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Yttrande över Falsterbo 15:8, Vellinge kommun, dnr 505-12334-2019. 

På uppdrag av Patrik och Anna Tigerschiöld har jag i egenskap av arkitekt för 

projektet och sakkunnig kulturhistoria blivit ombedd att bringa lite klarhet i 

rubricerade ärende, särskilt översänt yttrande från advokatfirman Åberg & Co. 

Sakfrågan: 

Advokatfirman fokuserar i sin skrivelse på den beskrivning som jag skrivit som 

kompletterande, ej obligatorisk, bilaga till bygglovshandlingarna. Där 

konstateras att ”det övergripande syftet med åtgärderna är att bevara 

byggnaden”, samt stolpas upp ett antal punkter på åtgärdslistan. Jag skall 

återkomma till dessa nedan. Om denna målsättning råder det knappast någon 

tvist, tvärtom är projektet ett av de mest ambitiösa renoveringsprojekten i 

kommunen. Advokat Underskogs slutsats formuleras ”har ingen av de åtgärder 

som uppräknats fullgjorts eller efterföljts i sin helhet”, vilket tas som intäkt för 

att byggnaden rivits. Detta efter fyra byggveckor under 2018 och ytterligare sex 

byggveckor under 2019 fram till att byggnadsnämnden stoppat pågående 

arbeten!! Med detta synsätt kan man betrakta alla kulturhus som återuppförts på 

Skansen som rivningsmassor utan kulturvärde. Beräknad byggtid för projektet är 

under normala förhållanden minst nio månader… 

Innan vi ser på dessa programpunkter skall vi se på bygglovsfrågan som helhet, 

eftersom huvudfrågan är vad bygglovet omfattar sett relativt vad som hittills är 

utfört på byggplatsen, inte status under inledningen av projektet. 

Bygglovsfrågan är lika märkligt handlagd som detta efterspel. Sedan 

bygglovsansökan inlämnades under maj månad 2017, för vad som föreföll vara 

ett okontroversiellt ärende om en om- och tillbyggnad i Falsterbo stadskärna, har 

ärendet under de sexton månader som förflutit fram till att startbevis utfärdats i 

september 2018 och efter byggstart handlagts av följande tjänstemän: 

Pia Transe – Pedersen (klanderfritt), stadsarkitekt Maria Koistinen Hellborg 

(övergått till annan verksamhet), Emma Gordh, Mia Miettinen (glömt kungöra 

bygglovet), bygglovschef Tina Weberg (slutat), byggnadsinspektör Bilal Dhia 



(slutat), byggnadsinspektör Alexander Miljkovic, Zorica Radnell- Milansson 

och bygglovschef Erik Wittmann som startar sin karriär med detta ärende.  

Handläggare utanför kommunens bygglovsavdelning har varit Rickard Lindberg 

( Lst, arkeologi), Ingela Nilsson (tillstånd gatumark arbetsplats), Carita Melchert 

(Kulturen i Lund), Jerker Lundström (utsättning) och Anneli Persson 

(bergvärme). Ingen skugga faller dock över dessa senare. Uppräkningen ovan 

belyser främst vilken djungel som en bygglovssökande har att hugga sig igenom 

för att få ett bygglov beviljat. 

Patrik och Anna Tigerschiöld har fått vänta på sitt bygglov i 50 veckor, vilket 

strider mot gällande bestämmelser i PBL. Den obefintliga organisationen av 

bygglovshandläggningen är en direkt orsak till tjänstemännens förhastade och 

felaktiga handläggning av detta ärende. Följande rapport från ett möte mellan 

byggherren och Zorica Radnell- Milansson 2019-03-27 belyser problemet: ” De 

var tydliga med att både Erik Wittmann och Zorica Radnell Milansson började 

sina anställningar i oktober. De har ingen relation till detta ärende och de påstår 

att de inte heller har tagit del av den interna kunskap som finns i ärendet”. 

Vilka handlingar gäller då för bygglovet? De handlingar som ovan nämnda 

tjänstemän hade kunnat ta del av är fördelade på två skeden i handläggningen, 

bygglovsgranskningen och det tekniska samrådet. Samtliga dessa handlingar 

gäller för projektet. Ur bygglovsbeslutet: ”Alla de ritningar och beskrivningar 

som hör till ert ärende kallas med ett samlingsnamn för handlingar. De 

handlingar som krävs för startbeskedet ska senast redovisas vid det tekniska 

samrådet.”  

