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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Fredrik Olsson (S)
Mats Kaldve (ÖP) tjänstgör för Johan Niss (MP)
Eje Hellerstedt (V)
Hans Dahlqvist (SD) tjänstgör Per Ove Nilsson (SD)

Övriga närvarande: Anitha Lindqvist (M)
Michael Mehler (M)
Kjell-Harald Sjövall (KD)
Birgitta Öman (S)
Bengt Bengtsson (S)
Jacques Öhlund (F!)

Kajsa Palo, länsstyrelsen, § 66

Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, § 66
Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare, § 66
Camilla Hedin, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Eva Ferlinger, bygglovshandläggare, §§ 65-74
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 65 Upprop och val av justeringsperson 2019/7 4
§ 66 Information från Länsstyrelsen, Kajsa Palo 2019/16 5
§ 67 Meddelanden 2019/2 6
§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/10 7
§ 69 Hjälmaröd 9:87, nybyggnad av fackverkstorn och två 

teknikbodar
2019/50 8 - 9

§ 70 Kvarnby 173:4, Förhandsbesked nybyggnad av verk-
samhetsbyggnad och bostadshus

2019/51 10 - 12

§ 71 Simrishamn, Stadshage 15 - fasadändring utrymnings-
trappa

2019/53 13 - 16

§ 72 Viks Fiskeläge 23:2 - om- och tillbyggnad av enbo-
stadshus

2019/52 17 - 19

§ 73 Kvarnby 15:238, båtuppställningsplats 2019/54 20 - 23
§ 74 Hoby 27:11, nybyggnad av enbostadshus - förhands-

besked
2019/46 24 - 26

§ 75 Viks Fiskeläge 47:8 och 47:10, nybyggnad av ett två-
bostadshus och ett radhus - förhandsbesked

2019/55 27 - 29

§ 76 Nämndplan 2020-2022 (budget 2020) 2019/45 30
§ 77 Taxor och avgifter 2020 inom byggnadsnämndens 

verksamhetsområde 2020
2019/56 31

§ 78 Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-05-31 2019/39 32
§ 79 Remiss - ändring av detaljplan för del av Gladsax 

34:71, granskning 
2019/25 33
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 65 Dnr 2019/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

Ärendebeskrivning

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ann-Christin Råberg (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 66 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Länsstyrelsen, Kajsa Palo

Ärendebeskrivning

Kajsa Paulo, enhetschef på samhällsplanering, Länsstyrelsen informerar om geografiskt 
tillsynsområde och vad det innebär. Redogör för reglerande lagstiftning. I Simrishamns 
kommun har Länsstyrelsen haft tillsyn i ett område, ”Norrekås-Örnahusen”.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 67 Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2019-05-20 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 7 feb-
ruari 2019 § 49 avseende beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Kivik 
112:15 (dnr 2018/617).

2. Mark- och miljödomstolens dom 2019-05-21 som upphäver Länsstyrelsen i Skåne läns 
beslut 2018-09-19 och byggnadsnämndens beslut 2018-06-04 § 43 samt återförvisar 
ärendet till byggnadsnämnden för erforderlig handläggning av ny ansökan om bygglov 
avseende bygglov för komplementbyggnad med garage/orangeri, plank och parkering, 
Rörum 31:1 (Dnr 2018/19)

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt över-
klagade beslut om förhandsbesked under perioden 2019:

Meddelanden till BN Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

4 2 0 3 1

varav positiva för BN 4 1 3
varav negativa för BN 1 1
varav pga formellt fel
Rättssäkerhet % (un-
der en 12 mån period)

