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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 15 Dnr 2020/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 16 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av föredragningslistan 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:

 Viks Fiskeläge 47:8 och 47:10 – nybyggnad av ett tvåbostadshus och ett flerbo-
stadshus.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 17 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 2020 

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2020-02-20 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut (delegation) den 17 januari 2020 att bevilja bygglov för ett gästhus på fastighet 
Tobisborg 1:19 (dnr 2019/601).

2. Länsstyrelsens beslut 2020-02-20 som väljer att överpröva byggnadsnämndens beslut 
(delegation) den 5 februari 2020 avseende strandskyddsdispens för nybyggnad av verk-
samhetsbyggnad på fastighet Mellby 3:13 (dnr 2019/538). 

3. Länsstyrelsens beslut 2020-02-19 som avslår yrkandet om platsbesök, avvisar överkla-
gandet av rivningslov och upphäver byggnadsnämndens beslut (delegation) den 20 de-
cember 2019 avseende beviljat rivningslov för befintligt fritidshus och bygglov för ny-
byggnad av fritidshus på fastighet Hjälmaröd 9:126 (dnr 2019/444). 

4. Länsstyrelsens beslut 2020-02-18 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 19 no-
vember 2019 § 139 och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning av-
seende positivt förhandsbesked för kiosk och minigolfbana på fastighet Sandby 64:44 
(dnr 2019/464). 

5. Länsstyrelsens beslut 2020-02-14 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut den 22 oktober 2019 att meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på fastighet Gladsax 8:10 (dnr 2019/129).

6. Mark- och miljödomstolens dom 2020-01-31 som upphäver Länsstyrelsens i Skånes 
beslut den 3 juni 2019 och fastställer byggnadsnämndens beslut den 18 december 2018 
att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus i form av ett ventilationsutrymme på 
fastighet Viks Fiskeläge 4:10 (dnr 2018/339). 

7. Länsstyrelsens beslut 2020-01-24 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut (delegation) den 19 december 2019 att bevilja bygglov för nybyggnad av växt-
hus på fastighet Brantevik 11:21 (dnr 2019/548).

8. Länsstyrelsens beslut 2020-01-24 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 24 sep-
tember 2019 avseende positivt förhandsbesked för nybyggnad av campingplats på fas-
tighet Tobisborg 1:1 (dnr 2019/282). 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 17 forts Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

9. Länsstyrelsens beslut 2020-01-22 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 22 ok-
tober 2019 att bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastig-
het Svinaberga 6:3 (dnr 2019/485).

10. Länsstyrelsens beslut 2020-01-17 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 22 
oktober 2019 att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av hästgård med stall, 
bostadshus och garage på fastighet Hoby 3:9 (dnr 2019/470).

11. Länsstyrelsens beslut 2020-01-16 som upphäver del av byggnadsnämndens beslut den 
11 november 2019 avseende strandskyddsdispens för fiberutbyggnad på fastigheten 
Gyllebo 1:376 (dnr 2019/489).

12. Mark- och miljödomstolens dom 2020-01-14 som upphäver Länsstyrelsens i Skånes 
beslut den 20 maj 2019 och fastställer byggnadsnämndens beslut den 7 februari 2019 
att bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastighet Kivik 112:15 (dnr 
2018/617). 

13. Länsstyrelsens beslut 2020-01-03 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut (delegation) den 24 september 2019 att inte ingripa mot växtlighet på fastighet 
Gärsnäs 6:19 (dnr 2019/588).

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

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

3 1

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

56 56

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

97 97

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

35 31

Antal under månaden 
överklagade beslut

1 3
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 18 Dnr 2020/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information 

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar:

Vattenskyddsområden – Vad är det? / Vad innebär det?
Simrishamns kommuns vattenskyddsområden och vattentäkter

Rekrytering av tillsynsinspektör är klar. Börjar den 15 april 2020.

Marie Leandersson, förvaltningschef informerar:

Corona-virus – Kommunen följer folkhälsomyndighetens instruktioner.