Till bygglovsgranskningen har inlämnats: 

- Uppmätningsritningar befintlig byggnad. Bilaga 1. 

- Arkitektritningar 2017-04-20 visande avvikelser i förhållande till ovan, 

tillbyggnader och större förändringar i både plan och fasad. Dessa visar 

bl.a. på sektionsritning att huset förses med ”ny takstol, inredning av 

tidigare oinredd vind” samt ”ny grundläggning” genom platta på mark 

med kantförstyvningar vid anslutning till befintlig grund. I ett 

kompletterande bygglovsärende visas på ritning 2018-09-01 att den norra 

gaveln rivs och återuppbyggs 40 cm längre in i huset i syfte att skapa en 

bredare passage mot grannfastigheten (tidigare 60 cm). Bilaga 2 och 3. 



- Beskrivning av ombyggnadsarbeten… 2017-04-25 – som advokaten 

refererar till ovan. Ur beskrivningen kan citeras ” Byggnaden är k-märkt i 

bevarandeplan för Falsterbo och skall bevaras. Med tanke på byggnadens 

ursprungliga och tekniska skick innebär detta en grannlaga uppgift för 

byggherren, som på alla sätt bör understödjas av kommunen”. Det kan 

tilläggas att bestämmelsen – som jag själv är författare till – har lydelsen 

byggnad betecknad k1 bör bevaras på grund av dess historiska, 

kulturhistoriska och miljömässiga värden. Det handlar då om en önskad 

målsättning, inte ett rivningsförbud. Bilaga 4. 

Till det tekniska samrådet har inlämnats: 

- Arkitektritningar i skala 1:50 daterade 2018-01-19 utvisande planer och 

sektioner med alla nya väggar och installationer markerade. Av 

ritningarna framgår att ombyggnaden är omfattande med helt ny inredning 

av vindsvåningen, grundläggning och platta på mark och påbyggnad av 

ytterväggar invändigt med murblock av Leca. Även tillbyggnader och 

ombyggnad av gårdshus visas på ritningarna. Bilaga 5. 

- Konstruktionsanvisningar inritade på ovanstående 2018-07-20 av qb3 

Projekt genom Ulf Larsson. Där finns såväl material som utförande 

redovisat. Bilaga 6. 

- Förslag till byggåtgärder, upprättat av Sydark- Konstruera 2017-11-07, 

innehållande de konstruktionslösningar och materialval som sedan 

överförts till Konstruktionsanvisningar ovan. Bilaga 7. 

- Kontrollplan  

- Golvvärmeritningar som visar ingjutning av vattenburet värmesystem i 

bottenplattan, upprättat av Kjell Petersson VVS-byrå 

- VVS-ritningar, upprättade av Kjell Petersson VVS-byrå. Bilaga 8. 

Det tekniska samrådet har hållits av Bilal Dhia och beslutet att godkänna 

startbeskedet har utfärdats 2018-11-21 av samma Zorica Radnell Milansson 

som ovan förklarat sig vara ovetande om i ärendet förekommande handlingar. 

Under byggnadstiden har inlämnats: 

- Storgatan 11 i Falsterbo, del 1 Inventeringsfas och beskrivning av gårdens 

historia, december 2018, upprättad av undertecknad. Bilaga 9. 



- Storgatan 11 i Falsterbo, del 2 Ombyggnadsfas och beskrivning av 

metodik, mars 2019, upprättad av undertecknad. Bilaga 10. 

Dessa beskrivningar, i nuläget omfattande 30 sidor, avser att löpande beskriva 

arbetet ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Avsikten har varit att bifoga dessa till 

ansökan om slutbevis efter avslutat arbete, men händelseutvecklingen har 

medfört att jag redan nu lägger dessa till Handlingarna, genom att översända 

dem till ärendets akt på byggnadsnämnden. Advokatfirman Åberg anser att del 2 

ovan, som i detalj beskriver de beslut som måste fattas löpande under 

byggprocessen ”saknar betydelse i ärendet”. Man undrar om man inte behöver 

sätta sig in i byggprocessens problematik för att kunna bedöma sakfrågan? 

