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§ 127

Dnr 2020/6

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Fredrik Olsson (S) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign
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§ 128

Dnr 2020/7

Godkännande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på dagens föredragningslista.
Hanna Wiberg, byggnadsinspektör kommer att informera om några aktuella tillsynsärenden. Tas upp som punkt nummer 5b.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Godkänna föredragningslistan.
_____
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§ 129

Dnr 2020/8

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-10-29 som avslår överklagan av länsstyrelsens beslut den 18 maj 2020 som upphävde byggnadsnämndens bygglovsbeslut (delegation) den 6 mars 2020 § 109 för ändring av förråd till gästhus på fastigheten Hjälmaröd 76:1 (dnr 2019/752).
2. Länsstyrelsens beslut 2020-10-28 som upphäver byggnadsnämndens bygglov (delegation) den 24 juni 2020 § 265 avseende nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandby
22:24 (dnr 2020/206).
3. Länsstyrelsens beslut 2020-10-23 som förordar att det överklagade beslutet tills vidare
inte ska gälla. Avser överklagande av byggnadsnämndens bygglov den 6 oktober 2020
§ 119 avseende ändring och tillbyggnad för enbostadshus och museum på fastigheten
Hoby 4:33 (dnr 2020/68 evolution).
4. Samhällsplaneringsnämnden meddelar i skrivelse daterad 2020-10-20 att det blivit en
redaktionell ändring av granskningshandlingarna inför antagande av detaljplan för Rörum 11:19. Ändringen består av utökning av vändplats, så att större fordon kan vända på
platsen.
5. Överklagan den 19 oktober 2020 (delegat ordförande i BN) av länsstyrelsens beslut
2020-10-05 (Dnr 403-29607-2020) som upphävde byggnadsnämndens beslut den 30
juni 2020 § 89 att bevilja bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus, gästhus, förråd och garage på fastigheten Hoby 18:21 (dnr 2020/55).
6. Länsstyrelsens beslut 2020-10-08 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygglov den 30 juni 2020 § 83 avseende ändrad användning och ombyggnad av stallbyggnader till butiker på fastigheten Svabesholm 1:32 (dnr 2020/51 evolution).
7. Länsstyrelsens beslut 2020-10-08 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygglov den 25 augusti 2020 § 99 avseende ändrad användning från förvaringslokal till bostadslägenhet på fastigheten Lars Johan 7 (dnr 2020/55 evolution).
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§ 129 forts

Dnr 2020/8

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut och förhandsbesked under perioden 2020:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
De negativa som är
tagna på sammanträde
Rättssäkerhet % (12
mån period) av överklagade beslut
Rättssäkerhet % (12
mån period) av totala
antalet beslut om lov
Totala antal beslut om
bygglov (delegat+BN)
Antal under månaden
överklagade beslut*

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

6

4

9

2

4

1

4

1

5

4

2
4
3

2
2
1

5
4
3

1
1
0

1

1
3
2

1

4
0

4
1
1

2
2
1

56

56

56

55

51

51

49

50

53

50

97

97

96

96

95

95

95

95

95

95

35

31

57

49

31

44

25

34

18

52

1

3

4

5

2

4

4

3

2

4
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§ 130

Dnr 2020/10

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 byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) oktober 2020
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Jonas Mårtensson
Lovärenden (ByggR) oktober 2020
Avskrivningar – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Malin Heikenberg
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Malin Heikenberg
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Malin Heikenberg
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg
Rivningslov med startbesked – Camilla Hedin
Rivningslov med startbesked – Malin Heikenberg
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Hanna Wiberg
Justerandes sign
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§ 130 forts

Dnr 2020/10

Strandskyddsärenden (ByggR) oktober 2020
Avskrivning – Henrik Olsson
Strandskyddsdispens – Camilla Hedin
Tillsynsärenden (ByggR) oktober 2020
Avskrivning – Per-Ola Olsson
Avskrivning – Hanna Wiberg
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) oktober 2020
Beslut om slutbesked – Jonas Mårtensson
Beslut om slutbesked – Hanna Wiberg
Beslut om slutbesked – Jonas Mårtensson
Ordförandebeslut
Anders Johnsson – överklagande av länsstyrelsens beslut Hoby 18:21
Yttrande till samhällsplaneringsnämnden – detaljplan Yxan 1 och del av Simris 206:1
Förrättningsärenden, remissvar
Eva Ferlinger
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-10-01—2020-10-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-10-01—2020-10-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______
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§ 131