Sea Art Festival – Intresse finns för att få använda tre av fasader på kommunens fastighe-
ter. Formell förfrågan har inte kommit in än. I övrigt är det privata fastigheter som kan bli 
aktuella. Mer information kommer när/om det blir aktuellt och i sådana fall prövning av 
bygglov.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 19 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) januari-februari 2020
Avskrivning – Henrik Nordström
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Nordström

Lovärenden (ByggR) januari-februari 2020
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov Kristina Skaneland
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Interimistiskt slutbesked – Henrik Olsson
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Ändring av kontrollansvarig – Henrik Nordström

Strandskyddsärenden (ByggR) januari-februari 2020
Avskrivning – Kristina Skaneland
Strandskyddsdispens – Camilla Hedin
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 19 forts Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Strandskyddsdispens – Kristina Skaneland

Tillsynsärenden (ByggR) januari-februari 2020
– 
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) januari-februari 2020
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbevis – Jonas Mårtensson
Interimistiskt slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutb3esvis – Henrik Olsson

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-01-01—2020-02-29
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-01-01—2020-02-29

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 20 Dnr 2020/19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsattesträtter 2020 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden ska utse beslutsattestanter inom byggnadsnämndens verksamhetsområ-
de för respektive budgetår. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar förslag till beslutsat-
testrätter för 2020.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-20
 Förslag till beslutsattesträtter för byggnadsnämnden 2020

Överläggningar

Det tycks vara felaktigheter i förslaget med beslutsattesträtter vad gäller beloppsgränser.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremittera ärendet för kontroll av beloppsgränser.

Beslutsgång återremiss

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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för kontroll av belopps-
gränser. Ärendet tas upp på nytt vid nämndens nästa sammanträde.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 21 Dnr 2020/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetsmiljö, delegation 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har sedan 1 januari 2020, enligt reglementet, ansvaret för bygglovsverk-
samhetens organisation samt rekrytering och anställning av personal. Nämnden ska organisera 
arbetsgivarens arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar inom sitt verksamhetsområde. 

Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och riktlinjer 
som fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Härav följer att varje nämnd 
fattar beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen som i sin tur 
ansvarar för att fördelningen görs till respektive chef i förvaltningen. Även om vissa ar-
betsmiljöuppgifter har tilldelats annan person eller funktion har nämnden ändå kvar det 
övergripande ansvaret.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Bilaga 1a, arbetsfördelning arbetsmiljöuppgifter BN till förvaltningschef

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, i enlighet med 
redovisat förslag.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, personalenheten (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 22 Dnr 2020/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning 2020 

Ärendebeskrivning

Bland annat i samband med nytt reglemente (kommunfullmäktiges beslut) och ny kom-
munövergripande delegation avseende personalfrågor (beslutad av kommunstyrelsen) har 
byggnadsnämndens delegationsordning setts över. Gällande delegationsordning revidera-
des senast 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-02
Förslag till delegations- och arbetsordning för byggnadsnämnden 2020-
Byggnadsnämndens delegationsordning, beslut 2019-04-23, § 43

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upphäva tidigare delegationsordning (BN 2019-04-23, § 43).

 Anta förslag till delegations- och arbetsordning för BN 2020-03-10.

 Föreslå att byggnadsnämndens presidium ska vara medbestämmande vid anställ-
ning av förvaltningschef (delegerat till ksau i beslut KS 2020-01-15, § 10 – delga-
tionsordning personal kommunövergripande).

_______

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 23 Dnr 2020/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2020 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys avseende 
byggnadsnämndens verksamhet, i enlighet med reglemente för intern kontroll beslutad av 
Kommunfullmäktige den 20 maj 2013, § 61. Analysen har gjorts utifrån kommunens mall 
för framtagande av kontrollplan för intern kontroll.