Kommentaren visar att advokatens enda intresse är att försöka fria 

byggnadsnämnden från ansvar för det förhastade byggstoppet och motivera 

utdömandet av sanktionsavgifter. Byggprojektet i övrigt är uppenbarligen 

ointressant för kommunen. Detta är anmärkningsvärt. 

Vem som helst som bemödar sig med att läsa igenom ärendets handlingar kan 

se att detta handlar om en mycket omfattande ombyggnad med väsentliga 

nybyggnadsinslag och målsättningen att bevara så mycket som möjligt av 

husets kulturhistoriska status. Man kan därvid inte bortse från att husets 

tekniska tillstånd visat sig vara så dåligt att det är ett under att det inte rasat 

samman redan för länge sedan. Bakgrunden till detta ligger i de om- och 

tillbyggnader som gjordes under 1800-talet och 1900-talets början. 

Detta för oss tillbaks till Underskogs märkliga kommentar inledningsvis. Låt oss 

se på denna lista, hämtad från min beskrivning: 

- Främmande och sentida ytskikt rensas bort från väggar, innertak och golv. 

Arbetet beskrivs i detalj i beskrivningarna ovan och är utfört. Bilderna 

torde tala för sig självt.  

- Rötskadade golvbräder och golvbjälkar tas bort och sanden grävs ut för att 

anlägga ny grund under väggarna. Av bilderna framgår att detta är 

slutfört. En omfattande grundförstärkning har utförts med undergjutning 

av grundstenar meter för meter. Ståldubb förbinder den nya 

betongplattan (som finns redovisad i handlingarna) med den förstärkta 

grundsulan. Nuläget visar den nya bottenplattan med ingjutna 

värmeslingor enligt VVS-ritningarna. Allt är utfört i enlighet med 

bygglovet. 



- Korsvirkesstolpar i ek kan skarvas i med nya delar i underkant ner till 

grunden. När den delvis inputsade korsvirkestimran frilades visade det sig 

att korsvirket var utfört av breda furuplank, inte ek. Löshulten som 

förbinder stolparna horisontellt var i regel kapade tvärs av för att ge 

plats åt större fönster. Se bildmaterialet i beskrivningarna. Stolparna var 

kraftigt rötskadade i båda ändar och sargade av äldre ursparningar för 

mellanväggar och bjälklag. Hur korsvirket skall hanteras är inte beslutat 

än. Allt virke är sparat för att kunna återmonteras efter sammanskarvning 

om detta väljs. Reparation av korsvirke måste göras på snickerifabrik och 

har därför demonterats. Arbetet är självklart det sista som görs eftersom 

timra inte ingår i det konstruktiva systemet. 

- Klineväggarna repareras med nytt kline där enestörarna är intakta och där 

väggen är förstörd kan ny fyllning muras med lecablock. Väggtypen fanns 

i gårdsfasaden, med halmarmerat kline i underfacken och enestörar i 

överfacken. Enestörarna förutsätter infästning i löshult i underkant och i 

ett hammarband i överkant. Under 1800-talet har hammarbandet lyfts 

upp 15 cm för att öka den invändiga rumshöjden, vilket inneburit att den 

övre infästningen inte finns längre. Väggfyllningen består därför av en 

lerkaka utan infästning som riskerar att falla samman vid beröring. Då 

man har prioriterat att renovera originalfönstren på fabrik och dessa inte 

går att ta ut utan att lerkakan rasar, har alternativet att bygga upp 

korsvirket efter utbyte av rötskadade delar valts och med leca eller tegel i 

fyllningarna. Även detta moment utförs först efter att en ny bärande 

stomme uppförts – i enlighet med handlingarna. 

- Nya golvbräder läggs på den nya betongplattan med ingjutna värmerör. 

Arbetet utförs självfallet efter att stomarbetet avslutats och taket är på. 

- De två skorstenarna muras om. Finns redovisat i handlingarna och utförs 

i samband med takresningen. Skorstenarna skall också ha en bärande 

funktion i konstruktionen. De gamla skorstenarna har utformats i 

jugendstil på 1920-talet och skall återfå sitt äldre utseende. 

