom kort. 
 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats! Startbesked meddelas separat 
då tekniskt samråd hållits och nödvändiga handlingar har kommit in och godkänts. 
Byggnationen/åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
Om byggnationen/åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor gått men innan lovbeslutet har 
fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 
 
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då de kompletteringar, vilka begärts vid tekniskt 
samråd, inkommit och godkänts samt nödvändiga kontroller gjorts och slutsamråd hållits. 
 
Observera att byggnaden/tillbyggnaden inte får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet har ännu inte fått laga kraft och kan fortfarande överklagas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 21 Dnr BLE 2020-000435 

Justerares signatur  

 
Tillstånd kan krävas från andra myndigheter. 
 
Samhällsbyggnad, mätavdelningen, ska kontaktas före utstakning av byggnaden. 
 
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas in 
för godkännande före påbörjandet. 
 
Arbetena ska planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas 
och så att minsta möjliga obehag uppstår.  

Underrättelse om överklagan 
Om du vill överklaga Myndighetsnämndens beslut ska du ställa överklagandet till 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö men lämna in överklagandet till Samhällsbyggnad, 
Bygglovsenheten, Ystads kommun. 
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt datum och paragraf. 
Underteckna samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ange skäl till överklagandet samt 
bifoga eventuella handlingar som har betydelse för ärendet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, Ystads kommun, 
271 80 Ystad inom tre veckor från den dag du tagit del av Myndighetsnämndens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Den sökande har ansökt om bygglov för nybyggnad av vårdlokal (28 vårdplatser) samt 
komplementbyggnader.  
 
För fastigheten är ny detaljplan för Elverket 9 antagen 2020-10-21. Ansökan är i enlighet 
med ny detaljplan. 
 
Sammantaget gör bygglovsenheten bedömningen att ansökan uppfyller 9 kap. 30 samt 36 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Föreslagen åtgärd är i enlighet med antagen detaljplan 
och uppfyller de krav som följer av PBL. Bygglov med villkor om att antagen detaljplan ska 
få laga kraft ska därför beviljas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig, inkom 8 juli 2020 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan (A-40-1-100-M), inkom 8 juli 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 21 Dnr BLE 2020-000435 

Justerares signatur  

 
Fasad-/Elevationsritning (6 dok.) (A-40-3-103-F, A-40-3-102-F, A-40-3-101-F, A-40-3-101-
C, A-40-3-101-B, A-40-3-101-A), inkom 8 juli 2020 
Dagsljusutredning, inkom 8 juli 2020 
Projektbeskrivning – Material- och kulörbeskrivning m.m., inkom 8 juli 2020 
Planritning (3 dok.) (A-41-1-101-F, A-41-1-101-B, A-41-1-101-AC), inkom 8 juli 2020 
Geoteknisk undersökning, inkom 8 juli 2020 
Följebrev till ansökan, inkom 8 juli 2020 
Dagvattenshantering, inkom 8 juli 2020 
Nybyggnadskarta, inkom 8 juli 2020 
Parkeringsredovisning, inkom 8 juli 2020 
Avfallshantering, inkom 8 juli 2020 
Dagvattenshantering (3 dok.) – sitplan (R-51-1-404, R-51-1-403, R-51-1-402) 
Analys trafikbuller, inkom 8 juli 2020 
Tillgänglighetsbeskrivning etapp 1, inkom 8 juli 2020 
Tillgänglighetsbeskrivning etapp 2, inkom 8 juli 2020 
Planritning (10 dok.) (A-40-1-130-F, A-40-1-120-F, A-40-1-120-B, A-40-1-120-A, A-40-1-
110-F, A-40-1-110-D, A-40-1-110-AC, A-40-1-100-F, A-40-1-100-D, A-40-1-100-AC), 
inkom 8 juli 2020 
Sektionsritning (2 dok.) (A-40-2-101-F, A-40-2-101-AC), inkom 8 juli 2020 
Situationsplan (7 dok.) (L-30-1-001, L-31-1-106, L-31-1-105, L-31-1-104, L-31-1-103, L-31-1-
102, L-31-1-101), inkom 8 juli 2020 
Planritning – översikt samt redovisade ytor, inkom 14 augusti 2020 
Kombinerad fasad/sektion/plan/sitplan, inkom 14 augusti 2020 
Remissyttrande SÖRF (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund), inkom 7 september 2020 
Remissyttrande tekniska avdelningen, inkom 9 september 2020 
Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt Astrid Steen, 8 januari 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av vårdlokal (28 vårdplatser) samt 
komplementbyggnader med villkor om att ny detaljplan (antagen 2020-10-21) får laga kraft. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 21 Dnr BLE 2020-000435 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Bygglovsarkitekt Astrid Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Sökande  
Berörda grannar  
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
Tekniska avdelningen 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 
PBL-avgift:   
Bygglovsavgiften är 35 644 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige  
2019-11-21 
 
