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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 49 Upprop och val av justeringsperson 2020/6 4
§ 50 Godkännande av föredragningslista 2020/7 5
§ 51 Meddelanden 2020/8 6 - 7
§ 52 Information AKP (Arkitektur- och kulturmiljöpro-

grammet) - Ina Jacobsen
2020/9 8

§ 53 Information/återrapportering från möte med Länssty-
relsen

2020/9 9

§ 54 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/10 10 - 11
§ 55 Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-04-30 2020/11 12
§ 56 Delegationsordning 2020 (redaktionell revidering) 2020/26 13
§ 57 Beslutsattesträtter 2020 2020/19 14
§ 58 Tillsynsplan/behovsutredning 2020 2020/39 15 - 17
§ 59 Hjälmaröd 1:19 - förhandsbesked - nybyggnad för 

tillfälligt boende och distansundervisning
2020/35 18 - 25

§ 60 Hoby 7:8 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbo-
stadshus

2020/36 26 - 30

§ 61 Viks fiskeläge 30:1- förhandsbesked - nybyggnad av 
två enbostadshus

2020/37 31 - 38

§ 62 Rörum 67:1 och Rörum 67:85 - förhandsbesked ny-
byggnad av lägenhetshotell

2020/38 39 - 52

§ 63 Blästorp 5:7, tillsyn, olovligt byggande - frågan om 
ingripande

2015/335 53 - 55

§ 64 Bästekille 8:19 - 8 tomter för bostadsändamål - för-
handsbesked - återvisat från Lännsstyrelsen för ny 
handläggning

2019/92 56 - 67

§ 65  Simrishamn 2:84 - tidsbegränsat bygglov för camping 2020/41 68 - 70
§ 66 Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden - Planpro-

gram för Stengården (del av Simris 206:1, 20:31 och 
20:33) - samråd

2019/61 71

§ 67 Aktuell information 2020/9 72
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 49 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____

4



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 50 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av föredragningslista

Ärendebeskrivning

Ina Jacobsen, planarkitekt, kommer att presentera arbetet med kommunens arkitektur- och 
kulturmiljöprogram (AKP)

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna dagens föredragningslista.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 51 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Mark- och miljödomstolens beslut 2020-04-30 som avslår överklagan av länsstyrelsens 
avslagsbeslut avseende överklagan av byggnadsnämndens beslut om lov den 28 maj 
2019 § 56 för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Taltrasten 21 i Simrishamn (dnr 
2019/43)

2. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-04-28 om avskrivning på överklagande av 
länsstyrelsens avslagsbeslut avseende byggnadsnämndens bygglov 2019-12-18 § 519 
(delegation) för padelbana på fastigheten Hoby 11:50 (dnr 2019/588)

3. Länsstyrelsens beslut 2020-04-24 som upphäver det överklagade beslutet och återförvi-
sar ärendet till byggnadsnämnden för förnyad handläggning avseende byggnadsnämn-
dens beslut (delegation) den 9 mars 2020 att avsluta ett tillsynsärende rörande en anmä-
lan om pågående byggåtgärder utan att vidta åtgärder och avskriva ärendet på fastighet 
Bästekille 11:26 (dnr 2020/146). Detta beslut har överklagats av förvaltningen som 
också biläggs till meddelanden.

4. Mark- och miljödomstolens beslut 2020-04-21 som avslår överklagan av länsstyrelsens 
avslagsbeslut avseende överklagan av byggnadsnämndens beslut om lov den 19 februa-
ri 2020 § 77 (delegation) för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Sandby 22:59 (dnr 
2020/40)

5. Länsstyrelsens beslut 2020-04-17 som avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut 
den 27 januari 2020 § 30 avseende beviljat lov för transformatorstation på fastigheten 
Hammenhög 26:20 (2019/663)

6. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-29 § 69 om att godkänna förslag till pro-
jektdirektiv för Fördjupning av översiktsplan för Simrishamns Stad.

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-15 § 82 om helårsprognos 1, Simrishamns kom-
mun.

8. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-15 om budget 2021–2023, budgetanvisningar och 
mall för budgetskrivelse.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 51 forts Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut och för-
handsbesked under perioden 2020:

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

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

6 4 9 2

varav positiva för BN 2 2 5 1
varav negativa för BN 4 2 4 1
De negativa som är 
tagna på sammanträde

3 1 3 0

Rättssäkerhet % (12 
mån period) av överkla-
gade beslut

56 56 56 55

Rättssäkerhet % (12 
mån period) av totala 
antalet beslut om lov

97 97 96 96

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

35 31 57 49

Antal under månaden 
överklagade beslut*

1 3 4 5
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 52 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information AKP (Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet) 

Ärendebeskrivning

Ina Jacobsen, planarkitekt, informerar om det pågående arbetet med kommunens Arkitek-
tur- och kulturmiljöprogram (AKP).

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 53 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information/återrapportering från möte med Länsstyrelsen 

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK och Anders Johnsson, ordförande rapporterar 
från skypemöte med Länsstyrelsen. Byggnadsnämndens presidium, förvaltningschefen, 
enhetschefen, handläggare från bygglovsenheten och nämndsekreteraren deltog vid detta 
skypemöte. 

Det diskuterades bland annat länsstyrelsens långa handläggningstider, länsstyrelsens priori-
teringar av ärenden, strandsskyddsbedömningar, landsbygdsutveckling (ett begrepp som 
inte Skåne omfattas av, enligt LST´s bedömning), förhandsbesked med villkor, kan man 
kräva MKB (miljökonsekvensbeskrivning) i förhandsbesked. (nej, krävs det MKB måste 
detta prövas i detaljplan), artskyddsdispenser, ÖP, handläggningstider för landskapsbild-
skydd, förutsättningar för byggnation på åkermark/jordbruksmark, landsänkningar (som är 
störst i Skåne), ändrad användning kopplat till klimatförändringar och höjda havsnivåer, 
överklagande-processer/möjligheter.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 54 Dnr 2020/10

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. 

Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) april 2020

Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Kristina Skaneland
Startbesked - Henrik Nordström
Startbesked – Hanna Wiberg

Lovärenden (ByggR) april 2020
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar - Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Kristina Skaneland
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland

Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Henrik Olsson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Jonas Mårtensson
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 54 forts Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut om ändring av kontrollansvarig – Henrik Nordström

Strandskyddsärenden (ByggR) april 2020
Avskrivning – Kristina Skaneland

Tillsynsärenden (ByggR) april 2020
Beslut att inte ingripa – Hanna Wiberg
Beslut att inte ingripa – Kristina Skaneland
– 
Slutbesked (Evolution) april 2020
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Interimistiskt slutbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Nordström

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-04-01—2020-04-30
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-04-01—2020-04-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 55 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-04-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-april 2020. Nämndverksamheten och bygglovsverksamheten bedöms hålla årets 
budget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-11
Ekonomisk rapport per april 2020

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per april 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 56 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning 2020 (redaktionell revidering) 

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att förtydliga Byggnadsnämndens delegations- och arbetsordning, 
bland annat är det nu otydligt vem som har rätt att överklaga ett överprövningsbeslut samt 
även behov av vissa redaktionella ändringar.  
Gällande delegations- och arbetsordning reviderades av Byggnadsnämnden den 10 mars 
2020, § 22.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Förslag till reviderad delegations- och arbetsordning för Byggnadsnämnden, 2020-05-26 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upphäva delegations- och arbetsordning för Byggnadsnämnden, beslutad 2020-03-
10, § 22

 Anta delegations- och arbetsordning för Byggnadsnämnden, 2020-05-26
_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 57 Dnr 2020/19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsattesträtter 2020 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden ska utse beslutsattestanter inom byggnadsnämndens verksamhetsområ-
de för respektive budgetår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade vid byggnadsnämndens sammanträde 10 mars 
2020, § 20, förslag till beslutsattesträtter för 2020. Ärendet återremitterades till samhälls-
byggnadsförvaltningen för kontroll av beloppsgränser.

Beloppsgränser för beslutsattest av leverantörsfakturor har nu sänkts från 10 000 tkr till 1 
000 tkr och beloppsgränser för beslutsattest av bokföringsorder har sänkts från 10 000 tkr 
/100 000 tkr till 1 000 tkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-05
Bilaga med förslag till beslutsattesträtter för byggnadsnämnden 2020

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna beslutsattesträtter för 2020, inklusive därtill hörande ansvar/ verksamhe-
ter och belopp, enligt redovisad bilaga.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 58 Dnr 2020/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsynsplan/behovsutredning 2020 

Ärendebeskrivning

Syfte med tillsynsplan och byggnadsnämndens ansvar

Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, förhandsbesked, strandskydd och tillsynsä-
renden. Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en stads- och land-
skapsbild som ska vara estetisk tilltalande. Byggnadsnämnden ska också se till att bygglov 
är förenliga med gällande lagar, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att lagar och bestämmelser 
följs. Det är viktigt för medborgarnas förtroende att byggnadsnämnden lever upp till sitt 
ansvar och det blir odemokratiskt om den enskildes möjlighet att bygga inte grundas på 
lagar och bestämmelser utan på grannars goda vilja.

Tillsyn sker vid anmälan. Byggnadsnämnden har idag ingen uppsökande verksamhet. För 
att ta initiativet, planera verksamheten och prioritera rätt har en tillsynsplan upprättats som 
innehåller en utförlig behovsutredning, aktuella tillsynsområden, konsekvensanalys och 
prioriteringar.

Tillsynsplanen ska följas upp årligen. Denna tillsynsplan är en uppföljning av tillsynsplan 
2018 och 2019.

Simrishamns kommun får årligen in cirka 71 nya tillsynsärenden (värdet är framräknat 
med hjälp av medelvärde) och har 212 öppna tillsynsärenden (2019-12-31). 2019 fick Sim-
rishamns kommun in 510 ansökningar om lov, 20 strandskyddsdispenser och 167 anmäl-
ningsärenden. 

Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument i arbetet med tillsynsärenden och ett 
hjälpmedel för att kunna prioritera rätt.

Tillsynsplanen innehåller en behovsutredning för bygglovsenheten. Behovsutredningen 
visar att det saknas 0,8 handläggare för att handlägga inkomna bygglov. Vidare saknas det 
0,45 handläggare för att handlägga nyinkomna tillsynsärenden samt 2,3 handläggare för att 
handlägga äldre tillsynsärenden 2011-2019 under ett års tid. Hur pass mycket Covid-19 
påverkar ärendemängden för resten av 2020 och 2021 är svår att sia om.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 58 forts Dnr 2020/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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TIMMAR/ÅR

Det är viktigt att byggnadsnämnden har möjlighet att avsätta tillräckliga resurser för verk-
samheten och att bygglovsenheten ska kunna bemöta alla kunder på ett bra sätt och att 
bygglovsenheten kan handlägga alla ärenden som kommer in.

Om bygglovsenheten inte får mer resurser och metodiskt använder tillsynsplanen som pla-
neringsverktyg blir konsekvenserna att ”högen” med tillsynsärende kommer att öka och det 
kommer ta längre tid att handlägga bygglovsärenden. Detta medför att hälso- och säker-
hetsrisker i kommunen uppstår och ökar.  Bebyggelsemiljön blir ovårdad och rättssäkerhe-
ten blir lidande. Vidare kommer arbetsmiljön för tjänstepersonerna inom bygglovsenheten 
att påverkas negativt.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-12
Tillsynsplan med behovsutredning 2020, förslag
Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och byggförordningen (2011:338)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 58 forts Dnr 2020/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta Tillsynsplan med behovsutredning 2020.

 Årligen följa upp Tillsynsplan med behovsutredning. 

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 59 Dnr 2020/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hjälmaröd 1:19 - förhandsbesked - nybyggnad för tillfälligt boende och 
distansundervisning 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en byggnad för tillfälligt 
boende och distansundervisning med placering inom södra delen av Hjälmaröd 1:19.
I ansökan beskrivs att byggnaden huvudsakligen ska användas för undervisning och boen-
de för föreläsare och forskare, där tillfälligt boende möjliggör att verksamhet för distansun-
dervisning och forskning kan bedrivas.

Fastigheten Hjälmaröd 1:19 är belägen nordväst om Kivik. Fastigheten nås via Hjälmaröd-
svägen och Björketvägen.

Berört område är en del av ett odlingslandskap. Området karaktäriseras av fruktodlingar 
och ängsmark med trädridåer och dungar samt den mot havet sluttande terrängen.

Fruktodling har inte bedrivits inom fastigheten under de senaste decennierna. Bygglovs-
handlingar från 1980-talet redovisar att byggnaderna inom fastighetens norra del är perso-
nalbod och redskapsbod för fruktodlingens behov.

Området berörs inte av förordnande för landskapsbildsskydd.

Området berörs inte av dikningsföretag.

Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Kivik. Närmsta ort för samhällsservice 
är Kivik.

Riksintresse för Ravlunda skjutfält - riksintresse för totalförsvaret enligt Miljöbalken 3 kap 
9 § - berör området. Fastigheten är belägen inom yttre zon för bullerpåverkat område 90 
dBC (influensområde för buller).

Området omfattas av riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust 
enligt Miljöbalken:

o Miljöbalken, 3 kap 6 §: Område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 59 forts Dnr 2020/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

o Miljöbalken, 4 kap 2 §: Inom kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till 
Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen sär-
skilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redo-
visar kulturhistoriska värden: Kivik - Fisket har varit den största näringen på Österlen, men 
trakten är också känd för sin rika fruktodling som gynnats av jordmånen och klimatet. Den 
för Kiviksbygdens karaktäristiska fruktodlingen har traditioner sedan 1800-talets sista de-
cennier.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar kustzonen. Berörd fastighet är belägen 
strax väster om kulturmiljöstråket.
Bedömningen är att även områden nära gränsläge är viktiga att uppmärksamma ur kul-
turmiljösynpunkt.

Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, laga 
kraft 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseut-
veckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. I de gröna pauserna tillämpas en 
restriktiv hållning mot exploatering.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att 
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan 
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska 
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar tu-
rism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.

Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Kiviks marknadsfält/Kivik till Vite-
mölla: I området finns stora allmänna intressen och värden som bör värnas bland annat 
natur- och kulturmiljön i stort. Ny bebyggelse anses kunna skada riksintressenas värden. 
Till synes små ingrepp riskerar förstöra upplevelsen av ett relativt orört landskap. Då ny 
bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid 
prövning av plan- och bygglovsärenden.

Berörda myndigheter, sakägare och ägare till fastigheterna Hjälmaröd 1:5, 1:11, 1:22, 3:4, 
5:7, 5:33, 10:12 och 10:13 har beretts tillfälle till yttrande:

o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Hjälmaröd 3:4, 5:7, 
5:33, 10:12 och 10:13.

o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hjälmaröd 1:11 och 
1:22.

o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hjälmaröd 1:5.

Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:
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Försvarsmakten: Har yttrat sig vid två tillfällen (1/4 2020 och 25/5 2020). Det senare till-
fället ersätter tidigare yttrande: Försvarsmakten har inga synpunkter på att förhandsbesked 
ges för sökt åtgärd. Däremot kan Försvarsmakten komma att ha synpunkter på att bygglov 
ges i ett senare skede beroende på vad ansökan avser. Det bör i bygglovsansökan tydligt 
framgå att åtgärden inte avser bostad eller utbildningslokal då fastigheten utsätts för buller 
från Ravlunda skjutfält och störningskänslig bebyggelse (skolor/utbildningslokaler, bostä-
der och vårdlokaler) därmed inte är lämpligt.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot förhandsbeskedet. Om 
verksamheten ska hantera livsmedel eller ha enskild vattentäkt ska en anmälan lämnas in 
till miljöförbundet. Det är verksamhetsutövarens ansvar att utforma lokalerna i enlighet 
med lagstiftning. Installation av värmepump eller kompost för matavfall kräver tillstånd 
eller anmälan. Svårnedbrytbara bekämpningsmedel har påträffats i marken vid äldre frukt-
odlingar. Riktvärden anger vilka halter som kan finnas i jord utan att påverka miljön eller 
människors hälsa. Rekommenderar markprovtagning. Närheten till frukt- och bärodlingar 
bör beaktas vad gäller besprutning med bekämpningsmedel. Vid start av verksamhet ska 
miljöförbundet kontaktas.

Kommunens VA-avdelning: På fastigheten finns befintliga VA-ledningar. Dessa ledningar 
får inte skadas vid markarbete, tunga transporter eller annat arbete på fastigheten. Placering 
av verksamhetslokal ser ut att komma i konflikt med befintliga VA-ledningar. Om för-
handsbesked och bygglovs godkänns för byggnation av verksamhetslokal på angiven plats 
kommer VA-avdelningen undersöka hur VA-ledningarna ligger. Om befintliga VA-led-
ningar kommer i konflikt med placering av verksamhetslokal kan VA-avdelningen flytta 
ledningarna på fastighetsägarnas bekostnad. Befintlig bostad är ansluten till allmänt vatten- 
och spillvattenledningsnät. Dagvatten och dräneringsvatten ska tas omhand lokalt inom 
tomten. Spillvattenledningsnätet är trycksatt vilket medför att en LTA-pumpstation är pla-
cerad på tomten. (LTA = lätt trycksatt avlopp.) Om befintlig LTA-pump inte klarar ökad be-
lastning måste den uppgraderas till en större pump som är dimensionerad efter användning. 
VA-avdelningen utför detta arbete men fastighetsägaren bekostar uppgraderingen. VA-an-
sökan tillsammans med ritningar på invändiga och utvändiga VA-ledningar ska skickas in 
till VA-avdelningen om det byggs en verksamhetslokal på fastigheten.

Björkets Vägsamfällighet: Vägens uppgift är att vara till för fastighetsägarnas behov. An-
delstalet kan komma att justeras när verksamhet ändras, när nya hus byggs och belastning-
en på vägen ökar.

Fastighetsägare till Hjälmaröd 3:4: Byggförbud råder fortfarande enligt Försvarsmakten.

Fastighetsägare till Hjälmaröd 5:7: Ogillar ny byggnation i området, området är olämpligt.

Fastighetsägare till Hjälmaröd 5:33: Bedriver fruktodling, Björkets Fruktodlingar. I områ-
det har det bedrivits fruktodling sedan 1930-1940, hoppas att det ska finnas möjligheter till 
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det även i framtiden. Positivt att kommunen månar om området, grön korridor, allt för 
mycket odlingsmark bebyggs. Men det är tråkigt när mark växer igen. Även annan verk-
samhet behövs, förhoppningsvis har sökanden mer verksamhet än bara uthyrningsverksam-
het. Är positiv till enstaka hus för verksamhet under förutsättning att grannars verksamhet 
runt om accepteras. Viss störning av gödsellukt och ljud förekommer.

Fastighetsägare till Hjälmaröd 10:12: Huset är alldeles för stort. Eftersom forskare/författa-
re tydligen inte ska bo i huset måste behovet av parkering bli ganska stort samt mer biltra-
fik. Vägen är väldigt smal och redan alltmer trafikerad. Vem ska betala för en eventuell 
breddning av vägen. Skjutningarna från Ravlunda gör att militären nekar bygglov. Att ett 
stort hus fick byggas i väster är en stor skandal. Misstaget behöver inte göras om. Området 
är en lugn oas med rikt fågel- och djurliv. Är egentligen inte emot bebyggelse i Björket 
men det ska vara hus som passar in i en bymiljö.

Fastighetsägare till Hjälmaröd 10:13: Området är som fastställts i kommunens översikts-
plan ömtåligt. Ökad rörelse vad gäller trafik, bilparkering och buller kommer att vara stö-
rande. Sökande själva väljer att skilja sitt privata boende från den planerade verksamheten. 
I området häckar den lilla gulhämplingen, den bör skyddas. Kan inte se att sökandes verk-
samhet främjar naturen eller hållbarheten. Att för några år sedan ett, menar felaktigt, beslut 
tagits av byggnadsnämnden kan inte rättfärdiga ett annat bygglov. I ansökan anges att kort-
tidsboende planeras. Tidigare beslut ger nu upphov till fortsatt agerande. Det medför en 
förändring av området och slutet på ett pausområde.

Bemötande från sökande: Verksamhetsidén bygger på distansundervisning. Samarbetspart-
ner och nuvarande arbetsgivare är högskolan i Gävle. Det mest populära programmet är 
utredningskriminologi. Det finns goda möjligheter att arbeta från Kivik och hjälpa till att 
lyfta Österlen som en plats där det går att utbilda sig och att utveckla näringsverksamhet. 
Det framgår tydligt att byggnaden inte ska nyttjas för annat än sökt ändamål. Överenskom-
melsen mellan Försvaret och kommunen (Policyn) kan alltså följas. Vill poängtera att ansö-
kan gäller verksamhet för korttidsboende och distansundervisning. Behov av distans-un-
dervisning kontra möjligheter för Försvaret att samsas med sådan verksamhet måste bygga 
på faktiskt användande. Menar att det inte råder någon tveksamhet om var VA-ledningar 
finns, vilket foto visar. Grannar kommer inte att störas mer än vad de gör i dagsläget. Hög-
skole-standarden har ett tydligt fokus inom områden med strategisk nytta, engagemang och 
miljönytta. Vill ställa frågan - önskar kommunen utveckling eller inte? Distansundervis-
ning är här för att stanna. Har bott i Hjälmaröd i mer än tjugo år och vill som fastighetsäga-
re bestämma vad marken ska användas till och skaffa en nödvändig byggnad för försörj-
ning. Vill satsa på att utveckla distansundervisning på landsbygden.

Tidigare ärende
Byggnadsnämnden beslutade 15 augusti 2017, § 94, att avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av verksamhetslokal (skrivarakademi och kursgård) inom södra delen av fastighe-
ten. Bedömningsgrunderna för beslutet: Negativ påverkan på landskapet genom volym och 
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placering. Allmänna värden för natur, kultur, turism- och friluftsliv äventyras genom ex-
ploatering i ett unikt område med fruktodlingar och brukningsenheter. Skada för riksintres-
sen. Risk för påtaglig skada för riksintresset Ravlunda skjutfält.

Överprövningsbeslut:
o Länsstyrelsen beslutade 27 september 2017 att avslå överklagande med hänvisning 

till kommunens översiktsplan/bebyggelsestrategi, allmänna intressen och värden 
samt totalförsvarets riksintresse.

o Mark- och miljödomstolen beslutade 30 januari 2018 att överlämna ärendet till re-
geringen eftersom målet rör en fråga som är av särskild betydelse för Försvarsmak-
ten.

o Regeringen beslutade 24 oktober 2019 att avslå överklagande på grund av riksin-
tresset för totalförsvaret.

Upplägg för placering, utformning/utseende och disponering samt verksamhetsbeskrivning 
är detsamma i dåvarande och nu aktuellt ärende.

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. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god bygg-
nadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Ändrad användning av befintliga byggnader inom norra delen av fastigheten har inte prö-
vats - användning av personalbod för fritidsboende.
Användning för boende behöver prövas enligt plan- och bygglagen.

Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbygg-
nadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet inom pausområde Kiviks marknads-
fält/Kivik till Vitemölla ska värnas.

En ny byggnad är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan bedöms 
inte vara förenlig med översiktsplanen.

Området i stort inklusive det berörda området representerar ett kulturlandskap, en miljö 
som är betydelsefull både för odlingsverksamhet och för upplevelsen av landskapet (fri-
luftsliv och turism).

Det är viktigt att värna landskapets och områdets karaktär och värden, vilket innebär att 
bibehållande av området, som en del av odlingslandskapet/
kulturlandskapet, har företräde i sammanhanget.
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Området omfattas av riksintresse för Ravlunda skjutfält enligt Miljöbalken innebärande 
restriktivitet eftersom en ny byggnad och dess möjliga användning riskerar att försvåra 
användningen av försvarets anläggning.

Förvaltningens bedömning är att en ny byggnad skulle innebära negativ påverkan på områ-
dets värden och intressen. Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Remissvar med bemötande
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked, 2020-02-14/2020-03-09
Regeringens respektive länsstyrelsens beslut 2019/2017
Översiktsplan - kap 3A och 3B.1

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked. VA-enhetens, Försvarsmakten 
och Miljöförbundets villkor ska beaktas.

Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens 
förslag. Försvarsmaktens yttrande är tvetydigt.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan 
om förhandsbesked.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för att bevilja ansökan om förhandsbesked
NEJ-röst för att avslå ansökan om förhandsbesked

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L) Per-
Ove Nilsson (SD), och Anders Johnsson (M) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att 
bevilja ansökan om förhandsbesked.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Som förhandsbesked meddelas att föreslagen åtgärd medges.
 Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljut-

formning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Försvarsmaktens yttrande 25 maj 2020 ska beaktas.
- Yttranden från Miljöförbundet och VA-avdelningen ska beaktas.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner 
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar förutsatt 
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsver-
ket.se/poit

Eventuella överklaganden meddelas.

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

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 47,3         = 4 730 kronor
Remiss/underrättelse: 85 x 47,3       =  4 021 kronor

8 751 kronor
Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.

Justeringspersonerna är inte överens om nämndens motiv till beslutet varför dessa kommer 
att tas upp på nämndens nästa sammanträde. 
_______
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Beslutet expedieras till:
Sökande, fastighetsägare till Hjälmaröd 1:19
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Fastighetsägare till Hjälmaröd 3:4, 5:7, 5:33, 10:12 och 10:13 (rek)
Grannar (information 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 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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Hoby 7:8 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad (garage/carport) inom Hoby 7:8. En byggrätt önskas inom fastighe-
tens nordvästra del.