77 74 74 72 69

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

53 38 52 51 32

Antal under månaden 
överklagade beslut

2 1 2 1 2
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 68 Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet 
med byggnadsnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att bygg-
nadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Slutbesked (ByggR) maj 2019 – Henrik Nordström
Slutbesked (ByggR) maj 2019 – Jonas Mårtensson
Startbesked (ByggR) maj 2019 – Henrik Nordström
Startbesked (ByggR) maj 2019 – Jonas Mårtensson
Avskrivningar (ByggR) maj 2019 – Åsa Jonasson
Avskrivningar (ByggR) maj 2019 – Eva Ferlinger
Avskrivningar (ByggR) maj 2019 – Camilla Hedin
Avskrivningar (ByggR) maj 2019 – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid (ByggR) maj 2019 – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid (ByggR) maj 2019 – Eva Ferlinger
Bygglov (ByggR) maj 2019 – Eva Ferlinger
Bygglov (ByggR) maj 2019 – Camilla Hedin
Bygglov (ByggR) maj 2019 – Henrik Olsson
Bygglov (ByggR) maj 2019 – Åsa Jonasson
Ändring av kontrollansvarig (ByggR) maj 2019 – Jonas Mårtensson
Strandskyddsdispens (ByggR) maj 2019 – Camilla Hedin
Strandskyddsdispens (ByggR) maj 2019 – Åsa Jonasson

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut, 2019-05-01—2019-05-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 69 Dnr 2019/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hjälmaröd 9:87, nybyggnad av fackverkstorn och två teknikbodar 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 26 mars 2019 och avser nybyggnad av 
anläggning för elektronisk kommunikation bestående av ett 36,0 meter högt ostagat torn 
(fackverkstorn) samt två tillhörande teknikbodar på fastigheten Hjälmaröd 9:87. 

Fastigheten ligger inom detaljplan och tornet med teknikbodar placeras cirka 14 meter från 
fastighetsgräns i sydväst och cirka 13 meter från fastighetsgräns i sydöst. Tornet med tek-
nikbodar placeras på prickmark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. 

Ärendet har kungjorts i Ystads Allehanda den 1 juni 2019. 

Ärendet har varit ute på remiss till berörda grannar och myndigheter med sista svarsdag 
den 23 juni 2019. Inkomna remissvar och yttrande redovisas vid nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov 2019-03-26
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 6§ samt 9 kap. 31b § 
Detaljplan Vitemölla P1, laga kraft 1966-03-22
Mark- och miljööverdomstolens dom av 2015-09-16 mål nr P 3525-15
Mark- och miljödomstolens dom av 2016-07-27 mål nr P 1024-16

Överläggningar

Camilla Hedin, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör, redogör för inkomna remissvar.
Fastighetsägare till Hjälmaröd 9:19, Hjälmaröd 9:56, Hjälmaröd 9:74, Hjälmaröd 9:77 (har 
även kommit in med egen skrivelse), Hjälmaröd 9:79 (har även kommit in med en extra 
bild från fastighetsägarens trädgård), Hjälmaröd 9:83, Hjälmaröd 9:84, Hjälmaröd 9:85 
(även extra tillägg), Hjälmaröd 9:88, Hjälmaröd 9:89, Hjälmaröd 9:93, Hjälmaröd 9:94, 
Hjälmaröd 9:95, Hjälmaröd 9:99, Hjälmaröd 9:101, Hjälmaröd 9:102, Hjälmaröd 9:103, 
Hjälmaröd 9:105, Hjälmaröd 9:106, Hjälmaröd 9:11, Hjälmaröd 9:113, Hjälmaröd 9:115, 
Hjälmaröd 9:116, Hjälmaröd 9:118, Hjälmaröd 9:120, Hjälmaröd 9:127, Hjälmaröd 9:128
Hjälmaröd 9:129, Hjälmaröd 9:132, Hjälmaröd 9:138 och Torup 8:3 har erinran och hänvi-
sar till en gemensam bilaga. 
Fastighetsägare till Hjälmaröd 9:77, Hjälmaröd 9:79, Hjälmaröd 9:113, Hjälmaröd 9:115.
Hjälmaröd 9:128 har erinran och hänvisar till remissvar benämnd ”personlig tragedi”. Öv-
riga fastighetsägare som har erinran är Hjälmaröd 9:90, Hjälmaröd 9:114, Hjälmaröd 9:124 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 69 forts Dnr 2019/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

och Hjälmaröd 9:139. Remissvar med erinran har Sydöstra Skånes Räddningsförbund och 
Trafikverket. Remissvar utan erinran har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöför-
bund, kommunekologen i Simrishamns kommun, Luftfartsverket, VA-avdelningen i Sim-
rishamns kommun, Kristianstad-Österlen Airport, Swedavia AB, Malmö airport, Försvars-
makten, fastighetsägare till Hjälmaröd 9:87, Hjälmaröd 9:30 och Hjälmaröd 13:4.