Planavgiften är 701 050 kronor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 22 Dnr BLE 2020-000772 

Justerares signatur  

 
 

Per Leander 1 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av rad-
/kedjehus samt komplementbyggnader (22 enbostadshus)  

Sökande 
Stadsallén Bostad AB c/o Lundh-Gruppen AB 

 
Box 84 
235 22 Vellinge 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av rad-/kedjehus samt 
komplementbyggnader (22 enbostadshus). 

Beslutsmotivering 
Med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja bygglov för 
nybyggnad av rad-/kedjehus samt komplementbyggnader (22 enbostadshus). 
 
Beslut att godkänna Marcus Andäng som kontrollansvarig för detta ärende. 
 
Anmälan om installation av eldstad är registrerad. 
 
Enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska Myndighetsnämnden, 
bygglovsenheten, kalla till tekniskt samråd snarast efter det att bygglov beviljats. Kallelse till 
tekniskt samråd samt begäran om de handlingar som krävs för att kunna ge startbesked, 
skickas separat inom kort. 
 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats! Startbesked meddelas separat 
då tekniskt samråd hållits och nödvändiga handlingar har kommit in och godkänts. 
Byggnationen får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar.  
Om byggnationen påbörjas efter dessa fyra veckor gått men innan lovbeslutet har fått laga 
kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då de kompletteringar, vilka begärts vid tekniskt 
samråd, inkommit och godkänts samt nödvändiga kontroller gjorts och slutsamråd hållits. 
 
Observera att byggnaderna inte får tas i bruk innan slutbesked meddelats. 
 
Bygglovet har ännu inte fått laga kraft och kan fortfarande överklagas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 22 Dnr BLE 2020-000772 

Justerares signatur  

 
Tillstånd kan krävas från andra myndigheter. 
 
Samhällsbyggnad, mätavdelningen, ska kontaktas före utstakning av byggnaden. 
 
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. 
 
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning lämnas in 
för godkännande före påbörjandet. 
 
Arbetena ska planeras och utföras med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas 
och så att minsta möjliga obehag uppstår.  

Underrättelse om överklagan 
Om du vill överklaga Myndighetsnämndens beslut ska du ställa överklagandet till 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö men lämna in överklagandet till Samhällsbyggnad, 
Bygglovsenheten, Ystads kommun. 
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt datum och paragraf. 
Underteckna samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ange skäl till överklagandet samt 
bifoga eventuella handlingar som har betydelse för ärendet. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, Ystads kommun, 
271 80 Ystad inom tre veckor från den dag du tagit del av Myndighetsnämndens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Den sökande har ansökt om bygglov för nybyggnad av rad-/kedjehus samt 
komplementbyggnader (22 enbostadshus) inom kv. Per Leander 1 i Ystad. För fastigheten 
gäller detaljplan för Bellevue 2:7 m.fl., laga kraft 2016-02-18. Enligt planbestämmelser är 
fastigheten avsedd för bostäder i 2 plan. I den östra delen av kvarteret får dessutom max 50 
% av byggnadsarean uppföras i 3 plan. 
Området har tidigare varit en plantskola som nu är tänkt att omvandlas till en grön stadsdel i 
Ystad och blivit känt under namnet ”Ystad Trädgårdsstad”. Den redan uppvuxna och gröna 
karaktären är tänkt att så långt möjligt bevaras och målet har varit att ny bebyggelse ska 
anpassas och ges ett grönare uttryck för att smälta in. För detta har det tagits fram ett 
program för ”Gröna Punkter” där varje exploatör inom Trädgårdsstaden, för att få bygglov, 
skall få ihop minst 30 poäng. 
 