- Rumsfilen mot gatan behålles. Se planritningar. Nya innerväggar muras i 

leca och ingår också i det bärande systemet. Detta skall klara lasterna 

från en ny vindsvåning, vilket medför att lerväggar måste muras om med 

ett mer bärkraftigt material. 



- Det mindre av två kök rivs ut och ett kök utökas. Se bygglovsritningarna. 

Ändringarna i planlösning är knappast föremål för ifrågasättande. 

- De mindre rum som kännetecknar byggnaden behålls med undantag för 

det nya köket. Se bygglovsritningarna och ovan. 

- Grävningsarbeten i husgrunden bör undvikas. Se VVS-ritningarna. 

- Gårdslängans sadeltak ansluts till gatuhuset och avslutas med en hel gavel 

mot väster. Nybyggnation som är redovisad i handlingarna. 

Vad som är logiken i Underskogs konstaterande att ” ingen av de åtgärder som 

uppräknats fullgjorts eller efterföljts i sin helhet eller delvis och detta genom 

omständigheten att byggnaden rivits” kräver en närmare förklaring från 

advokaten. I detta tidiga skede av bygget är arbetet inriktat på att gjuta ny 

grundplatta, mura upp den nya bärande väggstommen i Leca, återskapa 

mellanbjälklaget med sina takbalkar för att slutligen resa de nya takstolarna över 

den blivande vindsvåningen. Allt detta finns redovisat på bygglovshandlingarna. 

Först därefter kan uttagna snickerier som fönster och dörrar, utvändiga och 

invändiga återmonteras och korsvirkesfasader återuppföras efter att ha 

renoverats på Holmströms snickerifabrik i Vellinge. Inredningar och ytskikt 

monteras när huset är under tak och isolerat.  

Byggnaden skall användas som bostad under de kommande hundra åren, inte 

som museum. PBL ställer tekniska krav på en bostad. Dessa krav möter man 

inte genom bevarande av söndervittrade lerfyllningar i ruttna träkonstruktioner. 

Den enda möjliga vägen i detta fallet är att ta ut alla virkesdelar för att på 

snickerifabrik byta delar skadade av röta och insektsangrepp, för att därefter 

bygga upp fasaderna på nytt. Man kan då förlänga korsvirkesstolparna till den 

höjd de borde fått för hundra år sedan och med nyskapade infästningar av 

takbalkarna rekonstruera korsvirkestimran. Samma ambitionsnivå gäller för de 

200 år gamla originalfönstren, vissa med blyspröjsar, som måste tas ut och lagas 

vad gäller funktion, rötskador och beslag. Glasen är antikviteter. Detta arbete 

pågår på Holmströms snickerifabrik. Förutsättningen för detta arbete är att en ny 

bärande stomme byggs upp innanför fasaderna. Det finns ingen möjlighet att 

belasta de gamla väggarna med lasterna från en ny vindsvåning, inte ens om det 

klena korsvirket renoveras. För att tillmötesgå PBL:s krav på hållbarhet och 

säkerhet får man göra valet att ersätta de söndervittrade och spruckna 

lerfyllningarna med Leca eller tegel, som i de på 1800-talet tillbyggda delarna. 

Leca är ett material av expanderad lera som ger både värmeisolering och 



bärighet samtidigt som det är kompatibelt med det kulturhistoriska konceptet. 

Byggnadsnämnden har sagt nej till att synliggöra korsvirket i gatufasaden på 

grunder som torde vara obegripliga för de boende i Falsterbo. Om detta skall 

gälla är det självfallet bortkastat att först renovera korsvirket för att sedan putsa 

över det. 

De bilder som byggnadsnämnden bidragit med visar en färdiggjuten grundplatta, 

den uppmurade norra gaveln med sin anslutning till gatufasaden (separat 

bygglov) och de dubbla takbalkar som lagts upp under 1800-talet i syfte att höja 

rumshöjden invändigt. På vad sätt detta skulle strida mot bygglovshandlingarna 

får de själva förklara. Det kan hållas för sannolikt att vederbörande inte ens tagit 

del av dessa handlingar (se ovan), trots att de skall finnas i nämndens arkiv. Det 

är i sanning skrämmande med tanke på de konsekvenser som nämndens beslut 

fått för byggherren. 