Vid risk- och väsentlighetsbedömningen används följande matris:

Risk (sannolikhet)
5 - Mycket sannolik 4 5 6 7 8
4 - Sannolik 3 4 5 6 7
3 - Möjlig 2 3 4 5 6
2 - Mindre sannolik 1 2 3 4 5
1 - Osannolik 0 1 2 3 4

1 - För-
sumbar

2 - Lind-
rig

3 - Känn-
bar

4 - All-
varlig

5 - Myc-
ket all-
varlig

Väsentlighet 
(konsekvens)

Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, 
verksamhetsmässig eller annan konsekvens. Olika processer/kontrollpunkter måste ställas 
mot varandra. Kontrollkostnaden måste alltid vägas upp mot de konsekvenser som uppstår 
vid fel. Från och med väsentlighets- och riskpoäng 5 bör dock kontrollåtgärder övervägas. 

Analysen har resulterat i följande:

Risker Sannolikhet Konsekvens Värde Val
Fel i myndighetsutövning, följer lagar och regler 3 2 3
Fel i myndighetsutövning utifrån politiska beslut 
mot tjänsteskrivelse

4 4 6 x

När beslut av principiellt skäl måste tas i nämnd 2 3 3
När beslut vinner laga kraft, ok att börja 2 4 4
Jävsituationer 1 2 1
Mutor 0 0 0
Överskridande myndighetsutövning (andra myn-
dighetskrav)

4 4 6 x

Har rätt att fatta beslut enligt delegationsordning-
en

0 1 0

Handläggning av bygglov, tolkning av liten avvi-
kelse

4 3 5 x

Anmälningsärenden, tidspress vid hantering och 
fel

2 2 2
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 23 forts Dnr 2020/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Byggprocess efter bygglov, uppfylla lagkrav 4 2 4
Handläggning av tillsyn, hänvisning till rätt lagar 3 3 4
Handläggning av strandskydd, upphävs av läns-
styrelsen

4 3 5 x

Handläggning av förhandsbesked, saknar viktiga 
villkor

3 3 4

Fel information vid kommunicering till medbor-
gare

2 4 4

Fakturering, fel på avgift 2 2 2
Diarieföring – digitala ansökningar (ifall system 
inte fungerar)

0 3 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, med anledning av ovanstående, tagit med de punkter 
som är markerade med x i valkolumnen i den interna kontrollplanen för 2020.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-03-02
Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2020
Reglemente intern kontroll, KF 2013-05-20, § 61
Bilaga till reglemente intern kontroll – mall för framtagande av kontrollplanen

Överläggningar

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för hur matrisen används.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Godkänna den interna kontrollplanen för byggnadsnämnden med 
undantag av ”fel i myndighetsutövning utifrån politiska beslut mot tjänsteskrivelse” som 
ska utgå.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att nämnden beslutat bifalla försla-
get.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 Godkänna den interna kontrollplanen för byggnadsnämnden 2020 med undantag av 
”fel i myndighetsutövning utifrån politiska beslut mot tjänsteskrivelse” som utgår.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 24 Dnr 2019/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Indikatorer (nämndmål 2020) 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden tog den 17 december 2019 sin driftsbudget inklusive nämndmål och 
nyckeltal för 2020. Flera av målen saknade indikatorer och dessa har arbetats fram under 
byggnadsnämndens målarbete och utbildningstillfälle den 28 februari 2020.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-05
Förslag på indikatorer till nämndplan 2020–2022

Överläggningar

Pendlingsmöjligheter 1.2 Nämnden väljer alternativ två (kursivt i förslaget) Indikatorer för 
målet att öka tillgänglighet diskuteras. Tillsynsärenden avseende tillgänglighet på allmänna 
platser och enkelt avhjälpta hinder ska prioriteras. Formulering kan vara ”Andelen tillsyn-
särenden avseende tillgänglighet på allmänna platser och enkelt avhjälpta hinder i förhål-
lande till totala antalet tillsynsärenden”.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna indikatorer för nämndplan 2020–2022 med ändring/komplettering enligt 
förda diskussioner.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 25 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-02-28, helårsprognos 

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-05
Ekonomisk rapport per februari 2020

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Anders Johnsson (M)

 Godkänna ekonomisk rapport per februari 2020.