Fastighetsägare till Hjälmaröd 9:112, Hjälmaröd 9:81, Hjälmaröd 9:90 och Hjälmaröd 9:97 
har inte lämnat några remissvar. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar efter inkomna 
remissvar att ansökan om bygglov avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremiss för remittering till sökande att yttra sig över inkomna 
remissvar, förslag på alternativ placering och remiss till Länsstyrelsen avseende närhet till 
Natura 2000-område.

Beslutsgång - återremiss

Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att 
återremittera ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras för remittering till sökande att yttra sig över inkomna re-
missvar, förslag på alternativ placering och remiss till Länsstyrelsen avseende när-
het till Natura 2000-område.

_______

Beslutet expedieras till:
Netel AB, att. Dole Dukaric
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 70 Dnr 2019/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvarnby 173:4, Förhandsbesked nybyggnad av verksamhetsbyggnad och 
bostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Kvarnby 173:4 kom den 22 mars 2019 in till 
byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetsbyggnad 
och bostadshus. 

Handlingar redovisar en separat verksamhetsbyggnad på ca 76 kvm byggnadsarea i den 
sydöstra delen av fastigheten och ett separat bostadshus på ca 87 kvm byggnadsarea i den 
nordöstra delen av fastigheten. 

Fastigheten ligger inom detaljplan. 

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. 
Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Kvarnby 15:43, 15:238, 
15:354, 15:258 15:283, 15:284. Yttranden har redovisats i sin helhet.

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Kvarnby 15:254, 15:354, 
172:11, 173:3, 174:1.

Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Kvarnby 15:285, 172:10, 173:1, 174:3, 
174:4. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-05
Plan- och bygglagen 2010:900 PBL 2 kap. 1-6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 17 och 18 §§
Detaljplan Skillinge 41, laga kraft 2012-11-23

Överläggningar

Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Kvarnby 15:258, Kvarnby 
15:283 och Kvarnby 15:284. Remissvaren delas ut vid dagens sammanträde. Bemötande 
från sökanden på inkomna remissvar delas ut.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 70 forts Dnr 2019/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked. Bostad får endast utgöra komplement till 
övriga ändamål, dvs ≤ 50% av bebyggd mark.

Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsfövalt-
ningens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat om positivt för-
handsbesked.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA- röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Hans Dahlqvist (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP), Eje Hellerstedt (V)) beslutar nämnden att lämna 
positivt förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Positivt förhandsbesked. Bostad får endast utgöra komplement till övriga ändamål, 
dvs ≤ 50% av bebyggd mark.

Avgifter
Förhandsbesked:
100 x 46,5                    = 4 650 kronor
Underrättelse
85 x 46,5 = 3 953 kronor

8 603 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt 
tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 70 forts Dnr 2019/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upplysningar

Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuel-
la överklaganden meddelas. För information när beslutet vunnit laga kraft, ring Kontakt 
Simrishamn, 0414-81 90 00.

Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Kvarnby 15:43, 15:238, 15:354, Kvarnby 15:258, 15:283, 15:284

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 71 Dnr 2019/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn, Stadshage 15 - fasadändring och utrymningstrappa 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller fasadändring, fönsterdörr istället för fönster, samt brandtrappa/utrymnings-
trappa.

Fastigheten Stadshage 15 är belägen vid Järnvägsgatan i Simrishamn.

Inom fastigheten finns en huvudbyggnad och en sidobyggnad. Pågående verksamhet är 
förskoleverksamhet. Det planerade exteriöra tillägget gäller utrymningstrappa vid huvud-
byggnadens gavelfasad i nordväst. Ärendet innehåller två upplägg, en spiraltrappa och en 
rak trappa.

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö.

Detaljplanen anger värdefull miljö innebärande att ändring av byggnad inte får förvanska 
dess karaktär samt att marken runt byggnaden inte får bebyggas.