Dnr 2020/11

Ekonomisk rapport januari-oktober 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-oktober 2020.
Nämndverksamheten bedöms få ett överskott om 190 tkr.
Bygglovsverksamheten förväntas få underskott om 450 tkr. Orsaken är fler komplexa ärenden samt ökad mängd ansökningar och många fler allmänna frågor som medfört färre beslut och intäkter.
Totala förväntade underskottet för byggnadsnämnden är 260 tkr för 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Ekonomisk rapport, oktober 2020
Statistik bygglov t.o.m. vecka 45, 2020
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per oktober 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 132

Dnr 2020/9

Aktuell information, tillsynsärenden
Ärendebeskrivning
Hanna Wiberg, byggnadsinspektör informerar om tillsynsärenden.
Sankt Olofsgård 1:81
Backen 1:7 och Backen 1:8 – tidig tillsyn som lett till rättelse.
_____
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§ 133

Dnr 2020/83

Kvarnby 15:78 - bygglov - ändring av fritidshus
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller ändring av fritidshus inom Kvarnby 15:78. Fastigheten är belägen
vid Kaptensgatan och Byggmästaregatan i Skillinge.
Ansökan omfattar uppförande av fyra takfönster i takfall mot sydöst samt ändring av takmaterial.
I ansökan framförs att takfönster skulle ge kvalitet och ljus för vardagsrum och sovrum,
samt att takfönster till höger är för balans i taket.
Bedömningen är att det redovisade antalet takfönster och deras storlek inte är förenligt med
kulturmiljöintressen.
Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv, kulturmiljövård och högexploaterad kust enligt Miljöbalken som i 3 kap anger att område samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Området är detaljplanelagt. Detaljplanen anger kvartersmark för bostadsändamål med bestämmelser om områdets bebyggande och bebyggelsens utformning.
Kvarteret omfattas av tomtindelning som reglerar antalet tomter i kvarteret.
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar att området är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Byggnadsnämndens riktlinjer och anvisningar från 1985 reglerar var och hur takkupor och
takfönster får uppföras, riktlinjernas syfte är att värna kulturmiljön. Riktlinjernas anvisningar för kvarterets bostadshus är att husens takytor mot Kaptensgatan inte får förses med
Justerandes sign
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§ 133 forts

Dnr 2020/83

takkupor eller takfönster. Riktlinjerna har inga anvisningar för bostadshusens takytor mot
sydöst.
Bostadshusets rum på vindsvåningen får ljus från ett takfönster mot sydöst och från gavelfönster i nordöst och sydväst.
Bygglovsenheten har framfört följande till sökande och konsult: Området är av riksintresse
för kulturmiljön. Området är redovisat som värdefull bebyggelsemiljö i översiktsplanen.
Utifrån områdets kulturmiljövärden är bedömningen att antal takfönster och takfönsternas
storlek behöver minskas. Exteriöra förändringar som takfönster påverkar bebyggelsemiljöns värde och uttryck. Berörd byggnad har ett exponerat läge i området. För gavelrummen
finns ljusintag från gavelfönster. Bedömningen är att ansökan behöver omarbetas. Två takfönster för vardagsrummet, med minskad storlek, bedöms som acceptabelt i sammanhanget.
I ansökan/ritning hänvisas till andra fastigheter vid Kaptensgatan.
Bygglovsarkivets redovisning för dessa fastigheter:
Kvarnby 169:2, Kaptensgatan 26 - bygglov 2015, uppförande av två intilliggande takfönster, sammanlagd bredd cirka 1700, placering till höger på takyta mot sydöst. (Bygglov och
verklighet överensstämmer inte.)
Kvarnby 15:186, Kaptensgatan 28 - bygglov 2006, uppförande av två intilliggande takfönster, sammanlagd bredd och höjd cirka 1700 x 2500, placering till vänster på takyta mot
sydöst.
Upplägget i ansökan för Kvarnby 15:78 har ändrats från fyra takfönster med måtten 940 x
2 780 till två takfönster storlek 940 x 2318 och två takfönster
940 x 1 398.
Ändring av takmaterial till listtäckt papptak är förenligt med kulturmiljöintresset.
Bedömningen är att en väl utformad takkupa för vindsvåningens mittersta rum skulle kunna prövas och medges.
Plan- och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.

Justerandes sign
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§ 133 forts

Dnr 2020/83

Det regionala kulturmiljöprogrammet redovisar att området är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk.
Översiktsplanens redovisar att området är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet
ska beaktas vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Fyra takfönster i takfallet bedöms som olämpligt utifrån sammanhang och planeringsförutsättningar. Fastigheten är en hörntomt och huset är väl synligt i bebyggelsemiljön.