 Redovisningar/prognoser ska framöver specificeras på en mer detaljerad nivå.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 26 Dnr 2020/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planprogram för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för del av Mellby 27:52 och 
del av Mellby 3:121 till byggnadsnämnden för, yttrande senast den 6 mars 2020. Bygg-
nadsnämnden har begärt, och fått förlängd svarstid till efter nämndens sammanträde den 10 
mars 2020.

Syftet med planprogrammet är att i enlighet med tävlingsförslaget ”Kiviks trädgårdar”, 
som inkom under en av kommunens tidigare utlyst markanvisningstävling, pröva lämplig-
heten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär en utbyggnad av småhusbebyggelse 
med trädgårdar och gemensam grönyta.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2020, § 16 att godkänna programmet 
för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom 
utökat planförfarande med program som inledande del.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-02
Samrådshandlingar (planprogram) 2020-02-05

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att erinra mot planförslaget i detta skede.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 27 Dnr 2019/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kivik 88:1 - bygglov - ombyggnad av fritidshus 

Ärendebeskrivning

Bygglovsärendet gäller ombyggnad av fritidshus inom Kivik 88:1. Fastigheten är belägen 
vid Stengatan och Tomas Strädde i Kivik.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 november 2019, § 144 att avslå ansökan om bygglov 
för ombyggnad av fritidshus eftersom föreslagen takkupa inte är lämplig i bebyggelsemil-
jön utifrån kulturmiljöintresset.

Reviderade ritningar med skrivelse inlämnades den 8 januari 2020. Revideringen innebar 
en takkupa med minskad längd. Byggnadsnämnden beslutade den 28 januari 2020, § 8 att 
avslå ansökan om bygglov för ombyggnad av fritidshus eftersom föreslagen takkupa inte är 
lämplig utifrån kulturmiljöintresset.

Reviderade ritningar har inlämnats 3 februari 2020.

Ärendet avser fasadändringar utifrån ändring/vindsinredning som omfattar homejor samt 
fönsterdörr/fransk balkong och fönster.

Den önskade ombyggnaden gäller inredning av vindsplan med tre rum. Föreslagna exteriö-
ra förändringar är två homejor mot nordväst, två homejor mot sydöst och fönsterdörr med 
fransk balkong samt fönster mot nordöst.

Området omfattas av riksintressen för kulturmiljövård samt friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
högexploaterad kust enligt Miljöbalken. Utdrag ur Miljöbalken, 3 kap 6 §, avseende kul-
turmiljövård: ”Område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras kulturvärden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön.”

Området 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: ”Kivik har en välbevarad, äldre bebyggelse. Bygg-
naderna, som i huvudsak härrör från 1800-talet, är dels oregelbundet, dels strikt placerade 
utmed smala slingrande gator och strädden. Merparten av husen är byggda i en våning i 
tegel eller korsvirke. Några är brädfodrade medan andra har putsfasader med profilerade 
lister och omfattningar kring fönster och dörrar.”
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 27 forts Dnr 2019/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten, landsvägen och kustzonen. Kul-
turmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.

Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015 § 216, laga 
kraft 15 mars 2017, anger att den äldre delen av Kivik är en värdefull bebyggelsemiljö där 
stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att be-
fintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

Detaljplanen för kv. Fiskaren i Kivik (1974-03-13) anger bostadsändamål och bestämmel-
ser om utnyttjande, antal våningar och lägenheter samt byggnadshöjd.
Bygglovsansökan avviker inte från detaljplanens bestämmelser.

Tomtindelningen för kv. Fiskaren i Kivik (1978-11-21) anger antalet tomter och tomternas 
gränslägen för kvarteret.

Fastighetens gräns mot Stengatan är inte i linje med detaljplan och tomtindelning som 
anger att gränsläget ska vara längre mot sydväst, vid gavel och mur. Reglering av fastig-
hetsgräns behöver genomföras.