Fastigheten Hoby 7:8 är belägen söder om Skillinge. Berört område är beläget mellan Häv-
davägen och Örnahusvägen.

Marken inom det berörda området består av gräsmark delvis beväxt med buskar och träd. 
Föreslaget tomtområde har en area på cirka 3 000 kvm. Fastighetens area är 14 670 kvm.

Fastigheten och området omfattas av förordnande för landskapsbildsskydd. Södra delen av 
fastigheten omfattas av förordnande för strandskydd.

Området berörs inte av dikningsföretag.

Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Skillinge samt vid Norrekås och Örna-
husen för linjen Ystad-Mälarhusen-Skillinge. Närmsta ort för samhällsservice är Skillinge.

Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Mil-
jöbalken.

o Miljöbalken, 4 kap 2 §: Inom kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till 
Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen sär-
skilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.

Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regio-
nalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kul-
turmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoris-
ka värden. Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar hela kustzonen upp till Övre 
Kustvägen, området Norrekås och Örnahusen med omnejd och Skillinge. Kulturmiljöstråk 
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljö-synpunkt.

Området sydost om Örnahusvägen omfattas av kommunens naturvårdsprogram, antaget av 
kommunfullmäktige den 31 maj 2010, § 44. Naturvårdsprogrammet beskriver kustområ-
dets naturtyper, flora och fauna samt områdets betydelse som rekreationsområde.
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Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, laga 
kraft 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseut-
veckling:

Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. I de gröna pauserna tillämpas en 
restriktiv hållning mot exploatering.

Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att 
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan 
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska 
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar tu-
rism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.

Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Norrekås Örnahusen: I området finns 
stora allmänna intressen och värden att värna bland annat naturmiljö, kulturmiljö och fri-
luftsliv. Ny bebyggelse anse kunna skada områdets karaktär. Området bör inte fragmenti-
seras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på 
omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.

Norrekås och Örnahusen med omnejd – tidigare tillsynsområde
Länsstyrelsen beslutade den 19 december 2011 att Norrekås och Örnahusen med omnejd 
skulle utgöra Länsstyrelsens tillsynsområde för kommunala beslut om lov och förhandsbe-
sked. Skälen för tillsyn var att översiktsplanen från 2001 inte gav tillräcklig vägledning för 
att hantera bebyggelsetrycket, att kommunen genom myndighetsnämnden hade beviljat ett 
antal bygglov och förhandsbesked som skadar riksintressena och att kommunen i arbete 
med fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser föreslog ytterligare bebyggelse i 
området.
Länsstyrelsen beslutade 17 augusti 2017 att återkalla sitt beslut om tillsyn för området Nor-
rekås och Örnahusen med omnejd, då länsstyrelsen anser att den nu gällande översiktspla-
nen hanterar fråga om tillkommande bebyggelse i området på ett mycket restriktivt sätt och 
tar god hänsyn till de riksintressen som finns i området. Skäl att utöva tillsyn föreligger för 
närvarande därmed inte längre och därför återkallades tillsynsbeslutet.

Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 1:34, 1:55, 

7:11, 7:20, 7:21, 7:22 och 7:24 samt från Hävdavägens vägsamfällighet.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 7:13.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 1:54 och 7:26.

Sammanfattning/utdrag från remissvar:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra men finner inte i handlingarna 
skäl som bedöms styrka att översiktsplanen ska frångås.
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Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska verksamheten ha en-
skild avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd. In-
stallation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall 
kräver tillstånd eller anmälan. Ansökan/anmälan ska lämnas till miljöförbundet. Om inte 
bostaden byggs radonsäkrat rekommenderas att provtagning utförs med avseende på radon-
förekomst i mark. Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon 
naturligt i marken inom stora delar av Österlen. Sökanden bör kontrollera vindriktningar, 
eventuell lukt, eventuellt buller med mera för medvetenhet om rådande förhållanden.

Kommunens VA-avdelning: På fastigheten finns befintliga VA-ledningar. Dessa ledningar 
får inte skadas vid markarbete och tunga transporter. Hoby 7:8 ligger inom verksamhets-
område för anslutning till allmänt vatten- och spillvatten-ledningssystem. Fastigheten kan 
anslutas till allmänt vatten- och spillvatten-ledningssystem. Dagvatten och dräneringsvat-
ten ska hanteras lokalt på fastigheten. Förbindelsepunkter och servisledningar måste an-
läggs och upprättas innan VA-anslutning kan ske. VA-ansökan med ritningar på invändiga 
och utvändiga VA-ledningar, samt redovisning av dagvatten och dräneringsvatten, ska 
skickas till VA-avdelningen. Eventuell golvbrunn i garage får inte anslutas till det allmän-
na spillvattenledningsnätet på grund av risk för oavsiktliga utsläpp av exempelvis olja. 
VA-avdelningen förespråkar en tät golvbrunn alternativ installation av oljeavskiljare.

Kommunekologen: Byggnation avses ske på obebyggd mark inom grön paus, pausområde 
1B, kommunens översiktsplan. Detta innebär att särskilda skäl ska finnas för nybyggna-
tion. Fastigheten ligger inom område med naturvärden, landskapsbildsskydd samt riksin-
tresse rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Byggnaderna placeras i en glänta. Fastig-
heten ligger i skogsområde söder om Skillinge. Centralt i skogsområdet finns ett mer eller 
mindre sammanhängande öppet stråk nästan rakt igenom hela skogsområdet. Skogsområ-
det anses mycket viktigt för viltet i närområdet. Om gläntor bebyggs och om träd fälls 
finns stor risk att skogsområdet med tiden snörs av. Då bildas två mindre skogsområden 
och viltet trängs undan.

Fastighetsägare till Hoby 7:13: Området består av naturmark, ängsmark och skog. Det är 
ett rikt djurliv, ser nästan dagligen rådjur, harar, ekorrar och en mängd olika fåglar. Det är 
av största vikt att bevara den skog som finns och inte ta ner gamla tallar eller ta bort obe-
byggd naturmark. Det finns stigar i skogen som nyttjas av människor som promenerar. 
Området har mycket stora värden för friluftsliv och natur. Köpte Hoby 7:13 utifrån premis-
serna att det inte kan tillkomma ny bebyggelse i området enligt översiktsplanens bebyggel-
sestrategi och områdesbeskrivning, enligt kommunens översiktsplan och information från 
samhällsbyggnadsförvaltningen om översiktsplanens upplägg. Om det hade funnits bygg-
lov eller ens en ansökan för Hoby 7:8 hade det överhuvudtaget inte varit aktuellt att köpa 
Hoby 7:13. Utsikten förloras. Har fönster och uteplats som vetter mot skog och naturmark. 
Sätter stort värde på den näraliggande naturen. Om område intill bebyggs kommer hela 
utsikten att gå förlorad, kommer inte längre att få morgonsol på altanen. Det kommer att 
bli full insyn från Hoby 7:8. Utsikten skulle enbart bli garage och parkering. Byggnation på 
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Hoby 7:8 skulle innebära en stor olägenhet. Byggnationen skulle täcka all utsikt i det vä-
der-strecket. Detta skulle påverka estetiskt och trivselmässigt och fastighetens värde skulle 
sjunka. Bor permanent i hus på Hoby 7:13 och bedriver restaurang-verksamhet utanför 
Skillinge. Det borde ligga i kommunens intresse att värna om de människor som vill bo 
permanent på landsbygden, med naturen som granne. Hoppas kunna lita på kommunens 
översiktsplan om att ny bebyggelse inte bör tillkomma. Bilagor: Foton från platsen och 
utdrag ur kommunens översiktsplan.

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. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god bygg-
nadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbygg-
nadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet inom pausområde Norrekås Örnahu-
sen ska värnas.

En ny byggrätt bedöms inte vara i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan 
är inte förenlig med översiktsplanen.

Området i stort, naturlandskapet, inklusive det berörda delområdet representerar en miljö 
som är betydelsefull för områdets natur och djurliv samt som rekreationsområde.

Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av 
området, som en del av ett oexploaterat landskapsområde, har företräde i sammanhanget.

Bedömningen är att en ny byggrätt med tomtplats och tillfart skulle innebära negativ på-
verkan på områdets natur och dess värden samt för områdets natur- och rekreationsvärden i 
ett längre perspektiv.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Remissvar
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked, 2020-02-05
Översiktsplan - kap 3A och 3B.1
Karta – länsstyrelsens tillsynsområde 2011-2017
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för områdets 
värden avseende naturmark och landskap samt rekreationsvärde väger tyngre än det enskil-
da intresset för en ny byggrätt.

Området och fastigheten är inte angivet som ett utbyggnadsområde i översiktsplanen. Öns-
kemål om nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad i området är inte i 
linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi och strategins hållbarhetsmål.

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 47,3         = 4 730 kronor
Remiss/underrättelse: 85 x 47,3 = 4 021 kronor  

8 751 kronor
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare Hoby 7:8
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information 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 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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Viks fiskeläge 30:1 - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom Viks 
Fiskeläge 30:1. Två byggrätter önskas inom fastigheten.
I ansökan redovisas två områden inom fastigheten med ett bostadshus inom respektive 
tomtområde.

Viks Fiskeläge 30:1 är belägen vid Kapten Tunérs Väg i Vik i norra delen av fiskeläget. 
Adressen är Kapten Tunérs Väg 9.

Marken inom fastigheten består av gräsmark med rester av fruktodling. I östra hörnet av 
fastigheten finns en äldre förrådsbyggnad. Fastighetens areal är 1 010 kvm.
Fastigheten Viks Fiskeläge 30:1 och grannfastigheten Viks Fiskeläge 29:1 har tidigare ägts 
av samma fastighetsägare. Bostadshuset är beläget inom Viks Fiskeläge 29:1. Fastigheter-
na har olika ägare sedan december 2019.

Fastigheterna i äldre delen av fiskeläget, inklusive Viks Fiskeläge 30:1, samt fastigheter 
inom landområdet kring fiskelägets bebyggelse, fastställdes genom laga skifte 1891.

Viks Fiskeläge 30:1 gränsar i nordöst, sydöst och sydväst till samfälld ägd mark - 
kust/strand (område med stenhällar), grönstråk med bäck (Bäckastenssträdet) och gatumark 
(Kapten Tunérs Väg).

Ortsområdet nordöst om Viks Stora Väg, fiskelägets gator och bebyggelse, är till största 
delen inte detaljplanelagt.

Området nordöst om berörd fastighet omfattas av förordnande om strandskydd.

Vik med omnejd berörs inte av dikningsföretag.

Marknivån inom fastigheten är inom intervallet 4-5 meter över havet. Kusten är stenig och 
består av hällar och stenformationer med område/stråk av stenar och sand.

Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns vid Viks Stora väg i höjd med Kanike-
vägen i Vik. Avstånd från berörd fastighet till busshållplats är cirka 700 meter. Närmsta ort 
för samhällsservice är Simrishamn.
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Området omfattas av riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljövård och 
högexploaterad kust enligt Miljöbalken.

o Miljöbalken, 3 kap 6 §: 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.

o Miljöbalken, 4 kap 2 §: Inom kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till 
Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen sär-
skilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.

Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regio-
nalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kul-
turmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoris-
ka värden.
Ur kulturmiljöprogrammet: Böndernas gårdar och fiskarnas boningshus ligger sida vid 
sida. Bebyggelsen är till övervägande del låga och oregelbundet grupperad kring de sling-
rande, smala gatorna och sträddena vilka ofta kantas av låga stenmurar. Husen tillhör i re-
gel 1800-talet och är i de äldre delarna närmast hamnen företrädesvis byggda i korsvirke. 
För övrigt är tegel det vanligaste byggnadsmaterialet. Moderna hus har tillkommit i miljön 
och följer den traditionella strukturen. Hamnen utgörs av två armar som bildar en skyddad 
bassäng. Vid hamnplanen finns bodar och torkplats för garn, vilket understryker lägets 
ålderdomliga karaktär.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk 
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.

Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, laga 
kraft den 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelse-
utveckling:
Ny bebyggelse lokaliseras till befintliga orter i enlighet med bebyggelsestrategin för att 
uppfylla de överordnade målen hållbarhet och långsiktigt hållbar kommunal service och 
ekonomi. Nybyggnad ska ske som en varsam och kvalitativ förtätning inom befintlig be-
byggelse i basorterna.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att 
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan 
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling.
Översiktsplanens redovisning/ställningstagande för Vik: Ny bebyggelse ska förhålla sig till 
ortens särdrag och befintliga skala så att risk för storskalighet och likformighet undviks, så 
att riksintresset för kulturmiljön beaktas. Ortsarvgränsningen för Vik ramar in den befintli-
ga bebyggelsestrukturen vilket inkluderar den berörda fastigheten. Stor varsamhet ska be-
aktas vid förtätning så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Ny bebyggelse 
anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet.

Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande.
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o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Viks Fiskeläge 14:10 
(1 st), 14:23, 23:2, 23:3, 29:1, 35:2, 35:3, 36:3, 4:2 och 4:3.

o Remissvar med erinran har inkommit från Viks Fiskeläges Vägförening som förval-
tar gemensamt ägd mark - samfälligheterna S:1 och S:6 (mark och gator mellan 
tomter) samt S:8 (strandområde).

o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Viks Fiskeläge 14:10 (1 st) och 
36:2.

Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:

Kommunens VA-avdelning: Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för anslutning till 
allmänt vatten- och spillvattensystem. Avstyckade fastigheter kan anslutas. Fastighetsre-
glering ska vara gjord innan VA-ansökan hanteras av VA-avdelningen. Dag- och dräne-
ringsvatten ska hanteras lokalt. Förbindelsepunkter och servisledningar måsta anläggas och 
upprättas innan VA-anslutning kan ske. VA-ansökan med ritningar på invändiga och ut-
vändiga ledningar ska skickas in till VA-avdelningen. Hantering av dagvatten och dräne-
ringsvatten ska redovisas.

Viks Fiskeläges Vägförening: Hänvisar till citat hämtat från kommunens översiktsplan: 
”Stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att 
befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.”
Viks Fiskeläge 30:1 är en av de ursprungliga fastigheterna som utgör kärnan i det gamla 
kulturhistoriska Vik. Fastigheten har inte varit bebyggd, frukt och grönsaker har odlats på 
fastigheten. Genom att dela upp fastigheten för två stora bostadshus kommer karaktärsdra-
get att radikalt förändras istället för att bibehållas. Intrycket kommer inte längre att vara ett 
öppet kulturlandskap utan en massiv byggnation. Har förståelse för att en attraktiv fastighet 
i längden inte kan förbli obebyggd, även om det vore önskvärt. Emellertid, om det finns 
någon mening med orden i översiktsplanen, så kan den föreslagna exploateringen rimligen 
inte anses uppfylla översiktsplanens andemening med ”stor varsamhet” eller ”bibehålla och 
skydda befintliga karaktärsdrag”. Styrelsen för Viks Fiskeläges Vägförening menar att ex-
ploatering enligt ansökan ej kan tillåtas.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 4:2 och 4:3: Ansökan är inte i linje med kommunens 
översiktsplan där det skrivs att området är en värdefull bebyggelsemiljö och att stor akt-
samhet ska beaktas vid förtätning. Varför två stora bostadshus? Mått till granne överens-
stämmer inte med mått som erfordras. Anser att två bostadshus är för mycket för fastighe-
ten. Bebyggelsen kommer att dominera.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 14:10: Förtätning riskerar att förändra den kulturella 
särarten. Översiktsplanen fastställer att stor aktsamhet ska tas vid förtätning. Avtrycket i 
ansökan kommer att leda till betydande förändring. Skyddsavstånd mot brandspridning 
mellan byggnader har inte beaktats. Föreslagen parkering kan ifrågasättas avseende exem-
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pelvis krav på framkomlighet för utryckningsfordon. Avstånd till näraliggande fastigheter 
är korta.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 14:23: Byggnation kan inte accepteras i föreslagen ut-
formning. Uteplats inom Viks Fiskeläge 14:23 kommer att påverkas av skuggning vilket 
innebär olägenhet. Nybyggnation måste följa det som anges i översiktsplanen: Anpassas 
efter ortens bebyggelsestruktur, täthet, befintliga gränser och rumsligheter. Förhålla sig till 
ortens särdrag och befintliga skala så att risk för storskalighet och likformighet undviks 
och så att riksintresset för kulturmiljön beaktas. Ett avstånd på 1,7 m mellan byggnad och 
tomtgräns är ej acceptabelt då sträddet vid bäcken används frekvent. Anser att tomten kan 
bebyggas med ett hus.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 23:2: Husen verkar jättestora. Tomterna blir väldigt 
små. Ska detta bli prejudicerande, ska de som har större tomter kunna stycka av? Parkering 
ska vara på gatusidan. Där är en vacker stenmur som för vägens karaktär bör bevaras. 
Tänkta byggnader förefaller stämma dåligt mot översiktsplanen såsom förtätning, karak-
tärsdrag och värdefull kulturmiljö. Mycket stora byggnader på små tomter.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 23:3: Anser att förtätning med två byggrätter innebär en 
för stor exploatering. Ett hus är en rimligare exploateringsgrad. I översiktsplanens förord 
står att vi inte ska bygga bort det folk flyttar hit för. Det är särskilt viktigt i ett gammalt 
fiskeläge. Att trycka in nya hus blir inte bra för miljön. Viks Fiskeläge är utsett till värde-
full bebyggelsemiljö. Trafik och parkering är ett stort problem. Föreslår att endast ett hus 
på fastigheten beviljas.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 29:1: Ser inte att förslaget är förenligt med översiktspla-
nen. Förslaget skulle förändra karaktären i bykärnan i Vik på ett påtagligt och negativt sätt, 
vilket skulle strida mot översiktsplanen och mot grundtanken att definiera bykärnorna i 
Österlens fiskelägen som extra skyddsvärda. Översiktsplanen redovisar en planreserv för 
Vik och utbyggnadsområden föreslås också. För den historiska bykärnan anges att stor 
varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintli-
ga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Det känns uppenbart att förslaget dels skulle leda 
till en förtätning bortom vad som kan klassas som stor varsamhet, dels att byggnadernas 
storlek inte är i linje med att fiskelägets karaktärsdrag bibehålls och skyddas. De tänkta 
tomerna skulle bli för små för att möjliggöra rekommenderade avstånd från byggnader till 
tomtgränser. Ser en risk att detta förslag, om det godkänns, får prejudicerande effekt. Hän-
visar till Länsstyrelsens yttrande för översiktsplanen vari framförs att de områden som i 
regionala kulturmiljöprogram är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer kan sägas 
precisera de allmänna intressena vad avser kulturmiljövärden, sådana allmänna intressen 
ska enligt 3 kap Miljöbalken så långt som möjligt skyddas från att påtagligt skadas. För 
varje ingrepp som görs i kulturmiljön minskar tröskeln för nästa ingrepp. Unikheten mins-
kar. Fiskeläget skulle gradvis kunna förvandlas från unik, välbevarad, historisk miljö till ett 
trångt villaområde.
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Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 35:2: Hur kan man komma på idéen att ansöka om två 
stora hus? Det kan man knappast påstå smälter in med omgivande bebyggelse, att trycka in 
två stora hus på tomten. Hoppas verkligen att det tänkta spektaklet inte vinner gehör. Det 
skulle förstöra för boende i byn om det blir verklighet. Man får inte förstöra ett vackert 
fiskeläge med ett sådant tilltag. Detta planerade bygge är ett stort ingrepp i luftigheten och 
utsikten. Två hus medför mer än dubbelt så många fordon som ska parkeras.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 35:3: Fiskeläget har en ålderdomlig prägel med högt 
kulturhistoriskt värde. Gatunätet är en viktig del av miljön. De låga husen följer det oregel-
bundna gatunätet, ofta med stengärden som markerar tomtgränserna. Skåneleden går ige-
nom Vik, längs Kapten Tunérs Väg, förbi hus, trädgårdar och stengärden. I Länsstyrelsen 
natur- och kulturprogram från 1996 är rekommendationen för fiskeläget att gatunätet och 
bebyggelsen bör behållas intakt och ingen ny bebyggelse bör tillåtas. Det är glädjande att 
översiktsplanen konstaterar att området är en värdefull bebyggelsemiljö och att stor akt-
samhet ska beaktas vid förtätning. Tycker inte att det är ett bra förslag med nybyggnad av 
två nya enbostadshus. Gatan är smal och trång. Förslaget måste i praktiken innebära att 
stengärdet tas bort och ersätts av parkerade bilar. Det är ett stort ingrepp i en känslig kul-
turmiljö och vittnar om en tondövhet för Viks skönhet och unika historia.

Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 36:3: Fastigheten har huvudsakligen använts för odling. 
Att förändra det kulturhistoriska Vik genom att stycka upp i två smala tomter och att be-
bygga med vardera ett stort hus rimmar dåligt med kommunens ambition att värna karaktä-
ren av gamla Vik. De två husen kommer att stå mycket nära varandra och endast en smal 
markremsa kommer att finnas kvar runt husen, intrycket blir massivt. Är inte motståndare 
till att Viks Fiskeläge 30:1 bebyggs. Emellertid kan det inte var kommunens avsikt när 
översiktsplanen antogs att en exploatör skulle kunna maximera utfallet av sitt projekt på 
bekostnad av de exceptionella kulturhistoriska värden på Vik. Stor varsamhet ska beaktas 
vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibe-
hålls och skyddas.

Bemötande från sökande: Placering och utformning har gjorts med noga eftertänksamhet 
och med mål att följa och harmonisera med befintlig bebyggelse med syfte att bevara den 
kulturella miljön. Har grundligt gått igenom befintlig näraliggande bebyggelse kopplat till 
boyta, byggyta och tomternas storlekar. Förslaget ligger något över snittet på boytan, detta 
kopplat till att husen måste ritas efter dagens standarder och tillgänglighetskrav. Husen 
kommer att vara anpassade för permanentboende för att kunna skapa ett levande fiskeläge. 
Avsikten är att göra husen lika stora men att de får olika karaktärsdrag för att harmonisera 
med intilliggande bebyggelse. Anser att det kommer att finnas möjlighet att parkera på 
respektive fastighet. Självklart ska så stor del som är praktiskt möjligt av befintlig stenmur 
att bevaras. Ägare till angränsande fastighet har godkänt ett avstånd på 2,5 m mellan hus 
och gräns. Flera fastigheter i fiskeläget har hus som ligger mycket nära tomtgräns. Tänkt 
golvhöjd klarar krav på 3 m över havsnivån. Har med brandskydd i planeringen. Önskar 
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bygga två hus som harmoniserar med omgivningen med uttryck som är karaktäristiska för 
Viks fiskeläge. Vill absolut inte att husens storlek ska sticka ut men ändå möjliggöra för 
åretruntboende som bidrar till ett levande fiskeläge. Ser att byggnationen bidrar till över-
siktsplanens mål att samla, förtäta och utveckla bebyggelsen.

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. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god bygg-
nadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Miljöbalken, 3 kap 6 §, 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 (riksintresse för kulturmiljövård).

Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar att nybyggnad ska ske som en varsam och 
kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse. Översiktsplanen beskriver att stor varsam-
het ska beaktas vid förtätning så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

Två nya byggrätter bedöms inte vara i linje med översiktsplanens ställningstagande om att 
skydda kulturmiljön. Bedömningen är att ansökan inte är förenlig med översiktsplanen.

Bebyggelse inom Viks Fiskeläge 30:1 behöver betraktas utifrån kulturmiljö-förutsättningar 
och den historiska bebyggelsestrukturen. Hänsyn till den värdefulla bebyggelsemiljön och 
områdets miljövärden behöver beaktas.

Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att en eventuell förtät-
ning behöver ske på ett varsamt sätt.

Bedömningen är, utifrån kulturmiljö och varsamhetsaspekt, att en byggrätt inom fastighe-
ten skulle kunna prövas och medges.

Två nya byggrätter med tomtplatser, biluppställningsplatser samt in- och utfarter represen-
terar ett alltför kompakt avtryck som skulle innebära negativ påverkan på områdets karak-
tär och kulturvärden.

Upplägget i ansökan bedöms inte vara förenligt med riksintresset för kulturmiljön och be-
byggelsemiljöns värden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
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Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Remissvar och bemötande
Foton, 2020-05-12
Karta höjdkurvor
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked, 2020-02-02
Översiktsplan - kap 3A och 3B.1

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för områdets 
kulturmiljövärden väger tyngre än det enskilda intresset för två nya byggrätter. Förslaget 
representerar ett alltför avvikande uttryck i kulturmiljön.

Önskemål om nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten är inte i linje med över-
siktsplanens ställningstagande om att stor varsamhet ska beaktas vid förtätning så att be-
fintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

 Som förhandsbesked meddelas att de föreslagna åtgärderna inte medges.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 47,3 = 4 730 kronor
Remiss/underrättelse: 85 x 47,3 =  4 021 kronor                                                       

8 751 kronor

Noteras att byggnadsnämnden ställer sig positiv till att pröva en byggrätt inom fastigheten.
______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare till Viks Fiskeläge 30:1
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information 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 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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Rörum 67:1 och Rörum 67:85 - förhandsbesked för nybyggnad av lägen-
hetshotell 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheterna Rörum 67:1 och Rörum 67:85 kom den 16 
januari 2020 in till Byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 
lägenhetshotell. 