Fyra takfönster och deras större format bedöms inte vara förenligt med riksintresset för
kulturmiljön och bebyggelsemiljöns värden.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god
helhetsverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-05
Ansökan om bygglov
Kartor och flygfoto
Detaljplan för Skillinge (1), laga kraft 1937-11-19
Tomtindelning inom kv Skeppet (21), laga kraft 1953-10-27
Översiktsplan - kap 3B
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov
Fredrik Olsson (S): Avslå ansökan om bygglov enligt förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Justerandes sign
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§ 133 forts

Dnr 2020/83

OMRÖSTNINGSRESULTAT
Med 6 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Anitha Lindqvist (M), Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 3 NEJ-röster Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP)) beslutar nämnden att bevilja ansökan om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan strider inte mot detaljplanbestämmelserna.
Föreslagna takfönster mot sydöst har ringa påverkan utifrån kulturmiljöaspekten.
Riktlinjerna har inga anvisningar för bostadshusens takytor mot sydöst.


Ansökan om bygglov beviljas.

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Startbesked meddelas då följande handlingar lämnats in till byggnadsnämnden:
förslag till kontrollplan
rivningsplan för rivning av eternitplattor (miljöfarligt avfall)
teknisk beskrivning
konstruktionssnitt
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas 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 byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.

Justerandes sign
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Dnr 2020/83

Avgift
Enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige
Bygglov: (15+8) x 4 x 46,5 x 1,1 = 4 706 kronor
Remiss/kungörelse 5 x 46,5
= 233 kronor
4 939 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
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 fastighetsbeteckning. 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 telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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§ 134

Dnr 2020/84

Simrishamn 3:28 - bygglov - ändring av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller ändring av enbostadshus inom Simrishamn 3:28. Fastigheten är
belägen vid Branteviksvägen i sydöstra delen av Simrishamn.
Ansökan omfattar tillbyggnad, ändrad taklutning, ändring av tak- och fasadmaterial samt
takkupor (homejor): Tillbyggnad mot söder med veranda och balkong. Höjning av tak, från
27 grader till 45 grader, inredning av vindsplan. Nytt takmaterial, ändring från tegel till
vass. Fasadytor av tegel putsas. Uppförande av två takkupor mot öster och en takkupa mot
väster.
Bedömningen är att angivet takmaterialet inte är förenligt med kulturmiljö-intressen och att
materialet representerar ett avvikande material sett till bebyggelsens utseende i området.
Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Miljöbalken som i 4 kap anger att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma
till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.
Fornminnesmarkering finns inom fastighetens södra del.
Området är detaljplanelagt. Detaljplanen anger kvartersmark för bostadsändamål med bestämmelser om områdets bebyggande och bebyggelsens utformning.
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar att området längs Branteviksvägen
och Gamla Vägen är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska iakttas vid förtätning, tillbyggnad och exteriör förändring, så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och
skyddas.
Bygglovsenheten har framfört följande till sökande: Området anges som särskilt värdefull
kulturmiljö i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram. I kommunens översiktsplan
Justerandes sign
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redovisas området som värdefull bebyggelsemiljö. Planeringsförutsättningarna understryker vikten av anpassad utformning.
Bedömningen är att det föreslagna vasstaket inte samspelar med bebyggelsens utseende i
området. Bedömningen är att ett vasstak kommer att avvika eftersom husens takmaterial
till stor del är tegel och även andra traditionella material exempelvis plåt. Föreslår tegel
eller plåt (falsad eller panntakplåt) istället för vass.
Sökande har svarat: Angående val av tak. Översiktsplanen är inte bindande. Inget i detaljplanen ger stöd för att neka bygglov för stråtak. Byggnadsnämnden har lämnat bygglov för
stråtak för Brantevik 32:1. Situationen är helt likartad, det vill säga en omgivning med
motsvarande tak som i Simrislund.
Byggnadsnämnden beviljade 1988 bygglov för nybyggnad av enbostadshus med vasstak
inom Brantevik 32:1, Vejastigen 7 i Brantevik.
Förvaltningens bedömning
Bedömningen är att ansökan är planenlig, redovisad om- och tillbyggnad bedöms inte avvika från detaljplanens bestämmelser om utnyttjandegrad och form. Redovisade ändringar
och material, förutom takmaterial, bedöms som godtagbara. Redovisat takmaterial bedöms
som ett alltför avvikande material i sammanhanget.
Ett vasstak representerar ett uttryck, ett utseende som hör hemma i bebyggelse-områden
med traditionell äldre sydsvensk bebyggelse.
Utifrån det intryck som bebyggelsen i området ger, det bebyggelsesammanhang inom vilket fastigheten är belägen, är bedömningen att husets takmaterial behöver vara ett i området förekommande takmaterial. Husets befintliga takmaterial är tegel varför tegelpannor
förordas.
Plan- och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Det regionala kulturmiljöprogrammet redovisar att området är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk.
Översiktsplanen redovisar att området är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet
ska iakttas vid exteriör förändring, så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
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Vass som takmaterial bedöms som olämpligt utifrån bebyggelsesammanhang och planeringsförutsättningar. Huset är väl synligt i bebyggelsemiljön. Takmaterialet bedöms som
ett alltför avvikande material i sammanhanget.