Byggnadsnämndens riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster 
anger att takytorna på bostadshuset inom Kivik 88:1 inte får förses med takkupor eller tak-
fönster (heldragen linjemarkering). Riktlinjerna och anvisningarna, antagna av byggnads-
nämnden den 14 januari 1985, § 18, vars syfte är att värna kulturmiljön, gäller för Sim-
rishamn och för kustorterna och reglerar var och hur takkupor och takfönster får uppföras, 
vilka takytor som ska vara obrutna och vilka som får förändras, i förhållande till kulturmil-
jö och bevarandevärden, samt utifrån miljöupplevelse (synliga/mindre synliga).
Undantag från riktlinjerna kan medges av byggnadsnämnden då särskilda skäl föreligger, 
till exempel vid restaurering samt vid behov av vindsinredning och därmed dagsljusintag.

Plan- och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intres-
set av en god helhetsverkan.

Många takfall i området är obrutna, dvs utan takkupor, och obrutna takfall representerar ett 
positivt kulturmiljövärde. De takkupor som finns inom närområdet har tillkommit före rikt-
linjerna från 1985. Det har dock tillkommit homejor vid bygglovsprövning efter riktlinjer-
na tillkomst.

Förvaltningens bygglovsenhet har tidigare framfört att bedömningen är två mindre homejor 
på vardera takytan kan betraktas som acceptabla utifrån ovanvåningens disponering, husets 
format och utseende samt bebyggelsesammanhanget. Den planerade vindinredningen inne-
bär att två gavelrum och ett rum däremellan tillskapas på ovanvåningen. Vindsvåningen är 
liten men homejor på båda sidor skulle tillföra rymd och ljus för en god rumsfunktion.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 27 forts Dnr 2019/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan följer inte kommunens riktlinjer och anvisningar för takkupor och takfönster. 
Bedömningen är att undantag från riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och 
takfönster kan medges.

Upplägget i ansökan bedöms vara förenligt med riksintresset för kulturmiljön och bebyg-
gelsemiljöns värden. Bedömningen är att de föreslagna homejorna är godtagbara tillägg i 
bebyggelsesammanhanget.

Ansökan bedöms vara i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god hel-
hetsverkan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Ansökan, bygglovshandlingar 2020-02-03/04
Kartor och flygfoto
Foton 2019-10-30
Översiktsplan - kap 3B
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, 1985-01-14. Tomtin-
delning för kv Fiskaren i Kivik (46), laga kraft 1978-11-21
Detaljplan för kv Fiskaren i Kivik (17), laga kraft 1974-03-13

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslagna åtgärder bedöms ha en god form- och materialverkan och bedöms inte medföra 
betydande olägenheter för omgivningen. Ansökan betraktas som planenlig.
Undantag från riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster med-
ges.
Föreslagna åtgärder bedöms som godtagbara tillägg i bebyggelsesammanhang och i kul-
turmiljö.

 Bygglov beviljas.
 Åtgärder får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
 Startbesked meddelas då kontrollplan och teknisk redovisning inlämnats.
 Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när signerad kontroll-

plan har inlämnats.

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

21

https://poit.bolagsverket.se/poit


Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 27 forts Dnr 2019/81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetet får inte påbörjas innan 4 veckor gått från det datum bygglovsbeslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.

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

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

Reglering av fastighetsgräns mot gata i sydväst, så att gräns blir i linje med gällande detalj-
plan och tomtindelning, behöver genomföras.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Bygglov: (18 + 8) x 4 x 47,3 x 1,1 = 5 411 kronor
Underrättelse: 5 x 47,3 = 237 kronor
                                                                 5 648 kronor

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)

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

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

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 28 Dnr 2020/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 4:33 - bygglov - ändring till enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Bygglovsärendet gäller ändring och tillbyggnad för bostadsändamål inom Hoby 4:33. Fas-
tigheten är belägen vid Spraggehusvägen i Kyhl Mälarhusen.