Översiktsplanen redovisar att området är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet 
ska iakttas så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Remissvar utan erinran har inkommit från 
fastighetsägare till Stadshage 16 och Väderkvarnen 1.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är, utifrån planeringsförutsättningar och kul-
turmiljö/stadsmiljö, att bygglov kan beviljas för fasadändring samt för utrymningstrappa i 
form av en spiraltrappa.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-14
Ansökan om bygglov 2019-03-01, kompletterad 2019-04-15

Överläggningar

Eva Ferlinger, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 71 forts Dnr 2019/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bygglov beviljas för fönsterdörr och rak trappa.
Ann-Christin Råberg (S): Bygglov beviljas för fönsterdörr och spiraltrappa i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Anders 
Johnssons förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för Andersson Johnssons förslag
NEJ-röst för Ann-Christin Råbergs förslag

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Hans Dahlqvist (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP), Eje Hellerstedt (V)) beslutar nämnden enligt An-
ders Johnssons förslag.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas för fönsterdörr och rak trappa.

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Åtgärderna får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

Startbesked meddelas då lämpliga handlingar har lämnats in till byggnadsnämnden (se 
förslag nedan)
Förslag till kontrollplan
Teknisk beskrivning
…………………………

I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras med ytterligare handlingar.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 71 forts Dnr 2019/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vin-
ner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjort i Post- och Inrikes Tidningar. Even-
tuella överklaganden meddelas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

För eventuell utökad eller ändrad förskoleverksamhet inom byggnaden behövs bygglov.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Bygglov: (14 + 8) x 4 x 46,5 x 1,1 = 4 501 kronor
Underrättelse: 25 x 46,5   = 1 163 kronor

5 664 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet) – Stadshage 14 och 16 samt Väderkvarnen 1
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 71 forts Dnr 2019/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun, 
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 72 Dnr 2019/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Viks Fiskeläge 23:2 - om- och tillbyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller om- och tillbyggnad av enbostadshus.

Fastigheten Viks Fiskeläge 23:2 är belägen vid Kapten Tunérs Väg och Ömansgatan i Viks 
Fiskeläge.

Inom fastigheten finns ett enbostadshus och två komplementbyggnader. De planerade exte-
riöra ändringarna av bostadshuset omfattar veranda, balkong, fönster samt takkupa och 
takfönster.

Området omfattas av riksintressen för kulturmiljö samt kust, turism och friluftsliv.

Området omfattas inte av förordnanden. En stor del av fiskeläget inklusive fastigheten är 
inom fornminnesområde.

Området berörs inte av detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster anger att takyta mot 
gata inte får förses med nya takkupor eller takfönster samt att takyta mot trädgård får förses 
med mindre takkupor och takfönster enligt anvisningarna.

Översiktsplanen redovisar att området är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet 
ska beaktas så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

Berörda grannar och Viks Fiskeläges Vägförening har beretts tillfälle till yttrande. Det har 
inte inkommit några erinringar mot ansökan.

Bedömningen är, utifrån förutsättningar och sammanhang samt kulturmiljö, att bygglov 
kan beviljas för om- och tillbyggnad av enbostadshus.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-14
Ansökan om bygglov 2019-02-27, kompletterad 2019-03-12, 2019-05-23 och 2019-05-28
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 72 forts Dnr 2019/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagna åtgärder bedöms ha god form- och materialverkan och bedöms inte medföra 
betydande olägenhet för omgivningen.

Bedömningen är, utifrån förutsättningar och sammanhang samt kulturmiljö, att bygglov 
kan beviljas.

Undantag från riktlinjer och anvisningar för takkupor och takfönster medges.

 Bygglov beviljas.

För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig (10 kap 9 § PBL).

Åtgärderna får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

Startbesked meddelas då lämpliga handlingar har lämnats in till byggnadsnämnden (se 
förslag nedan)
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
…………………………
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras med ytterligare handlingar.

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vin-
ner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjort i Post- och Inrikes Tidningar. Even-
tuella överklaganden meddelas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Beslut i ärenden ska enligt plan- och bygglagen tas inom tio veckor. Beslut om förlängd 
handläggningstid fattades den 24 maj 2019.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 72 forts Dnr 2019/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Bygglov: (12 + 15) x 5 x 46,5 x 1,1 = 6 905 kronor
Underrättelse: 45 x 46,5 = 2 093 kronor

8 998 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet) – Viks Fiskeläge 18:2, 23:3, 25:3, 29:1 och 35:3.

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun, 
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 73 Dnr 2019/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvarnby 15:238, båtuppställningsplats 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 7 juni  2018 och avser båtuppställ-
ningsplats på fastigheten Kvarnby 15:238 i enlighet med redovisade handlingar.