Fastigheten ligger utom detaljplan. 

Ansökan 
Ansökan avser nybyggnad av lägenhetshotell på fastigheterna Rörum 67:1 och Rörum 
67:85. Ansökan redovisar två områden med nya byggnader för lägenhetshotell och beräk-
nas omfatta cirka 29–33 lägenheter samt ett redovisat skärmtak för golfbilar. 

På fastigheten Rörum 67:85 redovisas en byggnad i vinkel benämnd A och B på situations-
planen. (ritningsnummer 3/5)

På fastigheten Rörum 67:1 avser sökanden att riva de tre befintliga servicebyggnaderna 
som används som förråd, lager m.m. och ersätta de med en byggnad i U-form benämnd C 
och D på situationsplanen. Norr om aktuell placering avser man att uppföra ett skärmtak 
för golfbilar, benämnd E på situationsplanen (ritningsnummer 3/5).

På ritningar med ritningsnummer 1 och 2 redovisas illustrationer av volymskisser för att 
visa föreslagna byggnaders volym/höjd i förhållande till befintlig bebyggelse. 

På ritningar med ritningsnummer 4 och 5 redovisas befintligt utseende på fastigheterna och 
det befintliga i förhållande till de nya byggnaderna som ingår i förslaget. 

Parkering med 14 platser som redovisas norr om byggnader C och D på situationsplanen 
utgår från ansökan då sökanden efter inkomna synpunkter väljer att plocka bort den, för att 
man vill fortsatt hålla området bilfritt och gör bedömningen att övriga parkeringsplatser 
ska vara tillräckliga.  

Områdesbeskrivning
Fastigheterna Rörum 67:1 och Rörum 67:85 hör till Österlens Golfklubbs anläggning Lilla 
Vik. På fastigheterna finns en 18 hålsbana, en 6 hålsbana, två padelbanor, pool, golfshop 
och en huvudbyggnad/ett klubbhus med restaurang och konferenslokaler. 
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På intilliggande fastighet, Rörum 67:82 finns en bostadsrättsförening där man genom golf-
klubben kan boka boende.

Golfbanan är belägen längs kusten norr om Viks fiskeläge. Landskapet är öppet och flackt 
och omkringliggande område består till största delar av storskalig fruktodling.  

Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig. 
Remissvar har redovisats i sin helhet. 

o Yttrande har inkommit ifrån Trafikverket, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
kommunekologen samt VA-avdelningen, Simrishamns kommun och deras yttran-
den redovisas under respektive rubrik nedan. 

o Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Rörum 67:82 samt bo-
stadsrättshavare till lägenheterna 4, 6, 7, 8, 10, 15, 19, 23, 25, 26, 29 på fastigheten 
Rörum 67:82. 

o Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Rörum 9:3, 67:5, 
67:78, 72:3, 72:19, 85:1 samt bostadsrättshavare till lägenheterna 14 och 18 på fas-
tigheten Rörum 67:82. 

o Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Rörum 66:1, 67:7, och 67:80 
samt 16 bostadsrättshavare på fastigheten Rörum 67:82.  

Ärendet har varit på remiss i två omgångar och sökanden har fått remissvaren för bemötan-
de och därför finns två bemötande på remissvaren som lyder:

”Vi har tagit till oss kritiken och avser att hålla området fortsatt bilfritt, vi har en relativt stor kapa-
citet på den normala parkeringen där golfare och nuvarande Brf använder. Vi bedömer alltså att vi 
kan ta bort 14-p platsen, så får de i hus C och D dela på 24-p platsen. I viss mindre utsträckning bör 
den kunna serva boende i hus B också. Korttidsboende i hus A får då hänvisas till stora parkeringen 
som idag rymmer 120 st P-platser.”

”Österlen Golfklubb har tagit del av inkomna yttranden, från den närbelägna Brf och personer som 
bor i Brf:en, och lämnar härmed följande bemötande. 

Då golfmarken, samt passagen av Skåneleden och det angränsande strandområdet omfattas av alle-
mansrätten innebär det att marken är fullt tillgänglig för allmänheten. Vår uppfattning är att infar-
ten till väg 9 är så pass stort att det inte ska påverka den planerade byggnationen. 

Idag finns det inom fastigheten en större verkstadsbyggnad med tillhörande maskinhall. Dessa 
byggnader är tänkta att ersättas av en nybyggd bostadsfastighet, vilket vi menar förstärker intrycket 
av ett levande bostadsområde. 
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Fastigheten där restaurangen idag är belägen, samt den tidigare tennisbanan är inte att beteckna 
som allmänna ytor för befintlig Brf, utan är mark som ägs av golfklubbens fastighetsbolag, Lilla 
Viks Fastighets AB. 

Föregående år byggde golfklubben två st padelbanor, vilka är tillgängliga för alla och tillför ett 
större allmänt utrymme. 

Sammantaget verkar Österlens Golfklubb för att alla som besöker klubben ska kunna ta del av na-
turen och den friskvård som vi erbjuder i form och golf och padel och vi ser denna tillbyggnad som 
ett sätt att göra hela området attraktivt framöver. ”

Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdelningen, Simrishamns kommun har 
lämnat yttranden i ärendet och nedan följer utdrag av yttrandena. Yttrandena bifogas i sin 
helhet.  

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat förhandsbesked. 

I ärendet bör utredas huruvida man tidigare bedrivit frukt- och bärodlingar på fastigheten. 
Visar det sig att fruktodling bedrivits bör markundersökning utföras. 

Vid eventuell markundersökning rekommenderar miljöförbundet att man genom mark-
provtagning analyserar åtminstone DDT (inkl DDD, DDE) ifall frukt- eller bärodling skett 
inom området under 1970-talet och tidigare. 

Det finns lagstiftning som du som verksamhetsutövare måste känna till för att kunna bedri-
va verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Se miljöförbundets hemsida för mer informa-
tion: https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/foretagare/halsoskydd/tillfalligt-boende/ 

VA-avdelningen, Simrishamns kommun

Närhet till vattenskyddsområde
De aktuella fastigheterna ligger nära ett vattenskyddsområde för en 
grundvattentäkt. Inom vattenskyddsområde gäller det att iaktta hänsynsregler, 
vidta försiktighetsmått och en del verksamheter är förbjudna. 
Eventuella transporter till och från arbetsplatsen kan komma att passera genom 
både primärt och sekundärt vattenskyddsområde. 
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Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde
Sökande ska ta kontakt med VA-avdelningen för att ta del av hela 
vattenskyddsföreskriften för grundvattentäkten för att ha god kunskap om 
vad som gäller för de aktuella fastigheterna. 
I skyddsföreskrifterna finns beslut om bland annat hantering och förvaring av petroleum-
produkter och brandfarliga vätskor, kemiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, 
djurhållning, skogsbruk, avledning av hushållspillvatten och dagvatten, hantering av 
avfall, miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet, schaktarbeten, energianläggningar, 
transport av farligt gods samt väghållning. 
Observera att schaktningsarbeten djupare än 0,5 m i samband med vägbyggen och 
grundläggningsarbeten kräver tillstånd av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
VA-anslutning
Fastigheterna Rörum 67:85, Rörum 67:1 och Rörum 67:82 är sedan tidigare 
anslutna till kommunalt vatten och spillvatten. 
Enligt VA-avdelningen sitter vattenmätaren på fastigheten Rörum 67:82 som 
förser vatten till fastigheterna Rörum 67:1 och Rörum 67:85. Fastigheten Rörum 67:85 
(Par fyra fastighets AB) står för VA-abonnemanget. 
Enligt 12§ i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska varje enskild 
fastighet inom ett antaget verksamhetsområde ha en egen förbindelsepunkt. 
Det är inte tillåtet att förse en annan fastighet med vatten och avloppstjänster. 
I detta fallet är det även olika ägare till de inblandade fastigheterna.

Trafik
Trafikverket har yttrat sig i ärendet att de inte har några synpunkter. 
Yttrandet har redovisats i sin helhet. 

Kommunekologen
Kommunekologen i Simrishamns kommun har lämnat yttrande i ärendet: 
Hela området för golfbanan ligger i den södra delen av pausområde 6 enligt Simrishamns 
kommuns översiktsplan, 2017-03-15. Detta innebär att särskilda skäl ska finnas för att få 
uppföra nybyggnation. Vandringsleden Skåneleden är dragen strax intill golfbanans södra 
del. Eventuellt kan det bli aktuellt att justera delar  av ledens dragning framöver.

Aktuell plats för byggnad ligger inom länsstyrelsens område för naturvård med nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet.

Platsen ligger även inom område för följande riksintressen:
o Riksintresse Friluftslivet, MB 3:6
o Riksintresse Rörligt friluftsliv, MB 4:1-2
o Riksintresse Högexploaterad kust, MB 4:4
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Vid en sökning på artportalen får man en träff på förekomst av sömntornstekel på platsen 
för byggnationen. Arten är dock inte bedömd och kan därför inte kategoriseras. 

Kommunekologen ser i övrigt inga risker för negativ påverkan på naturmiljön i området 
och har därmed inget ytterligare att tillägga angående uppförande av byggnader.
Yttrandet bifogas i sin helhet.  

Riksintresse och landskapet
Fastigheten omfattas av landskapsbildskydd och delvis av strandskydd. Området som be-
rörs av ansökan ligger inte inom strandskyddsområdet. 

Fastigheten ligger inom riksintressen för Friluftsliv MB 3:6, Rörligt friluftsliv MB 4:1-2, 
Högexploaterad kust MB 4:4 och delvis inom Naturvård MB 3:6, dock inte inom området 
som berörs av ansökan. Fastigheten omfattas även av regionala intressen för kulturmiljö-
stråk och länsstyrelsens område för naturvård med nationell bevarandeplan för odlings-
landskapet.
Riksintressen syftar till att skydda samlade värden inom områden. Områden utpekas som 
riksintresseområden därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.

Viks Fiskeläge ligger på en smal strandremsa nedanför de branta sandbackarna. Orten har 
varit omgiven av ordnade rader av fruktträd. Detta har delvis förändrats genom golfbanor-
na Djupadal i väster (anlagd i början av 2000-talet) och Lilla Vik i norr (anlagd för decen-
nier sedan). Vid hamnen har man en bedårande utsikt mot Stenshuvud. Kustområdet mel-
lan Vik och Baskemölla har höga naturvärden och är utpekat i kommunens naturvårdspro-
gram. Orten angränsar i söder till nedlagda fruktodlingar, där hasselmöss har påträffats.

Fruktodling
Utifrån flygfoton från 1960 och 1975 ser det ut som att man bedrivit fruktodling på platsen 
för planerad bebyggelse. Remissvar från Ystad- och Österlenregionens miljöförbund bör 
beaktas avseende markundersökning
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1960                  1975

Kollektivtrafik
Aktuell placering ligger ca 1,1 km från busshållplats Rörum Hendricksson väg utmed väg 
9. 
Regionbuss 573 Simrishamn - Kivik passerar 7 gånger per dag, måndag – fredag, åt vartde-
ra hållet och Skåneexpressen 3, Kristianstad – Simrishamn passerar 1 gång i timmen, mån-
dag - söndag, åt vartdera hållet. 

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, som även är postombud, finns 9,9 km från aktuell åtgärd, i Ki-
vik. I Simrishamn, som är 10,1 km från aktuell åtgärd ligger närmaste apotek.

Detaljplanekravet 
Enligt plan- och bygglagens 4 kap. 2 §:
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för be-
byggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till be-
hovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 

   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sam-
manhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt,

   3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygg-
lov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller 
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om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieo-
lyckor, och

   4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av la-
gen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket 
eller dess användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325).

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog 2015-11-30, § 216 en ny översiktsplan för kommunen. 
I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 
2012-10-17 av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område G i bebyggelsestrate-
gin, att för ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn till riksintresse för kustzon och fri-
luftsliv. Särskilda skäl i pauserna avser anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv. 

Vidare beskrivs i översiktsplanen att kommunen ska vara restriktiv mot alla ingrepp på 
odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka drift eller natur-
värden negativt. Vid nybyggnation på landsbygden ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse-
struktur.

Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor upp-
stått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. Nya byggnader ska placeras så att de 
får stöd i landskapet och av befintlig bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ 
påverkan på omgivningens siluett. Hänsyn ska tas till strukturer såsom gränser i landska-
pet, grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader 
ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.

Föreslagen placering ingår inte i utbyggnadsområde enligt översiktsplanen och är inte in-
om ett område där utbyggnad företrädesvis ska ske som kvalitativ förtätning inom befintlig 
bebyggelse och ortsavgränsning för att minska spridd bebyggelse och på så vis bidra till 
minskad miljöbelastning.

