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Bilaga upprättad i anslutning till Mark- och miljödomstolens syn på plats, 

avseende Storgatan 11 i Falsterbo, Falsterbo 15:8 /  Dnr 505-12334-2019. 

 

Vid rubricerad syn i Falsterbo 2019-09-03 undanbad sig domstolen 

framställningar som kunde tolkas som fortsatt argumentation i målet. Eftersom 

det är min uppfattning att en syn på plats endast blir konstruktiv om det som ses 

får en relevant beskrivning och därmed kan relateras till det som är målets 

kärnfråga, nämligen det byggdas överensstämmelse med bygglovshandlingarna, 

återkommer jag här i enlighet med domstolens direktiv med en kompletterande 

och beskrivande bilaga istället. 

Vid synen fanns uppmonterade två bygglovshandlingar, en från det beviljade 

bygglovet och en från det likaledes godkända tekniska samrådet, båda utgörande 

underlag för det beviljade startbeskedet. Av särskilt intresse var sektionen 

genom huvudbyggnaden i de två skeden av bygglovsprocessen som nämns ovan.  

1.  Utsnitt ur bygglovsritning 2017-04-20, sektion: 

                      

Ritningen visar tre viktiga inslag i beviljat bygglov, nämligen att hela 

takkonstruktionen och inredningen av den tidigare oinredda vindsvåningen är 

nybyggnad, att gjutning av en ny bottenplatta som ny grundläggning är 

nybyggnad samt att ny takutformning och gavel mot väster utgör nybyggnad. 



På plats konstateras att hela den gamla takstolen och dess takbeläggning är 

nedtagen i syfte att ersättas med ovan angivna, ännu ej utförda vindsvåning. Att 

huset saknat takkonstruktion vid byggnadsnämndens ingripande är således helt i 

enlighet med gällande bygglov och aktuellt stadium av byggprocessen.  

Att en ny bottenplatta av betong ersätter det befintliga brädgolvet, lagt direkt på 

underliggande sandbädd ingår också i bygglovet och får ses som en fullt normal 

förbättring av bostadhygienisk standard och energibesparing. 

2. Utsnitt ur konstruktionsritning qb3 tillhörande det tekniska samrådet 

2018-07-13: 

                       

Denna ritning, som också tillhör de handlingar som godkänts av 

byggnadsnämnden innan startbeviset utfärdats, visar precis som 

bygglovsritningen ovan att hela vindsvåningen tillsammans med 

mellanbjälklaget utgör nybyggnation.  Detta gäller även för den nya 

bottenplattan av betong med underliggande isolering. På denna ritning finns 

dessutom de lecaväggar redovisade som utgör den konstruktiva förstärkningen 

av ytterväggarnas insidor.  

Det man ser på plats idag är den gjutna bottenplattan, de uppmurade 

lecaväggarna och att takstol och mellanbjälklag är borttaget. Man ser också de i 

leca uppmurade gavelspetsarna som tillhör vindsvåningens nybyggnation. Dessa 



skall uppfylla brandklass och övriga tekniska specifikationer för vindsvåningen 

relativt närliggande grannfastigheter, men kommer att få en ytbeklädnad som 

överensstämmer med det ursprungliga materialet. Allt är uppfört i enlighet med 

godkänt bygglov. Utvändigt har ommurning skett med ursprungligt tegel. 

 

   

 

Redovisningen innehåller inga uppgifter om ytterväggarnas utsidor, eftersom 

åtgärderna där bara kan avgöras under pågående bygge, när ingrepp kan göras i 

väggarna. Dessa moment är utförligt redovisade i övriga bilagor. Gårdsfasadens 

korsvirke har visat sig ha omfattande skador genom röta, insektsangrepp och 

tidigare gjorda uthuggningar för större fönster. Timran är därför nedtagen för 

renovering på snickerifabrik och kommer att återuppsättas när lagningarna är 

utförda. Virkesdelarna kunde besiktigas på plats under synen (se bild nedan). 

Vid tidigare kontakt med Kulturen i Lund har vi framhållit att en korrekt 

renovering av detta hus borde omfatta även renoveringen av gatusidans 

korsvirke. Det anser inte Kulturen. Konsekvensen blir att det i fasaden 

överputsade och till stor del ruttna korsvirket måste avlägsnas för att få ett 

sammanhängande och konstruktivt fungerande murverk. Den äldre putsen har 

påförts i syfte att hålla samman de söndervittrade fragmenten av lersten och de 

genom fönsterförstorningar kraftigt söndersågade korsvirkesdelarna. Vid en 

renovering finns då två valmöjligheter, antingen att utgå från att själva putsytan 

är primär och då laga underliggande murverk bäst möjligt, eller att renovera den 

sargade korsvirkesstommen så att den återfår sin konstruktiva funktion. 

Byggnadsnämnden har redan genom att förorda Kulturens beslut valt det första 

alternativet.  



Det vi ser som den viktigaste åtgärden vid renoveringen av fasaderna är att 

kunna återanvända de mer än 150 år gamla fönstren, med sina blyspröjsar, 

antika glas och originalbeslag. Däri ligger husets själ, inte i val av putsbärande 

material. Fönstren har därför tagits ut för genomgång och lagning av skadade 

virkesdelar på snickerifabrik. När väggar murades med lersten fanns inga balkar 

att lägga över fönster- och dörröppningar. Lerstenen murades istället direkt på 

fönsterkarmen som fick ta rollen som balk. När äldre fönster tas ut följer därför 

också de delar av murverket med som är murade ovanpå.  

Att därför, som i detta fallet, ersätta murverkets lersten med samma tegel från 

1800-talet som redan finns i husets norra och södra delar torde knappast vara en 

anmärkningsvärd åtgärd som föranleder ingripande från byggnadsnämnden. 

Några exemplar av de fönster och dörrar som skall renoveras och återinsättas 

visades på plats för domstolen. 

 

    

  



Övriga omständigheter som efter 1800-talets misslyckade ombyggnader 

framtvingat ommurning av väggar och fyllningar finns utförligt redovisade i 

övriga bilagor och behöver inte upprepas här. Man kan dock betona det faktum 

att ett hus har sina rötter i 1600-talet inte innebär att det stått orört sedan dess, 

varje generation sätter sin prägel på huset och gör de förändringar som är 

relevanta i förhållande till sin tids teknik, ekonomi och kunnande. Att renovera 

ett hus innebär att även vår tids kunskap måste få komma till sin rätt, det skall gå 

att bo i ett hus och ibland måste äldre konstruktioner ersättas därför att de helt 

enkelt inte fungerar längre.  

Avslutningsvis har det tydligt framkommit under de möten som hållits med 

byggnadsnämndens tjänstemän efter det införda byggstoppet att agerande 

tjänsteman inte varit tillräckligt insatt i gällande bygglovshandlingar vid sin 

förrättning. Det har resulterat i ett spontant ingripande som saknar rättslig grund. 

När byggnadsnämndens representant vid synen uttrycker förvåning över att detta 

ingripande överklagats framgår tyvärr att denna insikt fortfarande saknas inom 

byggnadsnämnden. Det är därför vår förhoppning att domstolen har en större 

förmåga till klarseende. 
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