Fastigheten ligger inom detaljplan. Föreslaget markområde omfattas av detaljplanbestäm-
melse y vilken anger att marken ska vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter. 
Simrishamns kommuns planerings- och exploateringsingenjör har yttrat sig i ärendet. Av 
yttrandet framgår att marken är olämplig för båtuppställningsplats då marken ska hållas 
tillgänglig i enlighet med gällande detaljplan.

VA-avdelningen, Simrishamns kommun, har inkommit med yttrande i ärendet. Av yttran-
det framgår att området för den tilltänkta båruppställningsplatsen ligger inom verksamhets-
område för kommunalt vatten och avlopp. Det finns dock ingen möjlighet att erbjuda den 
tänkta båtuppställningsplatsen en vatten- och avloppsanslutning. VA-avdelningen vill att 
sökande specificerar hur dagvattnet ska omhändertas för att säkerställa att inga farliga äm-
nen släpps ut i naturen. För övrigt har VA-avdelningen inget att erinra mot sökt bygglov.

Gata/park-enheten, Simrishamns kommun, har inkommit med yttrande i ärendet. I yttran-
det skriver trafikingenjören att fastigheter till försäljning i hamnområdet kan komma att 
påverkas och skymmas av en eventuell båtuppställningsplats. Båtuppställningen kan med-
föra läckage av oljor och andra miljöfarliga ämnen som måste omhändertas. Vidare fram-
går det av yttrandet att det främst ligger på hamnenheten utifrån användningen av hamn-
området att ta ställning till om ytorna är lämpliga för båtuppställning. Ur trafiksäkerhet har 
gata/park-enheten inget att erinra.
Hamnenheten har inkommit med yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår följande:
”Hamn enheten har under sista året varit oroliga över att vi ska få mer fritidsbåtar på 
kommunens vinteruppställnings-platser då Simrishamns varv har styrelsebeslut på att ej 
serva eller vinterförvaring av fritidsbåtar längre. När Simrishamns varv inte finns för ser-
vice av fritidsbåtar längre har enheten talat med Skillinge varvsägare och blivit informera-
de att varvet i Skillinge har både utvecklat och gjort investeringar i mobila ställningar av 
fritidsbåtar och välkomnar de fritidsbåtar som önskar service på varv under vintern.  
Hamn enheten i Simrishamns kommun har en mycket begränsad yta i Skillinge för båtupp-
ställning per dags datum och är tacksamma för att Skillinge varv kan välkomna servicen 
för fritidsbåtägare som ej kan stå inomhus eller ute på Simrishamns varvs ägda mark eller 
arrenderad mark. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 73 forts Dnr 2019/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vinteruppställningsplatsen hamnen har i Simrishamn en begränsad plats för max 10 båtar 
mer än idag. 

Skillinge varvs investering av flyttbara enhetliga ställningar till fritidsbåtar gör att det blir 
stiligt och ordning på området som bygglovet ämnar sig för. 

Utfarter skall ej blockeras för trafik och logistik på området, även här ligger det i varvets 
intresse att detta sköts. Transporter för olika anledningar samt snöröjning och kranar 
måste alltid kunna ta sig fram på området. I detta fall kan enheten ej se att detta skulle 
påverka negativt eller störa hamnområdet. 

Enheten har därför inget emot att varvet förvarar fritidsbåtar där så länge det ej påverkar 
miljön på något sätt på markområdet.” 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har inget att erinra mot sökt bygglov.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår följan-
de:
” Tvätt av bicidfärgmålad båtbotten ska inte utföras på uppställningsplatsen eller andra 
platser utan reningsutrustning.
Slipdamm och färgrester från underhållsarbete av biocidfärgmålade båtar ska samlas upp 
för att inte riskera att förorena marken. Avfallet som uppstår ska tas omhand som farligt 
avfall.”

Ärendet har varit ute på remiss till berörda sakägare. Inkomna yttranden är utan erinran.