Fastigheten ligger inom pausområde 6, Viks fiskeläge till Kivik via Stenshuvud och del-
område 1 beskriver platsen så här:

1A: Norr om Viks Fiskeläge är landskapet öppet och flackt, marken används till största del 
till storskalig fruktodling som skapar en säregen blandning av vilt och tuktat. Här ligger 
Viks golfbana och Orelund som är en stor producent av bl.a. äpplen och tomater. Området 
är mycket gles bebyggt. Kusten (1F) är brant, ointaglig, och till viss del erosionsutsatt. 
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Några mindre sommarstugor från 50-talet ligger på platåns kant mot havet i närheten av 
Rörums södra å, som dramatiskt skurit ner i landmassan. Det är inte helt enkelt att hitta ut 
till havet på de få enskilda vägarna i området, vilka på flera ställen slutar i privata ensam-
liggande gårdar.

Bestämmelser 
Plan- och bygglagens 9 kap. 17 §:
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.

Plan- och bygglagens 9 kap. 18 §:
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhands-
beskedet vann laga kraft.

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 §:
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag 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. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
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hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas. Lag (2014:862).

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 4 §:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark 
tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ända-
målet.

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 5 §:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska be-
byggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till 
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokalise-
ras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållning-
en. Lag (2018:636).

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 §:
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olycks-
händelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandling-
ar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhål-
landen,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
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Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte in-
går i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag 
(2014:477).

Enligt Miljöbalken 3 kap. 6§:
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän syn-
punkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmil-
jön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Enligt Miljöbalken 4 kap. 1§:
De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om
   1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
   2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs 
för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för 
anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 
kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).

Enligt Miljöbalken 4 kap. 2 §:
Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön:

Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus.

Enligt Miljöbalken 4 kap. 4§:
Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp och från Arkösund 
till Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret på Gotland samt på Fårö 
får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyg-
gelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, före-
trädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i 
närheten av de stora tätortsregionerna.
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Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 samt 4 
a § 1-6, 9 och 10 komma till stånd endast på platser där det redan finns anläggningar som 
omfattas av bestämmelserna i 17 kap. 1 och 4 a §§. Lag (2005:571).

Förvaltningens bedömningar
Av inkomna remissvar med erinran från bostadsrättshavare till Rörum 67:82 framgår det 
bland annat att man anser att detta är en åtgärd som behöver prövas genom detaljplan och 
hänvisar till PBL 4 kap. 2 § punkt 2, 3a. Man framför att de allmänna ytorna redan idag är 
oerhört begränsade och trots att platsen ligger öppet omgärdas bostadsrättsområdet av Lilla 
viks golfbana som inte får beträdas av allmänheten. 

Rörum 67:82 är en bostadsrättsförening med en fastighetsstorlek på cirka 4 539 kvm varav 
cirka 1 648 är bebyggd. Det lämnar cirka 2 890 kvm kvar att tillgå inom den egna fastighe-
ten för allmän vistelse för de som äger eller hyr lägenheter på fastigheten.

De fastigheter, Rörum 66:1 67:1 och 67:85 som hör till golfklubben har en total areal på ca 
543 500 kvm varav 2 824 kvm tillhör Lilla viks fastighets AB och utgörs av Rörum 67:85. 
Detta är inte en allmän yta för vistelse i den bemärkelsen som klagande befarar ska begrän-
sas ännu mer. Kvar finns då ca 540 676 kvm kvar som är tillgänglig för allmänheten i form 
av golfbana. 

Den plats som idag upptas av de förråd och servicebyggnader på Rörum 67:1 föreslås er-
sättas av ett bostadshus med lägenheter för uthyrning. Denna plats är redan ianspråktagen 
och den nya byggnaden bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet för omgivningen 
eller ha en betydande miljöpåverkan. 

Den föreslagna bebyggelsen på Rörum 67:85 placeras på en yta som idag inte är ianspråk-
tagen av bebyggelse, men den bedöms vara lämplig och i anslutning till befintlig bebyggel-
se och skapar därmed en god bebyggelsestruktur och bedöms inte utgöra en betydande 
olägenhet för omgivningen eller ha en betydande miljöpåverkan. 

Bebyggelsetrycket för nya byggrätter för enskilda bostadshus i kustorterna och inom områ-
den utpekade som pausområde enligt översiktsplanen bedöms vara högre än i övriga kom-
munen men inte utgöra ett sådant bebyggelsetryck som skulle föranleda att en detaljplan 
behöver göras för denna åtgärd. Åtgärden i sig innebär inte att människor kommer att bo-
sätta sig permanent på fastigheterna då det är uthyrning av tillfälligt boende och det går då 
inte att jämställa med det bebyggelsetryck som vi ser för byggrätter för bostadshus. 

Åtgärden är en utveckling av pågående verksamhet och marken som tas i anspråk bedöms 
ur allmän synpunkt som lämplig för ändamålet. Åtgärden bedöms få stöd i översiktsplanen 
och då bebyggelsen knyter an till den befintliga bedöms den inte skada riksintressenas vär-
den. 
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Den samlade bedömningen är att planläggning av området inte krävs och att åtgärderna 
kan prövas genom förhandsbesked. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Remissvar, med bemötande
Kartor
Fotografier
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-01-16
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15 - 
kap 3A och 3B.1.

Jäv

Pontus Ekström anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.

Tjänstemannajäv

Henrik Olsson anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse ta hänsyn till landskapsbilden och 
intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. 
Vidare bedöms föreslagen bebyggelse anknyta till befintlig bebyggelse utan att inkräkta på 
den och därmed skapa en god bebyggelsestruktur. 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900).

 Byggnaderna ska anpassas och harmoniera med befintlig bebyggelse på platsen och 
ges en skala och utformning som smälter in i landskapet. 

Avgifter
Förhandsbesked:
150 x 47,3                    = 7 095 kronor
Remiss och kungörelse 85 x 47,3 = 4 021 kronor      

11 116 kronor

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

- Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare 
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.

 
- Fastigheten ligger inom landskapsbildskydd och för åtgärden krävs dispens från 

Länsstyrelsen. 

- Tidigare fruktodling: Om marken tidigare har använts för yrkesmässig fruktodling 
bör markprover tas alternativt schaktmassor inte fraktas bort från fastigheten. Kon-
takta alltid miljöförbundet för mer information i god tid före någon markåtgärd vid-
tas.

- Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

- Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att 
beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft. 

- Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. 
Eventuella överklaganden meddelas. 

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Rörum 67:82 samt bostadsrättshavare till lägenheterna 4, 6, 7, 8, 10, 
15, 19, 23, 25, 26, 29 på fastigheten Rörum 67:82. (rek)
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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 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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Blästorp 5:7, tillsyn, olovligt byggande - frågan om ingripande 

Ärendebeskrivning

En anmälan kom den 1 juni 2015 in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt anmälan 
ska det på fastigheten Blästorp 5:7 ha uppförts en cirka fem meter lång ”fönsterkupa” med 
vilken man har utsikt över grannträdgård och hus. Detta upplevs som en olägenhet för 
grannarna. Anmälaren ifrågasätter även om takkupan har bygglov.

Myndighetsnämnden beslutade den 25 oktober 2016, § 106, att inte ingripa enligt plan- och 
bygglagen 11 kap. (SFS 2010:900) då insynen för aktuell takkupa inte bedöms medföra 
betydande olägenhet för omgivningen. 
Beslutet överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandet 28 december 2016.

I myndighetsnämndens beslut framgår följande: ”Tillbyggnaden av takkupan har av för-
valtningen bedömts som inte bygglovspliktig då omfattningen av åtgärden bedöms som 
liten. Byggnadens utseende anses inte påverkas avsevärt. Vidare är aktuellt bostadshus 
inom sammanhållen bebyggelse som till största delen består av större ekonomibyggnader.
Frågan om ingrepp skett i den bärande konstruktionen vilket innebär att en anmälan ska 
ha lämnats in, utreds av förvaltningen som ett separat ärende.”

Detta beslut avser frågan om ingrepp i den bärande konstruktionen och byggsanktionsav-
gift.

Fastighetsägaren till Blästorp 5:7 har i ett svar daterat den 11 augusti 2015 till nämnden 
skrivit följande: ”År 2013 var såväl kupa som fönster i stort behov av renovering. I sam-
band med renoveringen ville jag utöka min boendeyta på övervåningen och utvidgade där-
för kupan. Sommaren 2013 blev allt klart.”  

Vid platsbesök den 14 augusti 2015 finns inga synliga takstolar i takkupan. 

I samband med telefonkontakt den 17 augusti 2015 med byggentreprenör meddelar denne 
att takstolarna är avväxlade med limträbalkar. Innan ombyggnationen var takkupan cirka 
2,5 meter.

I regeringens proposition 2013/14:127 har utretts vad som avses med att göra ingrepp i den 
bärande konstruktionen. Med ingrepp i den bärande konstruktionen menas fysisk påverkan, 
exempelvis att en takstol kapas. Med den bärande konstruktionen menas primärbärverket, 
till exempel balkar och takstolar. Att kapa eller växla av en takstol är normalt ett ingrepp i 
den bärande konstruktionen.
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Förvaltningen har kommunicerat utdrag av tjänsteskrivelsen med fastighetsägaren samt 
gett denne möjlighet att anmäla ingrepp i den bärande konstruktionen i efterhand. 

Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förkortas PBL och Plan- och byggförordning (SFS 
2011:338) förkortas PBF i texten nedan.

o Enligt 6 kap. 5 § punkt 3 PBF, för åtgärder som inte kräver lov, krävs det en anmä-
lan vid en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. 

o Av 10 kap. 3 punkt 2 § PBL, framgår att om anmälan krävs får inte åtgärden påbör-
jas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

o Om en överträdelse har skett ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § 
PBL. 

o Enligt 11 kap. 58 § PBL, framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En 
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har 
getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-08
Myndighetsnämndens beslut, 2016-10-25 § 106
Syn på plats (fotodokumentation), 2015-08-14 
Svar/förklaringsbrev med foto från fastighetsägare till Blästorp 5:7, 2015-08-11

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämndens bedömning är att ingrepp har skett i den bärande konstruktionen då 
takstolar är kapade och avväxlade. En anmälan i efterhand behöver ske.
Fastighetsägaren till Blästorp 5:7 har inte getts möjlighet att yttra sig om byggsanktionsav-
gift inom fem år efter överträdelsen. 

Byggnadsnämnden beslutar därför att
 Inte ingripa enligt plan- och bygglagen 11 kap. 5 §.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Blästorp 5:7 
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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 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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Bästekille 8:19 - 8 tomter för 7 nya bostadshus och en gemensamhetslokal 
- förhandsbesked - återvisat från Länsstyrelsen för ny handläggning 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden beslutade den 28 januari 2020 § 10 i aktuellt ärende genom att meddela 
ett positivt förhandsbesked. Länsstyrelsen upphävde Byggnadsnämndens beslut den 11 
mars 2020 och har visat ärendet åter till Byggnadsnämnden med hänvisning till att det sak-
nas motivering till det positiva beslutet. Ärendet kommer därför prövas igen.

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Bästekille 8:19 inkom den 31 oktober 2019 till 
Byggnadsnämnden. På fastigheten finns en gård med tillhörande komplementbyggnader, 
mindre djurhållning samt hotellverksamhet (7 uthyrningsrum).

Ansökan avser förhandsbesked för 7 nya enbostadshus samt en gemensamhetslokal på den 
södra delen av fastigheten. Hela fastigheten har en yta om ca 107 000 kvm och berörd syd-
lig del omfattar ca 13 0000 –15 000 kvm.  
I sökandens verksamhetsbeskrivning framgår önskan om att i framtiden stycka av 8 tomter 
(7 enbostadshus + 1 lokal) och att dessa ska bli självförsörjande, dels avseende el och mat.
Fastigheten Bästekille 8:19 ligger utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten berörs av riksintresse för försvaret (bullerzon) där aktuella bostäder placeras 
direkt utanför 90 dB(C) kurvan. 

I översiktsplanens bebyggelsestrategi anges för aktuellt område att ny bebyggelse tillåts 
restriktivt med hänsyn till brukningsbar jordbruksmark. 
Föreslagen placering ingår inte i framtida utbyggnadsområde enligt översiktsplanen, men 
bedöms vara en del av den landsbygdsutveckling som kommunfullmäktige uttryckt i sina 
mål för mandatperioden  

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande i den första prövningen. 
Den sökande har bemött inkomna synpunkter. 