Låt mig avsluta med en sammanfattande beskrivning av ett byggprojekt, vars 

förutsättningar och genomförande tydligen är en gåta för både 

myndighetsservicenämnden och advokatfirman. Enligt PBL skall ett 

arbetsplatsbesök avhållas med byggnadsnämnden. Detta har sedan lång tid varit 

inbokat den 23 april. Vid det tillfället hade möjlighet funnits – om inte nämnden 

stoppat bygget – för inspektören att tillsammans med byggare och byggherre gå 

igenom de bärande konstruktioner som då skulle ha varit avslutade och ha en 

diskussion om det fortsatta detaljarbetet rörande husets slutliga utseende och 

överensstämmelse med gällande handlingar. Byggherrens organisation var 

närvarande vid tillfället, men någon representant för byggnadsnämnden har inte 

infunnit sig, inte heller har mötet, som protokollförts, avbokats.  

När någon köper ett hus med anor från 1600-talet är det kanske inte omedelbart 

uppenbart vilket skick som huset tekniskt sett befinner sig i. Man river inte som 

spekulant väggar och golv för att se efter om det man vill köpa är vad man 

förväntat sig. I det skedet kan man bara göra en plan för vad man tror att huset 

kommer att innebära i nya investeringar. Verkligheten visar sig först när det är 

dags att etablera en byggplats och det är möjligt att gå på djupet med den 

nödvändiga analysen av vad som är ett rimligt renoveringsbehov. Så har det 

också varit med detta objekt. Resultatet av den analys som vi bedömt vara 

nödvändig finns utförligt beskriven på de 30 sidorna i bifogade beskrivningar. I 

detta fallet har det visat sig att gatuhuset var betydligt mindre ursprungligen. 

Den äldsta delen, byggd i något som skulle likna korvirkesteknik, har under 



1800-talets lopp kraftigt byggts om i syfte att ”moderniseras” och samtidigt 

förlängts i både norr och söder med en annan byggteknik än ursprunget. 

Konsekvensen av dessa amatörmässiga ombyggnader har blivit att byggnadens 

hela konstruktiva system trasats sönder, korsvirkets bärande förmåga har 

upphört genom att ruttna virkesdelar inte bytts ut, löshult har kapats för att ge 

plats åt större fönster, hammarband har höjts vilket medfört att takstolarna släppt 

sitt nödvändiga förband med ytterväggarna, innerväggar och gavelväggar har 

uppförts utan sammanfogning med ytterväggarna och ett tungt tegeltak har 

under början av 1900-talet fått ersätta det lätta stråtaket som huset tidigare varit 

dimensionerat för.  

Allt detta ser man löpande under arbetets gång. Skikt efter skikt skalas av och 

till slut ligger husets hela historia som en öppen bok. Först då vet byggherren 

vad han gett sig in på. Med en bra byggherreorganisation går det att reda ut 

problemen och få ett bra avslut som alla kan vara nöjda med. Varför tar man inte 

efter en orosanmälan som första åtgärd kontakt med byggherreorganisationen 

för ett åsiktsutbyte om man anser att någonting är fel, innan man går ut i 

lokalpressen? Många frågor återstår att bli besvarade, men kanske inte främst de 

som byggnadsnämnden har ställt. 

Slutord. Jag blir förundrad över den bristfälliga metodik som visas av 

byggnadsnämndens tjänstemän inklusive rådgivande advokatbyrå i samband 

med bedömningen av ett komplicerat byggprojekt som detta. Det är inte 

acceptabelt. Jag blir lika förundrad över att samma tjänstemän totalt ignorerar 

skyldigheten att ta kontakt med byggherrens organisation, när och om 

förbipasserande oroar sig för vad som sker bakom ett väderskydd. Istället ger 

man intervjuer i media, där byggherren får läsa om sina ”brott”, både lokalt och 

på riksplanet. Den personliga skada som byggherren får hantera genom detta 

förfarande kan inte förbises.  

Som bosatt och verksam i Vellinge kan jag inte annat än beklaga hur vår 

kommunledning sköter verksamheten inom den av PBL föreskrivna 

byggnadsnämnden. 