Sökande har tagit del av inkomna remissvar och beretts tillfälle till bemötande. Bemötande 
inkom den 20 augusti 2018. Förvaltningen meddelade sökande genom e-brev den 24 au-
gusti 2018 att bedömning görs att bygglov ej kan beviljas för sökt placering då det är en 
förutsättning att ha markägarens godkännande dvs. Simrishamns kommuns godkännande. 
Enligt inkommit yttrande från kommunen samt dialog finns inte ett sådant godkännande. 
Vidare bedöms marken inte vara lämplig för båtuppställningsplats i enlighet med gällande 
detaljplan. Det går inte att undvika svårigheten i vem som ska kontrollera att biluppställ-
ningen inte hindrar utfarter till intilliggande fastigheter.
Via e-brev den 1 juni 2019 meddelade sökande att de vill ha ansökan prövad av byggnads-
nämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-10
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31b§
Detaljplan Skillinge 41, laga kraft 2012-11-23
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 73 forts Dnr 2019/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bygglov beviljas.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslag om att bevilja bygglov och finner att nämnden 
beslutat bevilja bygglov.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ansökan om bygglov beviljas.

Åtgärderna får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

Startbesked meddelas då lämpliga handlingar har lämnats in till byggnadsnämnden (se 
förslag nedan)
Förslag till kontrollplan

…………………………
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras med ytterligare handlingar.

Upplysningar

- Fastighetsägarens tillstånd krävs.
- VA-enheten, Simrishamns kommuns anvisningar ska följas.
- Gata/park-enhetens remissvar ska beaktas.
- Hamn-enhetens yttrande ska beaktas.
- Ystad-Österlenregionens miljöförbund anvisningar ska följas.

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vin-
ner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjort i Post- och Inrikes Tidningar. Even-
tuella överklaganden meddelas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 73 forts Dnr 2019/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgifter

Bygglov          
11 x 8 x 45,5 x 1,1 = 4 404 kronor  
Underrättelse:      
65 x 45,5  = 2 958 kronor

        7 362 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______

Beslutet expedieras till:
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Sökande

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 74 Dnr 2019/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 27:11, nybyggnad av enbostadshus - förhandsbesked 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hoby 27:11 
kom in till byggnadsnämnden den 22 februari 2019. 

Bebyggelsens placering och utformning framgår av ansökan och tillhörande beskrivning.

Fastigheten är belägen sydväst om Skillinge och nordväst om Norrekås.

Marken inom fastigheten består av ängsmark.

Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv en-
ligt MB 4:2 och rörligt friluftsliv enligt MB 4:1-2 samt gränsar till område med riksintresse 
för naturvärde. Hoby 27:11 ligger inom Länsstyrelsens f.d. tillsynsområde men upphävdes 
när Simrishamns kommuns översiktsplan vann laga kraft. Översiktsplanens ställningsta-
gande för området Norrekås Örnahusen: Bevara områdets speciella karaktär och utveckla 
den småskaliga turismen. Det finns stora allmänna intressen och värden att värna om. Om-
rådet bör inte fragmentiseras med ytterligare ny bebyggelse. Området anses i princip full-
byggt. Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär. Då ny bebyggelse 
anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av 
plan- och bygglovsärenden.

I dialog med Länsstyrelsen kring nya byggrätter inom f.d. tillsynsområdet har det tydligt 
framförts att området Norrekås-Örnahusen, oavsett antalet byggrätter som beviljas av 
Byggnadsnämnden, åter igen kommer bli ett tillsynsområde. 

Området berörs inte av detaljplaner.
Ärendet behandlades vid byggnadsnämndens sammanträde den 28 maj 2019 där ärendet 
återremitterades till förvaltningen för att höra berörda myndigheter och grannar via ett re-
missförfarande. Ärendet skickades ut på remiss den 4 juni 2019 med sista svarsdag den 19 
juni 2019. Inkomna remissvar redovisas vid nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-11
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 4, 6 §§, och 9 kap 17 §
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 74 forts Dnr 2019/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överläggningar

Camilla Hedin, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör redogör för inkomna remissvar. 
Fastighetsägare till Hoby 27:13 och Hoby 26:10 har lämnat remissvar med erinran. Fastig-
hetsägare till samfällighet Hoby 27:12 har inget att erinra. VA- avdelningen, Länsstyrel-
sens miljöenhet och Länsstyrelsens samhällsplanering har yttrat sig i ärendet. Fastighetsä-
gare till Hoby 26:9, 27:10 och 27:9 har inte svarat på remissen.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

I plan- och bygglagens första paragraf anges att lagens bestämmelser om planläggning av 
mark och vatten syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor 
i dagens samhälle och för kommande generationer. Lagens andra paragraf anger att det är 
en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna 
lag.