Fastigheten Per Leander 1 är på 4597 kvm och får bebyggas med 40 %. Den föreslagna 
byggnationen har en total byggnadsarea på 1676 kvm och klarar detta. Bruttoarean blir 3830 
kvm. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 22 Dnr BLE 2020-000772 

Justerares signatur  

 
Förslaget innebär att 4 stycken radhuslängor placeras utmed omkringliggande gator, en i varje 
väderstreck. Radhusen består av 22 st. enbostadshus i 2 och 3 våningar i storlekar 4 och 5 rok 
med en boarea på 114 resp. 142 kvm. 3-våningslägenheterna får en egen indragen takterrass 
högst upp. Upplåtelseformen är bostadsrätt. 
Fasaderna muras med ett beige tegel. Taken utförs som sadeltak och kläs med svart papp. 
Fönster och dörrar får en brun kulör. De indragna takterrasserna kläs med obehandlad 
stående träpanel. Samtliga bostadshus har egen uteplats med tillhörande förråd placerade på 
gårdssidan. Förråden utförs med obehandlad stående panel och sedumtak. 
Utemiljön runt husen utförs enligt de gröna punkterna med häckar och fruktträd samt 
odlingslotter och ett gemensamt växthus i kvarterets mitt. Ett kännetecknande drag för 
kvarteret är de formklippta bågformade häckportalerna utmed gatan som markerar varje 
entré och ger en härligt grön karaktär åt utemiljön. 
I bygglovet ingår även en miljöbyggnad för radhusens hushålls-/trädgårdsavfall som placeras 
på norrsidan av radhus ”väster” samt två ytterligare miljörum som placeras i nordöstra och 
sydöstra hörnet av tomten och bedöms klara de uppkomna avfallsmängderna. 
Biluppställningsplats och cykelparkering finns på entrésida ut mot gata. Ytterligare två 
parkeringsytor om 16 p-platser inkl. 2 st handikapplatser finns i kvarterets sydöstra och 
sydvästra hörn. Marken framför entréer, gångar, parkeringsplatser och centrala ytor (förutom 
handikapparkering) beläggs med stenmjöl för att kunna ta hand om dagvatten (LOD). 
Antalet bil- och cykelplatser bedöms vara tillräckligt. 
 
Ett sakkunnigintyg har inlämnats för att verifiera att utemiljö och bostäder mm är tillgängliga 
och användbara. 
 
Gröna Punkter-programmets 30 poäng är uppfyllt. 
 
Det inlämnade förslaget avviker från gällande detaljplan genom att radhus ”norr” placeras 1 
meter in på punktprickad mark i det nordvästra hörnet. Sökande har också redovisat en liten 
balkong, på strax över 1 kvm, över samtliga entréer som förutom på radhus ”söder” sträcker 
sig in över punktprickad mark ca 0,9 meter. 
2018 söktes bygglov på fastigheten för ett nästan identiskt förslag (Dnr 2018.0282-231, MYN 
§ 146). Teglet har i det nya förslaget bytts ut från grått till beige. Myndighetsnämnden 
beviljade denna gång avvikelsen med motiveringen att den ska anses som liten. 