Yttranden med erinran har kommit från fastighetsägare till Bästekille 2:15, 2:20, 2:28, 
2:31, 7:7, 8:22, Grevlunda 14:2, 14:9, 14:47, 14:48 och 20:12 samt av vägsamfällighetsför-
eningen (Silvhögens VSF), vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs Västra VSF), 
GA 3 och
vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs VSF), GA 6.
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Yttrande har även inkommit från Försvarsmakten, Miljöförbundet, VA-avdelningen och 
Länsstyrelsen.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Grevlunda 14:8, Hjälmaröd 
16:3 och Hjälmaröd 7:1.
Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Bästekille 7:15, 33:2 och Grevlunda 
14:49.

Enligt 4 Kap2 § ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning 
för
   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till be-
hovet av samordning eller till förhållandena i övrigt. 

Omfattningen av ansökan anses kunna prövas som förhandsbesked, då sökta åtgärder inte 
är så omfattande att de på ett påtagligt sätt medför en så stor påverkan på omgivningen 
eller förhållanden i övrigt som avses i PBL. Byggnadsnämnden anser därför att ett positivt 
beslut om förhandsbesked kan lämnas. 
Byggnadsnämnden kan inte se att en detaljplaneprocess kan ge svar på fler frågor än, vad 
nämnden kan ställa krav på i samband med ett förhandsbesked. En dpl kostar mycket för 
den enskilde. 250 000:- har nämnts. Nyttan av planen uppvägs inte av kostnaderna som vi 
ser det, varken för kommunen eller den enskilde. Dessutom utraderas allemansrätten, och 
tomten kan privatiseras på ett tydligare sätt om man gör dpl.   

Bakgrund/utredning
Ansökan 
Ansökan avser förhandsbesked för 7 nya enbostadshus samt en gemensamhetslokal på den 
södra delen av fastigheten. Hela fastigheten har en yta av ca 107 000 kvm, och berörd syd-
lig del omfattar ca 13 000 – 15 000 kvm.  
I verksamhetsbeskrivningen framgår önskan om att i framtiden stycka av 8 tomter (7 enbo-
stadshus + 1 lokal) och att de ska bli självförsörjande, dels avseende el och mat. Husen 
kommer enligt sökandens beskrivning passa in i omgivningen med vitputsade fasader, 
svarta tak med solpaneler mot söder och mörkgröna dörrar och fönster. Föreslagna hus är i 
ett och ett halv plan, med utvändig nockhöjd på max 6 meter.
Infart kommer att ske från enskild väg, Killebergsvägen åt öster, enligt ansökan. Ett antal 
mötesplatser (breddning av väg) kommer att byggas längs Killebergsvägen mot öster fram 
till Prästavägen (större väg).

Områdesbeskrivning och befintlig bebyggelse
Aktuell fastighet är belägen mellan Kivik och Vitaby. Fastigheten ligger på en höjdrygg 
med utsikt över landskapet och kusten, i ett varierat äldre jordbrukslandskap med fruktod-
lingar och åkermark ca 1 km norr om Bästekille by. Det finns buskar/träd som avgränsar 
fastigheten som till största del består av betesmark. På fastigheten finns idag en L-formad 
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gård (Piledal) med komplementbyggnader. Avstånd från befintlig gård till aktuell bebyg-
gelse är som närmast ca 70 meter. Omgivande bebyggelse består av spridda äldre gårdar 
och enstaka nya bostadshus. Två förhandsbesked har beviljats för 9–10 år sedan, väster om 
den aktuella ansökan där det numera finns bostäder på fastigheterna Grevlunda 14:47 och 
14:48.

Riksintresse
Större del av hela fastigheten ligger inom 90 dB(A) bullerkurva från försvarsmaktens öv-
ningsområde (Ravlunda skjutfält). Aktuell plats för bebyggelse ligger utanför bullerkurva 
för 90 dB(C). Försvarsmakten har i remissvar inte haft något att erinra. Fastigheten berörs 
inte av några andra riks- eller regionala intressen.

Tidigare bygglovsansökningar på fastigheten
Myndighetsnämnden beslutade den 13 april 2016 om bygglov för ändrad användning från 
bostad till hotell. 
Myndighetsnämnden beslutade den 15 februari 2016 om ett negativt förhandsbesked avse-
ende nybyggnad av två enbostadshus på samma plats som aktuell ansökan avser. Över-
prövningsmyndigheten (länsstyrelsen) avslog överklagan av det negativa förhandsbeske-
det.
Myndighetsnämnden beslutade den 5 februari 2015 om bygglov för ombyggnad av ladu-
gård till boende samt ombyggnad av sidobyggnad till korttidsboende. Interimistiskt slutbe-
sked för åtgärderna erhölls 29 april 2016.
Under innevarande mandatperiod finns en annan politisk majoritet, vilket innebär att vissa 
ställningstaganden kan omprövas. 

Brukningsbar jordbruksmark
Marken är klassad som brukbar jordbruksmark klass 8 (skala från 1–10 där 10 är bästa 
jordbruksmark). Genom flygfoto från olika tidsperioder har betesmark funnits på platsen 
sedan 2017–2018. Tidigare år har det varit åkermark.

Fornminnen
Fastigheten berörs inte av några kända fornlämningar. Länsstyrelsen vill i sitt remissvar upp-
lysa om att fornlämningar kan påverkas av byggplanerna och att ett samråd enligt 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen bör genomföras med Länsstyrelsen. På intilliggande fastigheter har påträf-
fats fynd av fornlämningar.

Kommunekolog/miljö
Kommunekologen har i remissvar inget att tillägga gällande naturvärden på eller i direkt 
anslutning till berörd fastighet, men påtalar att en relativt stor yta tas i anspråk. 
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Djurhållning
På aktuell fastighet och gården Piledal finns för närvarande en mindre djurhållningsverk-
samhet bestående av ca 10 betesdjur (kor). 

Trafik
Anläggningen påverkar framförallt två vägföreningar (Bästekille GA:3 och Bästekille 
GA:6) och fastighetsägare till Bästekille 7:8 och Mellby 72:1, som får nya mötesplatser. 
Ny anslutning blir till GA:3 (Bästekille-Killebergs Västra VSF). En vägsträcka på cirka 
100 meter närmast Prästavägen berör GA:6 (Bästekille-Killebergs VSF). Vägsamfällighe-
terna har yttrat sig och har redovisats i sin helhet.
Den sökande har bemött yttrandet och skriver att den sökande bekostar ev. åtgärder som 
krävs och kommer ansöka hos lantmäteriet att får ompröva befintliga gemensamhetsan-
läggningar eller bilda en ny. Därmed kommer en förrättning att belasta sökanden utefter sin 
nya andel och vägens belastning. Nödvändiga vägförbättringar belastar fullt ut den sökan-
de. Sju tillkommande bostadshus kan inte medföra så stor belastning att detaljplan måste 
upprättas.  

Närmaste större enskilda väg ligger ca 1 km öster om aktuell plats (Prästavägen) och när-
maste statlig väg ligger 1,2 km söder om aktuell plats (Bästekillevägen).

Kollektivtrafik
Aktuell åtgärd är placerad ca 2,4 km från närmaste busshållplats i Vitaby (linje 574) där 
bussar går mellan Simrishamn och Brösarp/Kristianstad, dock inte så frekvent. Närmaste 
busshållplats åt öster är i Kivik som ligger ca 3 km från aktuell plats som trafikeras mellan 
Simrishamn och Kristianstad (linje sk X3) ganska frekvent. 

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, postombud samt bokbuss ligger i Kivik med en körsträcka på ca 
4,3 km. Apotek samt bibliotek ligger i Simrishamn med en körsträcka på ca 22,8 km från 
fastigheten. 

Teknisk service
VA-avdelningen Simrishamns kommun och Ystad-Österlenregionens miljöförbund har fått 
ärendet på remiss och svarar:

VA-avdelningen, Simrishamns kommun
”Befintlig bostad inom Bästekille 8:19 ligger inom verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och är ansluten. Större delen av det område som avses styckas av omfattas inte av 
verksamhetsområde, med undantag för ett smalare stråk längs Silvhögsvägen.

Eftersom den del av fastigheten Bästekille 8:19 som ansökan gäller bedöms ligga utanför 
verksamhetsområde finns det ingen kommunal VA-försörjnings-skyldighet. VA-avdel-
ningen har blivit restriktivare och ansluter generellt inte fastigheter som ligger utanför 
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verksamhetsområde, främst med anledning av bristande kapacitet. Tillsvidare hänvisas sö-
kanden till enskild lösning för vatten och spillvatten för de planerade avstyckade fastighe-
terna. Ystad-Österlenregionens miljöförbund är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och 
ska kontaktas för godkännande av avloppslösning.

Längs Silvhögsvägens norra sida ligger kommunal vattenledning som inte får överbyggas. 
Generellt gäller ett skyddsområde om 3 meter vardera sida ledningsmitt som inte får be-
byggas. Sökande uppmanas att kontakta VA-avdelningen för vidare information om led-
ningens läge.” 

VA-avdelningens remissyttrande har redovisats ärendet i sin helhet.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
”Om verksamheten ska hantera livsmedel eller ha enskild vattentäkt, som omfattas av 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, ska en anmälan om registrering av livsme-
delsanläggning lämnas in till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Om möjlighet inte finns för anslutning av kommunalt avloppsnät ska verksamheten ha en-
skild avloppsanläggning som kräver tillstånd av miljöförbundet. Om befintligt godkänt 
enskilt avlopp finns ska detta vara dimensionerat för den kommande belastningen (gäller 
även gemensamhetsanläggningar). Om befintligt avlopp inte är dimensionerat för planerad 
utökning, kontakta miljöförbundet då anmälan/ansökan kan krävas av miljöförbundet. 
Vidare informerade miljöförbundet om att det kan finnas en risk för svårnedbrytbara be-
kämpningsmedel (DDT), framförallt vid äldre äppelodlingar från 1970-talet och tidigare. 
Miljöförbundet rekommenderar att man genom markprovtagning analyserar marken för 
eventuell förekomst av bekämpningsmedel (DDT) och kontaktar miljöförbundet innan 
provtagning. Påträffas ämnen som är miljöfarliga ska de hanteras som miljöfarligt avfall 
med de restriktioner och förhållningssätt som detta kräver.

Om inte bostaden byggs radonsäkrat rekommenderar miljöförbundet, i enlighet med 33 § 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att provtagning 
utförs med avseende på radonförekomst i mark, då förhöjda halter kan ge ökad cancerrisk 
(lungcancer). Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt 
i marken i stora delar av Österlen, framförallt i Simrishamn och Tomelilla kommuner. Vi-
dare är det ett delmål för att nå det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” för att sä-
kerställa att radonhalten i bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Närhet till odlad mark och djurstallar bör även beaktas, så att ett framtida boende i husen 
inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare eller 
fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämp-
ningsmedel.”

Miljöförbundets remissyttrande har redovisats i ärendet i sin helhet.
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Länsstyrelsen i Skåne
Eftersom Länsstyrelsen är prövningsmyndighet vid ett eventuellt överklagande yttrar de sig 
inte över det ansökta projektet i sak.

Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare. 

Yttranden med erinran har kommit från fastighetsägare till Bästekille 2:15, 2:20, 2:28, 
2:31, 7:7, 8:22, Grevlunda 14:2, 14:9, 14:47, 14:48 och 20:12 samt av vägsamfällighetsför-
eningen (Silvhögens VSF), vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs Västra VSF), 
GA 3 och
vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs VSF), GA 6. Samtliga yttranden redovisas 
i sin helhet i ärendet. 

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Grevlunda 14:8, Hjälmaröd 
16:3 och Hjälmaröd 7:1.

Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Bästekille 7:15, 33:2 och Grevlunda 
14:49.

Den sökande har bemött inkomna synpunkter. Svaret redovisas i sin helhet i ärendet, även 
svar på tjänsteskrivelserna daterade 2020-01-21 och 2020-01-24.

Bestämmelser/föreskrifter 
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 1–6 §§, ska mark användas för det ändamål den är mest 
lämpad för vid lokalisering av byggnader. Då ska hänsyn tas till bland annat en ändamåls-
enlig struktur, stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan. 

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 § står följande: Planläggning och prövningen i ären-
den om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till be-
skaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vatten-
områden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Enligt kapitel 2, 5 § står följande: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-
handsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till:

1. Människors hälsa och säkerhet,
2. Jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektro-

nisk kommunikation, samt samhällsservice i övrigt,
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4. Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. Risken för olyckor, översvämning och erosion.

I plan- och bygglagens 4 kap 2 § står följande: Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera be-
byggelsemiljöns utformning för
   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till be-
hovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 
   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sam-
manhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt,
   3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygg-
lov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller 
om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieo-
lyckor, och
   4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av la-
gen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket 
eller dess användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325).