Utifrån det intryck som bebyggelsen i området ger är bedömningen att husets takmaterial
behöver vara ett i området förekommande takmaterial.
Takmaterialet bedöms inte vara förenligt med intresset för kulturmiljön och bebyggelsemiljöns värden.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god
helhetsverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-05
Ansökan om bygglov
Kartor och flygfoto
Detaljplan för Simrislundsområdet (107), laga kraft 1985-10-25
Översiktsplan - kap 3B
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bifalla ansökan om bygglov
Fredrik Olsson (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens förslag.
Vasstak är alldeles för främmande i aktuell miljö.
Per-Ove Nilsson (SD): Enligt Fredrik Olssons förslag, det vill säga avslag
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag om bifall mot förslag om avslag och finner att nämnden beslutat
bevilja ansökan om bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

19

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-17

§ 134 forts

Dnr 2020/84

Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Anitha Lindqvist (M), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) Per-Ove Nilsson (SD)) beslutar nämnden bifalla ansökan
om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan strider inte mot detaljplanbestämmelserna.
Föreslagen åtgärd påverkar inte bebyggelsemiljöns uttryck på så sätt att den inte kan accepteras på platsen.
I kombination med övriga ombyggnader på byggnaden är föreslaget takmaterial acceptabelt.
 Ansökan om bygglov beviljas.


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

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan ges.
Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att bestämma
tid med en byggnadsinspektör.
Lämpliga handlingar att lämna in före tekniskt samråd.
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
energiberäkning
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
teknisk beskrivning
……………………………………
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
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I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas 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 byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Bygglov:

13 949 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Reservationer
Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) och Per-Ove Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
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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 fastighetsbeteckning. 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 telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Stiby 150:5 - förhandsbesked - ändring till vårdcentral
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för ändring från gruppboende till vårdcentral.
Bygglovsenheten har till ansökan tillfört karta samt utdrag ur arkivhandlingar - situationsplan, plan och fasader.
Fastigheten Stiby 150:5 är belägen vid Vinkelgatan i Gärsnäs. Fastighetens areal är 2 048
kvm. Byggnaden inom fastigheten är en enplansbyggnad i H-form med sadeltak. Sidobyggnaden är en förrådsbyggnad.
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad och förråd beviljades i augusti 1993. Gruppbostadsbyggnaden stod klar våren 1994. Byggnaden inrymmer fem lägenheter samt gemensamt allrum och rum för personal. Byggnadens byggnadsarea är cirka 470 kvm.
Ansökan redovisar önskemål om ändrad verksamhet.
Bedömningen är att vårdcentral i kvartersområdet inte är i linje med detaljplanens syfte.
Området och fastigheten berörs inte av förordnanden, riksintressen eller fornminne.
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag. Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015 § 216, laga
kraft 15 mars 2017, redovisar att fastigheten är belägen inom ortsavgränsning samt inom
område för värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska iakttas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Området är detaljplanelagt. Detaljplanerat område inom Gärsnäs omfattar i västlig riktning
bebyggelse och områden fram till och med Vinkelgatan och Västergatan.
Området i stort regleras av samma detaljplan som anger samma ändamål för kvarteren.
Detaljplanens angivelse för kvartersmarken: Område endast för bostadsändamål. Där så
prövas lämpligt kan samlingssalar samt lokaler för handel och hantverk medges.
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Ansökan om förhandsbesked avviker från detaljplanens anvisning om användning av kvartersmark.
Ansökan har remitterats till berörda sakägare och till fastighetsägare/grannar.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Stiby 14:4, 14:20,
14:29 och 14:60 samt från Simrishamns kommun som ägare till Stiby 1:110.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Stiby 150:1 och 150:3
samt från Föräldrakooperativet Gladan.
o Svar har inte inkommit från Vinkelgatans Gruppbostad och socialförvaltningen.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:
Trafikverket: Har inga synpunkter på att förhandsbesked beviljas.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot ändrad användning. Informerar om bland annat installation av värmepump, fläktar och avfall/källsortering.
VA-avdelningen, numera Österlen VA: Fastigheten är ansluten till allmänt VA-ledningsnät. Dagvatten och dräneringsvatten ska om möjligt tas omhand inom tomten. Om ändring
av VA-installation görs ska en VA-ansökan skickas in till Österlen VA AB.
Gata/Park-enheten: Kommunens parkeringsnorm kräver en särskild utredning av parkeringsbehovet vid vårdcentraler. Fastighetsägaren ansvarar för att parkeringsbehovet uppfylls enligt utredningen.
Fastighetsägare till Stiby 150:1 och 150:3: Detaljplanen medger inte vårdcentral. Hur ska
parkeringsfrågan lösas?
Föräldrakooperativet Gladan (Malmövägen 70): Det framgår inte tydligt vilken form av
verksamhet som kommer att bedrivas. Är högst frågande och negativ till ändring från
gruppbostad till vårdcentral. Det kommer att innebära negativa konsekvenser för verksamheten (förskola och fritidshem) som ökad trafik, parkeringsfrågor etcetera.
Bemötande från sökande: Kommer som fastighetsägare att möta kravet som parkeringsutredningen kommer fram till.
Bygglovsenheten har framfört följande till sökande: Kommunens parkeringsnorm anger
inte antal behövliga p-platser för verksamhet – vårdcentral, utan anger att utredning krävs.
Bedömningen är att ni nu behöver uppskatta antalet parkeringsplatser utifrån den tänkta
vårdcentralens parkeringsbehov för personal och besökare. Hur kan fastigheten disponeras
för trafik och parkering, finns det utrymme inom fastigheten?
Justerandes sign
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Plan- och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Plan- och bygglagen, 9 kap 30 § p 2, anger att bygglov ska ges om åtgärden inte strider
mot detaljplanen. 31 b § anger att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanens syfte om avvikelsen är liten.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagen och detaljplanen avseende syfte
och lämplighet.
Användningsformerna bostadsändamål respektive hälsovård är olika huvudändamål.
Ändring av byggnad till vårdcentral inom kvartersmark som huvudsakligen är avsedd för
bostadsändamål betraktas som en stor planavvikelse.
Avvikelsen från detaljplanens reglering innebär enligt plan- och bygglagen att bygglov inte
kan medges.
Önskad verksamhet inbegripande behövligt område för parkering och trafikrörelser bedöms inte kunna rymmas inom fastigheten.
Föreslagen åtgärd bedöms inte kunna tillåtas.
Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-05
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar och bemötande
Kartor och flygfoto
Detaljplan för Gärsnäs (1), laga kraft 1964-06-17
Översiktsplan - kap 3B
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan strider mot detaljplanens reglering av kvartersmarkens användning.
Användning av kvartersmark för bostadsändamål respektive vård är olika huvudändamål.
Föreslagen verksamhet med parkeringsbehov bedöms inte kunna rymmas inom fastigheten.
Justerandes sign
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Ansökan om förhandsbesked för den föreslagna åtgärden avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 150 x 47,3
= 7 095 kronor
Remiss/underrättelse: 85 x 47,3 = 4 021 kronor
11 116 kronor
Om tidsfristen för handläggning överskrids ska avgiften reduceras enligt plan- och bygglagen 12 kap 8a §. Tidsfristen har löpt ut. Avgiften reduceras med hela beloppet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
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 fastighetsbeteckning. 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 telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Simrishamn Ugglan 24 - bygglov