Beslutsunderlag 
Areor, inkom 12 november 2020 
Ansökan om bygglov, inkom 16 november 2020 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 16 november 2020 
L-16.1-001 Markplaneringsplan, rev A, inkom 14 december 2020 
L-16.1-101 Höjdsättningsplan, inkom 16 november 2020 
L-18.6-001 Detaljer, stödmurar, inkom 16 november 2020 
A-01.1-001 Nybyggnadskarta, inkom 16 november 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 22 Dnr BLE 2020-000772 

Justerares signatur  

 
Radhus väster 
A140.1-01 Plan 1 och 2, inkom 16 november 2020 
A140.1-02 Plan 3 och 4, inkom 16 november 2020 
A140.2-01 Sektioner, inkom 16 november 2020 
A140.3-01 Fasader, rev B, inkom 16 november 2020 
Radhus norr 
A240.1-01 Plan 1 och 2, inkom 16 november 2020 
A240.1-02 Plan 3 och 4, inkom 16 november 2020 
A240.2-01 Sektioner, inkom 16 november 2020 
A240.3-01 Fasader, rev B, inkom 16 november 2020 
Radhus öster 
A340.1-01 Plan 1 och 2, inkom 16 november 2020 
A340.1-02 Plan 3 och 4, inkom 16 november 2020 
A340.2-01 Sektioner, inkom 16 november 2020 
A340.3-01 Fasader, rev B, inkom 16 november 2020 
A340.3-02 Fasader, rev B, inkom 16 november 2020 
Radhus söder 
A440.1-01 Plan 1 och 2, inkom 16 november 2020 
A440.1-02 Plan 3 och 4, rev B, inkom 16 november 2020 
A440.2-01 Sektioner, rev B, inkom 16 november 2020 
A440.3-01 Fasader, rev B, inkom 16 november 2020 
A440.3-02 Fasader, rev B, inkom 16 november 2020 
Komplementbyggnader 
A540.1-01 Miljörum och förråd, rev A, inkom 16 november 2020 
A640.1-01 Miljöbyggnad och trädgårdsförråd, rev A, inkom 16 november 2020 
A740.2-01 Växthus, inkom 16 november 2020 
Bilagor 
Bilaga A - Avfallsdimensionering, inkom 16 november 2020 
Bilaga B - Tillgänglighetsutlåtande, inkom 16 november 2020 
Bilaga D - Visualiseringar, rev A, inkom 16 november 2020 
Bilaga E - Referensbilder takfot och murning, rev A, inkom 16 november 2020 
Bilaga F - Redovisning av gröna punkter, inkom 16 november 2020 
Bilaga G - LOD, inkom 16 november 2020 
Remissvar från Tekniska avdelningen (inkl 2 st bilagor), inkom 18 november 2020 
Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt Carl-Michael Widén, 21 december 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av rad-/kedjehus samt 
komplementbyggnader (22 enbostadshus) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 22 Dnr BLE 2020-000772 

Justerares signatur  

 

Föredragande 
Bygglovsarkitekt Carl-Michael Widén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Sökande 
Berörda grannar 
Tekniska avdelningen 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 
PBL-avgift:  
Bygglovsavgiften är 38 458 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige  
2019-11-21 
 
Planavgiften är 866 500 kronor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Myndighetsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

  

MYN § 23 Dnr 2021/3 

Justerares signatur  

 
 

Redovisning av meddelanden januari 2021 

Myndighetsnämnden beslutar 
Myndighetsnämnden tar del av rapporten med redovisning av meddelande. 

Sammanfattning av ärendet 
Meddelande till myndighetsnämnden redovisas i rapport. 
 
Beslutet berör inte barn och unga då det är av administrativ karaktär. 

Beslutsunderlag 
Rapport med redovisning av meddelande för myndighetsnämnden 2020-12-01 - 2021-01-12 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden tar del av rapporten med redovisning av meddelande. 

Föredragande 
Bygglovschef Sara Lager
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