I plan- och bygglagens 4 kapitel 5 § ska kommunen i en detaljplan;

1. Bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområ-
den,

2. Bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är 
huvudman för, och 

3. Bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.

Plan- och bygglagens 9 kapitel 17 § om förhandsbesked lyder enligt följande:
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.
Plan- och bygglagens 9 kapitel 18 § anger att ett förhandsbesked som innebär att åtgärden 
kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov 
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Enligt Plan- och bygglagens 8 kapitel 9 § framgår att en obebyggd tomt som ska bebyggas 
ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
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1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordning-

ar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme 
för parkering, lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till 
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen 
och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 

6. risken för olycksfall begränsas.

Enligt miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning av mark- och vattenom-
råden 3 kap. 4 § framgår att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Länsstyrelsens beslut 11 mars 2020:
”Länsstyrelsen har i ärende (403-5473-2020) upphävt byggnadsnämndens beslut 2020-01-
28 § 10 och visat ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning. Deras bedömning 
är att beslutet saknar motivering. 

Byggnadsnämnden motiverar här sitt ställningstagande

Byggnadsnämndens ställningstagande
Byggnadsnämnden gör ingen annan bedömning mot tidigare prövning av ärendet. Sam-
mantaget är nämndens bedömning att sökta åtgärder inte innebär en ny sammanhållen be-
byggelse som medför en stor påverkan på omgivningen att den inte kan prövas i ett för-
handsbesked. 
Ett förhandsbesked ska pröva marken och platsens lämplighet. 
Vi ser inget behov att i detaljplan detaljreglera markanvändningen utifrån framtida fastig-
heters behov av gemensamma ytor såsom vägar, parkeringar, gemensamhetsutrymmen 
(sopor, vatten och avlopp) inom fastigheten, då detta regleras av annan lagstiftning. 

Byggnadsnämnden anser inte att en större sakägarkrets än de som nu tillfrågats är nödvän-
dig. Den sökande har i skrivelser bemött inkomna synpunkter, och redogjort för vilka åt-
gärder som ska göras, och visat på möjlighet att ordna trafik till de framtida tomterna ge-
nom mötesplatser och bildande eller omprövning av gemensamhetsanläggning (vägsamfäl-
lighet). 
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I översiktsplanen beskrivs även att kommunen ska vara restriktiv mot alla ingrepp på od-
lingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark då detta kan påverka drift eller naturvär-
den negativt. 
Den beskrivningen i ÖP:n är olycklig, då den i stort utesluter bebyggelse på landsbygden. 
Byggnadsnämnden anser att varje fall måste prövas utifrån sina förutsättningar och ser 
positivt på att landsbygden kan leva och utvecklas  
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun har aktualitetsprövat ÖP:n under mandatperi-
oden, och anser att den fortsatt är ett tillräckligt bra vägledande dokument, som bekant inte 
är bindande. Att man valde att inte omarbeta den var den prislapp vi fick på 5 miljoner och 
att processen att göra det tar ca 3 år, vilket skulle ge mycket litet utslag för nuvarande ma-
joritets politiska inriktning under innevarande mandatperiod i förhållande till den stora 
kostnaden, för ett icke bindande dokument.  
 
Kommunfullmäktige har i mars 2020 antagit följande mål: Kommunen ska skapa för-
utsättningar för alla oavsett ålder att bo, leva, verka och utvecklas i hela kommunen.  
Detta visar den uppfattning Kommunfullmäktige har, och överensstämmer med upp-
fattning byggnadsnämnden har,  vilket ibland kan uppfattas stå i konflikt med ÖP.n    

Marken som nu berörs har tidigare till stor del varit odlingsmark, numera är marken gräs-
bevuxen betesmark. Berört område bedöms inte vara av väsentlig betydelse som jordbruks-
mark, för odlingsändamål. Ändring till tomtmark bedöms kunna ske utan förlust för jord-
bruksintresset eftersom området har mindre format. Läget i närheten av befintlig uthyr-
ningsverksamhet/hotell gör det som mindre brukningsvärt.
Förändring av markområdet, kommer inte innebära att det inte längre brukas alls. Om man 
läser sökandes ändamål och beskrivning, så kommer stor del av marken att vara odlad i 
någon form. Området i närheten av befintligt hotell kan inte längre bedömas som lämpligt 
för rationell jordbruksdrift och att det därför inte ingår i ett naturligt arronderingsområde.

Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen. Det finns inga fornminnen mar-
kerade för området. Området berörs inte av dikningsföretag eller båtnadsområde.

Området berörs inte av detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Byggnadsnämnden anser att de nya byggnaderna i ansökan placeras så att de får stöd i 
landskapet och av befintlig bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ påverkan 
på omgivningens siluett. Sökanden tar hänsyn till strukturer såsom gränser i landskapet, 
grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader an-
passas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks. Exakt och Slutlig 
placering avgörs i bygglovet

Etableringen kan hjälpa till att motverka en allt glesare landsbygd.           
Nybyggnation som avser företagande, landsbygdsutveckling och besöksnäringen ska prö-
vas vid varje enskilt tillfälle enligt översiktsplanen sidan 56.
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På sid 29 står att kommunen ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i nä-
ringslivet, och skapa möjligheter för etablering och utveckling av projekt som skapar ar-
betstillfällen och nyttjar de tillgångar miljön ger oss.

Att bygga bostäder tillgodoser väsentliga samhällsintressen. Nya invånare i en landsbygds-
kommun som Simrishamn är ett sådant. Ingen annan mark på fastigheten kan tas i anspråk 
på grund av försvarets restriktioner. Bebyggelsen är en utveckling av redan befintlig uthyr-
ningsverksamhet på fastigheten. Att begära annan placering på mark som sökande inte har 
tillgång till faller på sin orimlighet.   

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Ordförandeskrivelse 2020-05-18
Länsstyrelsens beslut 2020-03-11
Remissyttranden från sakägare 
Yttrande från Miljöförbundet, VA-avdelningen, Försvarsmakten samt Länsstyrelsen.
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-10-30 med kompletteringar 2020-01-
23

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bifalla ansökan om förhandsbesked i enlighet med framlagt förslag i 
sin ordförandeskrivelse
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens 
förslag och tidigare ställningstagande från OPPS-gruppen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bifalla ansökan 
om förhandsbesked.
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Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L) Per-
Ove Nilsson (SD), och Anders Johnsson (M) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att 
bevilja ansökan om förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden bedöms föreslagen bebyggelse inte innebära 
negativ påverkan på de värden som finns. Markområdet bedöms vara lämplig för ändrat 
ändamål och ändrad användning.

Inverkan på omgivningen samt till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt 
anses inte vara så stor att den inte kan prövas genom förhandsbesked. 

Berört område bedöms inte vara av väsentlig betydelse som jordbruksmark, för odlingsän-
damål. Ändring till tomtmark bedöms kunna ske utan förlust för jordbruksintresset p g a 
sitt mindre format och läge och betraktas som mindre brukningsvärt.

Vid avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslaget upp-
lägg där sju enbostadshus och en lokal, adderas till den befintliga bebyggelsestrukturen i 
landskapet kan betraktas som lämpligt i sammanhanget. Förutsättningar för en fortsatt god 
bebyggelsestruktur bedöms föreligga varför positivt förhandsbesked kan meddelas.

Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 
med följande villkor:

 Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare 
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.

 Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen 
och regionen traditionell byggnadsstil.

 Lantmäteriförrättning avseende fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning för 
trafik till och inom den nya bebyggelsen och andra gemensamhetsutrymmen ska 
vara utredd och beslutad inför framtida bygglovsbeslut.
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 Ifall enskilt avlopp och/eller enskilt vatten ska anläggas krävs tillstånd från Ystad-
Österlenregionens miljöförbund och redovisas inför eventuellt framtida startbesked.

 Ifall kommunalt avlopp och/eller vatten ska anslutas krävs ansökan till VA avdel-
ningen och ett tillstånd inför eventuellt framtida startbesked.

Reservationer

(Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt 
(V) reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Bästekille 2:15, 2:20, 2:28, 2:31, 7:7, 8:22, Grevlunda 14:2, 14:9, 
14:47, 14:48 och 20:12 (rek.)
Vägsamfällighetsföreningen (Silvhögens VSF) (rek)
Vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs Västra VSF), GA 3 (rek)
Vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs VSF), GA 6 (rek)
Fastighetsägare (för kännedom)
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information 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 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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Simrishamn 2:84 - tidsbegränsat bygglov för camping 

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat lov för en husvagnsplats under perioden 1 juni - 30 augusti 
2020 och tältplatsområde för upp till 14 tält under perioden 4 juli - 31 juli 2020. Husvagns-
platsen tar i anspråk en yta om cirka 19 kvm och tältplatsområdet tar i anspråk 12 x 60 me-
ter samt 12 x 14 meter inklusive husvagnsplatsen av marken. 
Ansökan påverkar cirka 880 kvm av marken som används som utemiljö kring simbassäng-
erna, vilken totalt är cirka 7 300 kvm med bassängerna borträknade. Hela fastigheten har 
en yta av 11 671 kvm. 

Sökande ser ett behov av husvagnsplatsen för att ha någon boende nära för att undvika 
skadegörelse. Den ökade mängden vandrare längs Skåneleden och cyklister på Sydostleden 
kräver enligt sökande också en större mängd tältplatser med tillgång till faciliteter som 
dusch, laga mat m.m.

Ärendet har skickats på remiss till fastighetsägaren (Samhällsbyggnadsnämnden, Sim-
rishamns kommun) och Kultur- och Fritidsnämnden (kommunens internhyresgäst) för ytt-
rande. Samhällsbyggnadsnämndens och Kultur- och fritidsnämndens svar har redovisats i 
sin helhet vid byggnadsnämndens sammanträde. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, Simrishamn 2:3, 2:6 och 2:7 m.fl., nr 214 
med laga kraftdatum 27 maj 2014. Syftet med planen är befintlig markanvändning samt ny 
och förändrad markanvändning med hänsyn till områdets betydande natur- och rekreations-
värden. Campingens verksamhet fastställdes samt utökades, totalt cirka 5,2 ha, och områ-
det delades i tre delar med allmänna stråk genom för att utöka tillgänglighet i området. 
Fritidsbadets verksamhet fastställdes samt minskades i norr, totalt 1,2 ha. 
Inom aktuellt område gäller följande planbestämmelse ”Fritidsbad är huvudändamål. Föl-
jande centrumändamål, butik, service, föreningslokal samt restaurang får förekomma. Ej 
Camping”. 
Föreslagna åtgärder placeras helt på mark som är prickmarkerad med följande bestämmel-
se ”byggnad får inte uppföras med undantag för bassängskyddsöverbyggnad”.

Vissa mindre avsteg från detaljplanebestämmelserna får göras enligt PBL 9 kap. 33 § för 
en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt bestämmel-
serna och tidsbegränsat lov kan då ges.

Med hänvisning till detaljplanebestämmelserna föreslår förvaltningen därför avslag på an-
sökan.
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Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19
Remissvar från fastighetsägaren (Samhällsbyggnadsnämnden, Simrishamns kommun), 
2020-05-18
Remissvar från Kultur- och fritidsnämnden, 2020-05-19
Ansökan och tillhörande ritning, 2020-05-05

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden förstår att det finns ett behov att stävja skadegörelse och ett behov att 
utöka antal tältplatser i samband med en ökad mängd turister.

Ansökan avviker dock från bestämmelserna i gällande detaljplan då camping inte tillåts 
inom aktuellt område. Det saknas förutsättningar att ansökan kan ses som ett mindre avsteg 
från bestämmelserna för att kunna ge ett tidsbegränsat lov.

 Ansökan om tidsbegränsat lov avslås.

Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Handläggning: 11 x 4 x 47,3 x 1,1 x 0,75 = 1 717 kronor
Remiss/kungörelse: 20 x 47,3 = 946 kronor

2 663 kronor
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Remissinstanserna för kännedom
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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 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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Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden - Planprogram för Stengården 
(del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33) - samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för del av Simris 206:1, 20:31 
och 20:33 till byggnadsnämnden, för yttrande senast 1 juni 2020.

Planärendet gäller Stengårdens avloppsreningsverk strax söder om Simrishamn.  Syftet 
med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att i framtiden få bättre 
utvecklingsmöjligheter för reningsverkets verksamhet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2020, § 76 att godkänna planen för samråd.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-15
Kungörelse, planhandlingar, 2020-05-07

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

71



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

§ 67 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information

Marie Leandersson, förvaltningschef informerar:

Street Art Festival – kommer inte att genomföras i år - skjuts upp till 2021

Budgetskrivelse – beslut tas i juni. Förslag lämnas till presidiet som grupperna i nämnden 
kan arbeta med inför beslut vid nämndens sammanträde i juni.

Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:

Personal; bygglovshandläggare sagt upp. Annons har varit ute. Rekrytering klart, börjar 22 
juni 2020

Byggnadsinspektör sagt upp sig – rekrytering ej påbörjad.

_____
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