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Simrishamn Ugglan 24 kom in den 13 juli 2020 till
byggnadsnämnden. Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad med multihall och
garage samt tillbyggnad av entré och uterum samt fasadändring.
Fastigheten ligger inom Detaljplan Kv Anden mfl/ Tomtindelning kv. Ugglan i Simrishamn.
Bakgrund/utredning
Ansökan
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med en multihall och garage, samt tillbyggnad
av entré och ett uterum samt fasadändring. På fastigheten finns idag ett befintligt enbostadshus och en friggebod. Enbostadshuset är i 1,5 plan med källare och byggnadsarean är
76 kvm och byggnadshöjden är 4,5 meter. Friggeboden är placerad mot fastighetsgränsen i
nordväst och kommer att rivas.
Den ena tillbyggnaden avser ett uterum/vinterträdgård som ansluts mot den västra fasaden
av enbostadshuset och har en byggnadsarea om 26 kvm och byggnadshöjden är 2,3 meter.
Vinterträdgårdens fasader kläs med vit puts lik huvudbyggnaden efter fasadändring. Fönster är av trä och aluminium i grafitgrå kulör. Taktäckningsmaterialet är plåt i zinkfärgad
kulör.
Under vinterträdgården byggs en källare som är avsedd för gym.
Den andra tillbyggnaden är en mindre tillbyggnad mot fasaden mot öster som är avsedd för
en ny entré och klädkammare samt ett skärmtak över passagen till multihallen. En ny utvändig trappa till entrén kommer att byggas.
Komplementbyggnaden är placerad på den östra sidan av enbostadshuset med en sammanlagd byggnadsarea om 121 kvm och placeras längs med fastighetsgränsen i nordöst mot
fastighet Ugglan 22 och Ugglan 23. Komplementbyggnaden består av ett garage med plats
för två bilar som är 40 kvm stort. Garaget placeras 0,6 meter från fastighetsgränsen i nordöst. Som en förlängning av garaget i vinkel in mot gården byggs en multihall med byggnadsarea om 81 kvm bestående av en del som avsedd för hemmakontor på markplan, och
en bastu, bad och verktygsförråd i källarplan under mark. Den andra delen av multihallen
är en större sal som är öppen upp till nock och är avsedd för bland annat racketsport och
ateljé. Byggnadshöjden på multihallen är 3,1 meter från marknivå. Det invändiga måttet
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från golv upp till nock är 8, 02 meter. Multihallens nordvästra gavelfasad består av ett stort
fönsterparti. En utvändig trappa från trädgården ned till multihallen anläggs med samma
bredd som gaveln. Multihallen med garage har ett sadeltak och både fasad och tak består
av stående träpanel i svart kulör. Fyra takfönster placeras i takfallet mot nordöst och ett
fönster placeras i fasaden mot nordöst.
En förbindelsegång under mark går från multihallen till gymmet som är placerat under
vinterträdgården. Utvändigt mellan multihall och enbostadshuset byggs en terrass. Markhöjder runt om befintligt hus kommer att ändras för att anpassas till den nya terrassen, vinterträdgården, multihallen och den nya entrén.
Ansökan avser, utöver det ovan nämnda, fasadändring på enbostadshuset från plåtbeklädd
tegelfasad i vit och brun kulör till puts i vit kulör. Fönsterna är av aluminium och trä i grafitgrå kulör.
Befintlig byggnadsarea är 76 kvm. Den nya byggnadsarean blir totalt 228 kvm.
Befintlig in- och utfart mot Wranérsgatan kommer fortsatt att användas.
Planförhållande
Fastigheten ligger inom Detaljplan Kv Anden mfl/ Tomtindelning kv. Ugglan Laga kraft
vunnen 1945-12-31/1946-05-09.
Fastighetsegenskaperna för Ugglan 24 är BÖ1v och i detaljplanen beskrivs följande:
För byggrätten gäller att ¾ lämnas obebyggd och må intet fall huvudbyggnad uppföras
med större areal än 100 kvm.
Fastighetsarean är 891 kvm och ¼ av 891 är 223 kvm. Byggrätten är med andra ord 223
kvm på denna fastighet, men huvudbyggnaden får bara vara 100 kvm stor.
Avstånd till närmsta fastighetsgräns enligt Byggnadsstadgan 4,5 meter gäller.
Inom Ö betecknat område får på varje tomt endast en huvudbyggnad uppföras, jämte garage. Huvudbyggnad ska uppföras fristående.
Inom Ö betecknat område får byggnadsnämnden medgiva uppförande av garage till den
utsträckning som av byggnadsnämnden prövas motsvara de å tomt boendes privata behov.
Sammanlagda arealen av dylika garage må inom samma tomt utgöra högst 30 kvm.
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Områdesbeskrivning
Kvarter Ugglan ligger centralt i Simrishamn strax väster om bykärnan intill Jonebergsparken och ingår i ett karaktäristiskt egnahemsområde. Omkringliggande villor är cirka 75- 80
kvm stora med tillhörande komplementbyggnader eller tillbyggnader om cirka 15-30 kvm.
På andra sidan gatan från Ugglan 24 finns kvarter Anden som består av sex st. flerbostadshus som är tidstypiska lamellhus från 1950- talet.
Närmsta mataffär är Ica supermarket som ligger 600 meter från fastigheten och närmsta
apotek är Apotek hjärtat som ligger 400 meter från fastigheten. Närmsta busshållplats är
Holmströmsgatan i Simrishamn och där går buss 591.
Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheten omfattas inte av några riksintressen men ligger inom regionala intressen för
särskilt värdefull kulturmiljö och inom kulturmiljöstråk.
Fornminnen
Fastigheten omfattas inte av några fornminnen.
Biotopskydd
Fastigheten omfattas inte av några biotopskydd.
Artskydd
Fastigheten omfattas inte av några artskydd.
Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden.
Trafik
Väghållare för Fredsdalsgatan och Wranèrs gatan är kommunal och som har lämnat yttrande utan erinran i ärendet.
Teknisk service
VA-enheten har lämnat yttrande utan erinran i ärendet.
Berörda sakägare
Berörda sakägare och myndigheter har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttrande med erinran har inkommit från Hsbs Bostadsrättsförening till fastighet Anden 3
som skriver ”Brf. Fredsdal har följande synpunkter på tillbyggnad av Ugglan 24. Vi anser
att reglerna för detaljplanen ska följas. Avvikelser i storlek och närhet till granntomter ska
inte godkännas. Nybyggnaden är övervägande fönsterlös mot omgivningen och ska målas
svart. Vi vill behålla områdets gröna luftiga karaktär och tycker att en stor svart byggnad
inte passar in.”
Justerandes sign
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Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Simrishamn 2:1, Ugglan 21,
22, och 25.
Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Ugglan 23.
Sökande har fått remissvaren för bemötande och skriver:
” Bemötande av Brf. Fredsdal´s synspunkter:


Detaljplanen är från en tid när komplementbyggnads begreppet inte fanns. Totala BYA i detta fall, överstiger med mindre in 5%.
(vi kan kanske föreslå en reduktion av vinterträdgård?)



Avstånd till tomtgräns är godkänd av involverade grannar.



Byggnadens fönster är placerade med hänsyn till omgivningarna, men samtidigt fokus på väderstreck.



Vi är beredd att putsa komplementbyggnad vit lika bostadshuset och bekläda taket med tegelpannor.”

Bemötandet har redovisats i sin helhet.
Lagrum
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)

Enligt 9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. Den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) Överensstämmer med detaljplanen.
2. Åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Detaljplan Kv Anden mfl/ Tomtindelning kv. Ugglan
Laga kraft vunnen 1945-12-31/ 1946-05-09.
Förvaltningens ställningstagande
Enligt detaljplanen får byggnadsarean för huvudbyggnaden max vara 100 kvm och garaget
max 30 kvm. Enligt ansökan kommer den totala byggnadsarean att bli 228 kvm. Huvudbyggnaden kommer att bli 112,6 kvm vilket är en avvikelse på 12,6%. Garaget kommer att
bli 40 kvm och är en avvikelse på 33,3%. I detaljplanen står det att garaget inte får sammanbyggas med huvudbyggnaden och enligt ansökan lämnas ett avstånd på 20 cm mellan
garage och entrétillbyggnadens skärmtak. Men multihallen och utrymmet under garaget är
sammanbyggd med enbostadshuset under mark med ett förråd och en passage. Ovanför
mark är helhetsintrycket och upplevelsen att tillbyggnaden av entrén och garaget med
Justerandes sign
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multihallen att de är sammanbyggda. Därmed avviker det från detaljplanen då det inte bedöms följa detaljplanens bestämmelser eller syfte.
Enligt byggnadsstadgan ska avstånd till fastighetsgräns vara 4,5 meter men i ansökan redovisar man 0,6 meter och 1,5 meter till fastighetsgränserna i nordost. Avståndet avviker från
byggnadsstadgan och möjliggör inte utrymme för uppförande och underhåll av garaget och
multihallen på egen fastighet.
Förvaltningen ifrågasätter även lämpligheten för en komplementbyggnad avsedd som
multihall och ateljé till ett enbostadshus i egnahemsområdet i Simrishamn? En komplementbyggnad ska vara ett komplement till bostaden för privat bruk. En multihall där det
bland annat ska bedrivas racketsport inbjuder till aktiviteter och verksamheter som innebär
att fler personer kan komma att vistas på fastigheten där exempelvis plats för utökad parkering inte är möjlig. Det bör också beaktas att en multihall med racketsport kan medföra
olägenhet för grannar i bostadsområdet med tanke på buller och sena kvällsaktiviteter.
Tillbyggnader och komplementbyggnader av detta slag öppnar även upp möjligheten för
andra fastighetsägare i bostadskvarteret att frångå detaljplanens bestämmelser och syfte,
vilket riskerar att förstöra ett karaktäristiskt egnahemsområde i Simrishamn.
En komplementbyggnad till ett enbostadshus är ett komplement till bostaden och ska vara
underordnad enbostadshuset. Det vill säga, komplementbyggnaden ska inte dominera över
enbostadshuset.
Förvaltningen gör bedömningen att det inlämnade förslaget där multihallen och garaget har
en fasad av stående träpanel i svart kulör föredras framför förslaget med vit puts och röda
tegelpannor. Detta på grund av att både material- och kulörvalet skiljer sig från huvudbyggnaden och underordnar sig huvudbyggnadens nya fasad- och takmaterial. Svart kulör
på träfasad ger ett mer dämpat intryck och går även i linje med en komplementbyggnads
funktion och uttryck, samtidigt som det lyfter fram en god samtida arkitektonisk gestaltning. Vinterträdgårdens zinkfärgade tak ska vara matt för att undvika störande reflektioner
från solljus.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att bygglov inte kan beviljas då
sökt åtgärd avseende komplementbyggnaden och garaget, strider mot detaljplanen och
plan- och bygglagen 9 kap.30§.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 30 § och 9 kap.31 b §
Detaljplan Kv Anden mfl/ Tomtindelning kv. Ugglan Laga kraft vunnen1945-12-31/ 194605-09
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-05
Justerandes sign
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Överläggningar
Sakägarkretsen, vem som ingår i den diskuteras. Hyresgäst kontra bostadsrättsinnehavare.
Förslag till beslut på sammanträdet – återremiss
Anders Johnsson (M): Återremiss för klargörande av sakägarkrets.
Beslutsgång återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat
återremittera ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till förvaltningen för klargörande av sakägarkrets, om alla behöriga sakägare har hörts.
_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten
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Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - samrådshandling detaljplan
för Rönnebröd 6:70
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har översänt samrådshandlingar för ändring av detaljplan för
Rönnebröd 6:70 till byggnadsnämnden för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten i att tillåta flerbostadshus och radhus på
fastigheten, Rönnebröd 6:70, som idag är planlagd som område för bostadsändamål, fristående hus om högst en (1) våning. Marken är kommunägd och med den ökade efterfrågan på lägenheter anser kommunen det är i det allmännas intresse att även tillåta flerbostadshus inom fastigheten.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 1 oktober 2020, § 188 att godkänna detaljplanen för
samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat
förfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/förslag till yttrande, 2020-11-10
Remiss från SPN, samrådshandlingar, 2020-10-05
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - samråd Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025, Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har översänt samrådshandlingar för Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för
Simrishamns kommun 2021–2025, Skåne län, till byggnadsnämnden för yttrande.
Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att arbeta med bostadsfrågorna ur ett
attraktivitetsperspektiv. Alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Simrishamns kommun vill kommunicera och inspirera till inflyttning genom en strategisk och tydlig bostadspolitik, som engagerar lokalsamhället. Kommunen ska tydliggöra vilka områden för bostadsförsörjning man aktivt vill arbeta med och förverkliga på kort och lång sikt. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge förslag på åtgärder för att nå målet.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 22 oktober 2020, § 218 att godkänna planen för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/förslag till yttrande, 2020-11-10
Remiss från SPN, samrådshandlingar, 2020-10-30
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot programförslaget