Peter Krabbe 

Arkitekt SAR/MSA 

Bilaga nedan bildsidor detaljer. För fler bilder se beskrivningarna! 



 

  

Befintliga tegelväggar i de tillbyggda             Lerväggarna saknar förband i mötet mellan   

norra och södra delarna. Lagningar har        väggar som skulle samverkat konstruktivt.     

utförts med för stunden tillgängligt material. 

 

 

  

Demonterat rötskadat korsvirke.  Korsvirkesstolpen skall vila på grundstenen.                                                                                                                                                                                    

Stolpen är dock pulvriserad av rötskador och hänger istället i lerväggen. Detta är det 

medeltida grundläggningssätt som husväggarna vilat på. 



  

Överst på bilderna ser vi hammarbandet, som skall föra ner lasterna från takstolen till 

väggen. När man höjde bjälklaget genom att lägga en andra takbalk över den tidigare (t.h. på 

bilden) uppstod ett tomrum mellan hammarbandet och underliggande vägg, som fylldes med 

löst och tillfälligt material. T.h. ser vi hur man kilat in lösa tegelstenar emellan, vilket medfört 

en punktlast som knäckt murpelaren under. Åtgärden har inneburit att taket bokstavligen 

hållits uppe av de rötskadade korsvirkesstolparna, som i sin tur saknat förbindelse med 

grundstenarna. Det är ett under att huset stått kvar i hundra år med denna konstruktion. 

Korsvirkesstolparna mot gatan har delat lerväggen i sektioner utan inbördes 

sammanhållning. För att kunna ta ut fönstren för renovering måste lerstenen ovan fönstren 

avlägsnas, stenen är murad direkt på karmen. 

  

I gårdsfasaden ser vi hur fönstren getts plats genom att såga ut hål i både korsvirkesstolpar 

och löshult (t.v). De redan klena stolparna har därmed förlorat sin redan dåliga bärförmåga. 

Till höger på bilden ser vi lerkonstruktion med enestörar, som nu saknar infästning i 



ovankant. Hela fyllningen kan vältas med ett lätt tryck från handen. På högra bilden ser vi de 

äldsta fönstren som nu är under renovering. 

 

  

Bilden t.v. visar hur grundförstärkning utförts genom undergjutning av grundstenarna och en 

sammanhållande invändig betongslamning (ses även på bilden t.h.). Den nya betongplattan 

har sammanfogats med grundförstärkningen genom inborrade stål till den nya grundsulan. 

På den högra bilden ser vi betongplattan före gjutning, med installationer för golvvärme och 

VA. Betongplattan är nödvändig för att hålla samman husets väggar när de nya lasterna från 

taket tillkommer och för att ge en normal bostadskomfort i huset. Vid ombyggnad under 1900-

talet har betongbalkar gjutits utefter grundens utsida för att hålla samman väggarna. De 

breda socklar som detta skapat kommer att återskapas för att bibehålla utseendet exteriört. 

 

 

 

 

Tillvarataget material som skall återmonteras efter renovering: 

 



  

Fönster och dörrar som demonterats för renovering och återmontage. På bilden t.v. ser vi 

även levererat virke för ersättning av skadade delar i korsvirket. 

 

  

Det nedtagna takteglet förvaras i väntan på att ny takkonstruktion skall uppföras. Takteglet är 

tillverkat vid det nu nedlagda tegelbruket i Börringe. Vid behov kommer teglet att 

kompletteras med gammalt tegel från återvinningscentral. 

 



  

Den återuppförda norra gaveln (separat bygglov beviljat) är uppmurad med samma, rensade 

tegel och med samma tegelförband som originalet. Teglet skall putsas. Det övre gavelröstet 

är murat med Leca för att klara kraven på brand- och ljudisolering mot grannfastigheten. 

Utvändigt kommer beklädnad med papp lika tidigare utförande att monteras, enligt krav från 

Kulturen i Lund. 

 

  

Det demonterade korsvirket och takbalkarna förvaras på byggnadsställningarna. På en av de 

tidigare inmurade stolparna ser vi den ursprunglige byggmästarens bomärke. Stolparna 

numrerades normalt med romerska siffror innan montaget, men eftersom M står för tusen så 

kan vi nog utgå ifrån att detta avser byggmästarens namn. 

 Peter Krabbe 