Enligt plan- och bygglagens 2 kap 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt 2 kap 6 § ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intres-
set av en god helhetsverkan.

Plan- och bygglagens 9 kap 17 § anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.

Kustzonen representerar värden som behöver bevaras. Områden med odlingsmark, hag-
mark, och skogsmark inom pausområden företräder viktiga allmänna värden (odlingsland-
skap samt flora och fauna) och stort värde för människors upplevelser av området. Bebyg-
gelsetillägg kan utgöra risk för skada på riksintressen och värden. De viktiga aspekterna 
och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende markanvändning behö-
ver beaktas i ett långsiktigt perspektiv. Obebyggda områden och mellanrum med odlings-
mark och naturmark är viktiga och behöver värnas.

Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för landskapet 
och dess värden väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Bebyggelse inom fastigheten skulle innebära en negativ påverkan på landskapets särdrag. 
Bedömningen är att en byggnation påtagligt skulle skada natur- och kulturvärden.

Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen. An-
sökan strider mot översiktsplanens bebyggelsestrategi. Önskemål om bebyggelse i området  
är inte i linje med kommunens översiktsplan.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 74 forts Dnr 2019/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Området omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv. Riksintresseområden inne-
håller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Bedömningen är att all tillkommande bebyg-
gelse potentiellt kan skada riksintressenas värden i området.

Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk 
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detalj-
plan, förhandsbesked eller bygglov.

Bostadsbebyggelse inom Hoby 27:11 är inte förenligt med kommunens översiktsplan.

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge 
ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inom Hoby 27:11 inte 
medges.

Avgift
Enligt fastställd bygglovstaxa
Förhandsbesked 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Avgår reducering av avgift 4/5
100 x 46,5= 4 650 / 5= 930 x 4 = - 3 720 kronor
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hoby 27:11
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 75 Dnr 2019/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Viks Fiskeläge 47:8 och 47:10, nybyggnad av ett tvåbostadshus och ett 
radhus - förhandsbesked 

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan om bygglov med lokalise-
ringsprövning för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Viks Fiskeläge 47:8 kom 
in till byggnadsnämnden den 16 november 2016. Bygglov beviljades den 13 februari 2017, 
§ 4 och vann laga kraft 2017-07-07. Bygglovet upphör att gälla den 7 juli 2019 om åtgär-
derna inte påbörjas. I dagsläget saknas startbesked.

Aktuell fastighet har fram till 2016 varit bebyggd med ett enbostadshus, en tvåplansvilla i 
funktionalistisk stil som nu är nedriven.

Nu aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 6 maj 2019 och avser förhandsbe-
sked för nybyggnad av ett tvåbostadshus och ett radhus med tre huskroppar. Huskropparna 
kommer att lokaliseras till samma plats som tidigare bygglov visar på. Denna ansökan er-
sätter tidigare beviljat bygglov om två bostadshus varpå de åtgärderna upphävs om positivt 
förhandsbesked meddelas för nu aktuellt ärende.

Ärendet har varit ute på remiss med sista svarsdag den 18 juni 2019. Inkomna remissvar 
och yttranden redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-10
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31§
Länsstyrelsens beslut om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vik 
grundvattentäkt i Simrishamns kommun 2009-12-03, Dnr. 513-74828-08

Överläggningar

Camilla Hedin, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör redogör för inkomna remissvar.
Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Länsstyrelsen Skåne
VA-avdelningen, Simrishamns kommun. Remissvar utan erinran har kommit in från fastig-
hetsägare till Viks Fiskeläge 47:3. Inga yttranden har inkommit från fastighetsägare till 
Gladsax 27:20 och Viks Fiskeläge 47:7.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 75 forts Dnr 2019/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyg-
gelse i ansökan vara väl anpassat till platsens krav. 
Föreslagen lokalisering av bostadshusen bedöms med beaktande av de skyddsföreskrifter 
för Viks grundvattentäkt Länsstyrelsen tagit fram vara godtagbara och möjliga att genom-
föra i linje med det primära vattenskyddsområdet. Åtgärderna bör inte påtagligt att kunna 
skada ett allmänt försörjningsintresse. Med hänvisning till redovisade förhållanden bedöms 
föreslagen bebyggelse vara lämplig för ändamålet även ur allmän synpunkt och inte heller 
inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. 