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Hjälmaröd
4:203, Kiviks hotell, utställning
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har översänt utställningshandlingar för detaljplan för Hjälmaröd 4:203 till byggnadsnämnden för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att utveckla parkområdet med bostäder, i huvudsak radhusform,
samt möjliggöra för hotellverksamhetens expansion. Bostadsbebyggelse i anslutning till
hotellanläggningen möjliggör för ökad servicegrad inom området. Då lång tid har passerat
sedan utställning 1 samt då förslaget reviderats görs en andra utställning.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 222 att godkänna planen för
utställning. Planen handläggs enligt plan- och Bygglagen 1987. Planprövning sker genom
normalt planförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Kungörelse, utställningshandlingar, 2020-10-28
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att invända mot detaljplaneförslaget.
_______

Beslutet expedieras till:
samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

35

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-17

§ 140
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Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Hammenhög
27:91, granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har översänt granskningshandlingar för ändring av detaljplan
för Hammenhög 27:91 till byggnadsnämnden för yttrande.
Detaljplanen syftar till att pröva utveckling och exploatering av verksamhetsmark inom
Hammenhög 27:91. Planen föreslår att ett område planlagt för grönområde istället planläggs för verksamheter. Planområdet ligger i de nordvästra delarna av Hammenhög.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 22 oktober 2020, § 223, att godkänna planen för
granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom
standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/förslag till yttrande, 2020-11-10
Remiss från SPN, granskningshandlingar, 2020-10-28
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Aktuell information, förvaltningschefens information
Tf. samhällsbyggnadschef 4/1 - 30/4 2021: Tommy Samuelsson, kommer närmast från
Ängelholms kommun där han arbetat som konsultchef under 2020. Har tidigare arbetat
som samhällsbyggnadschef i Lomma, Burlöv och Svalöv.
FC-slutintervjuer planerade till 21/1-21, med beräknad anställning från och med 1 maj.
Internbudgetarbetet pres 1/12; BN 15/12 = + 800 tkr
2020: 2 114 tkr
2021: 2 936 tkr
Nämndmål och indikatorer tas upp på presidiet 1/12
Covid-nytt -> 13 dec FHM förlängt de allmänna råden idag
Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:
Personal som är sjukskriven. Rekrytering av bygglovshandläggare klar, börjar 1 december
2020. Rekrytering av tillsynshandläggare, 90% klart. Börjar också i december.
_____
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