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den av-
sedda platsen.

Avgifter
Förhandsbesked:
100 x 46,5            = 4 650 kronor
Underrättelse
65 x 46,5 = 3 023 kronor
                                                       7 673 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervär-
desskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

Upplysningar

Länsstyrelsens Skyddsföreskrifter för Vik grundvattentäkt/skyddsområde ska följas.

VA-avdelningen, Simrishamns kommuns anvisningar måste följas.

Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuel-
la överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt 
Simrishamn, 0414-81 90 00.

Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 75 forts Dnr 2019/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 76 Dnr 2019/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämndplan 2020-2022 (budget 2020) 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska vid budgetberedningens möte den 15 augusti presentera sina budgetskri-
velser för 2020–2022 samt taxeförslag för 2020.

Förslaget till budgetskrivelse innehåller:
o En kort beskrivning av nämndens ansvarsområde.
o Beskrivning av nuläget gällande byggnadsnämnden som underlag för driftbudge-

ten.
o Motiveringar av eventuella nya resursbehov. Respektive nämnd ska göra en priori-

teringsordning av nya resursbehov.
o Redovisning av besparingsmöjligheter på minst en procent, 8 tkr för byggnads-

nämnden.
o Preliminära nämndmål 2020 med nyckeltal/indikatorer

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2019-06-17
Budgetskrivelse 2020–2022 med förslag till nya resursbehov och besparingsmöjligheter, 
inkl. nämndmål och indikatorer

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna budgetskrivelse 2020–2022, inklusive förslag till besparingar, nya re-
sursbehov, nämndmål och nyckeltal.

 Överlämna budgetskrivelsen till budgetberedningen.

_______

Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 77 Dnr 2019/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020 inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
2020 

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag av byggnadsnämnden 2017 att arbeta fram ett förslag på 
ny bygglovstaxa, utifrån SKLs, ”Underlag för konstruktion av PBL-taxa, 2014” som byg-
ger på genomsnittlig tid för olika ärenden kopplat till en fast avgift. Ambition var att få 
detta klart till taxan 2020. På grund av sjukdom och en ökad mängd ärenden har det inte 
funnits utrymme att se över taxan som planerat. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är därför att nuvarande taxa kvarstår med vissa 
justeringar med hänsyn till faktisk handläggningstid. De mindre justeringarna mot taxan 
2019 avser timersättning enligt kommunens anvisningar (+2.2 %) samt i ärenden om för-
handsbesked, transformatorstationer, anmälningsärenden och interimistiska slutbesked.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-13
Förvaltningens förslag till ny bygglovstaxa, 2019-06-10

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Attefallsåtgärder höjs med 500 kronor, i övrigt enligt samhällsbygg-
nadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslag om att höja Attefallsåtgärder med 500 kronor, i 
övrigt enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat bifal-
la förslaget.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Anta redovisat förslag till bygglovstaxa för 2020 efter revidering av avgift för Atte-
fallsåtgärder.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 78 Dnr 2019/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-05-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-maj 2019. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla sin bud-
get, förutsatt att arkitekturpris delas ut för 10 tkr och att ytterligare utbildningsinsatser för 
ca 60 tkr genomförs under året.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-11
Ekonomisk rapport per maj 2019

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per maj 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

§ 79 Dnr 2019/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - ändring av detaljplan för del av Gladsax 34:71, granskning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för ändring av detaljplan för del 
av Gladsax 34:71 till byggnadsnämnden för yttrande senast 31 juli 2019.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka kvartersmark för 
bostadsbebyggelse, att justera gränser inom kvartersmark samt att justera lokalgatans an-
vändningsområde efter befintliga förhållanden, samt ändra användning från kvartersmark 
för förskola till kvartersmark för bostadsändamål.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2019, § 116 att godkänna planen för gransk-
ning.  Planprövning sker genoms standardförfarande.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-17
Kungörelse, granskningshandlingar 2019-06-

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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