Den befintliga byggnaden innehåller arbetslokal och förråd för fiskeverksamhet. Området 
inom Hoby 4:33 används till stor del för fiskeverksamhet, för redskap och garnhänge. Det 
har funnits en verksamhetsbyggnad på platsen sedan flera decennier. Fastighetens area är 
806 kvm och byggnadens area är 94 kvm.

Bygglovsansökan redovisar om- och tillbyggnad av verksamhetslokal till enbostadshus. 
Önskad förändring innebär tillbyggnad mot västnordväst och en rektangulär byggnads-
kropp på 141 kvm med taknock i nordväst-sydöstlig riktning.

Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Mil-
jöbalken. Utdrag ur Miljöbalken, 4 kap 1-2 ,4 §§: ”Det rörliga friluftslivets intresse ska 
särskilt beaktas vid bedömning av tillåtlighet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till befint-
lig bebyggelse.” Området gränsar till område av riksintresse för friluftsliv.

Fastigheten och området gränsar till område som omfattas av Länsstyrelsens förordnande 
för strandskydd och landskapsbildskydd.

Området är detaljplanelagt. Detaljplan för Hoby 4:6, 10:9 m.fl., 1998-10-29, anger kvar-
tersmark för fiskeverksamhet i liten skala för Hoby 4:33. I sydöst och sydväst gränsar fas-
tigheten till allmän platsmark natur, i nordväst till kvartersmark för bostäder. Detaljplanen 
ligger till grund för hur marken får användas och bebyggas.

Bygglovsansökan avviker från detaljplanens anvisning om användning av kvartersmark.

Fråga om kvartersmarkens användning har prövats i planärende för Hoby 4:33:
Fastighetsägaren begärde planmedgivande för ändring till bostadsändamål. Samhällsbygg-
nadsnämnden beslutade den 9 mars 2017, § 39, att lämna ett positivt planbesked. Samhälls-
byggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2019 § 19 att godkänna förslag till ny detalj-
plan för samråd. Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrande att marken inte bedöms lämp-
lig för bebyggelse med hänsyn till risk för översvämning och erosion. Samhällsbyggnads-
nämnden beslutade den 24 oktober 2019 § 231 att avskriva planärendet med hänsyn till 
områdets utsatthet för höjda havsnivåer, översvämning och erosion.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 28 forts Dnr 2020/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Berört område ligger cirka 80 meter från havet och marknivån inom fastigheten är inom 
intervallet 2,5–3 meter över havet. Marken är av sand vilket gör den lätteroderad och käns-
lig för grundvattenhöjning.

Plan- och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked 
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Plan- och bygglagen, 9 kap 31b §, anger att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen om avvikelsen är förenlig med planens syfte och avvikelsen är liten, eller om 
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Ändring av byggnad till bostad inom kvarters-
mark som är avsedd för verksamhet betraktas som en stor planavvikelse.

Plan- och bygglagen, 9 kap 25, 26 §§, anger att berörda ska underrättas, ges tillfälle att 
yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan. 
Underrättelse behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Berörda sakägare 
har inte beretts tillfälle till yttrande.

Ansökan följer inte plan- och bygglagens krav, 9 kap 30 §, på förutsättningar för bygglov 
avseende överensstämmelse med detaljplan samt att byggnadsåtgärd inte får strida mot 
detaljplan. Ansökan är inte i linje med gällande detaljplan samt plan- och bygglagens an-
visningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska 
avslås.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Bygglovshandlingar 2019-12-23
Kartor och flygfoto
Planhandlingar Samhällsbyggnadsnämnden och länsstyrelsens yttrande
Detaljplan för Hoby 4:6, 10:9 m.fl. Spraggehusen (M11), laga kraft 1998-10-29

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremiss till sökande för omarbetning avseende storlek och ett 
förslag som även inkluderar nuvarande fiskeriverksamhet.

Ann-Christin Råberg (S): Avslag på ansökan om bygglov, i enlighet med samhällsbygg-
nadsförvaltningens beslutsförslag.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 28 forts Dnr 2020/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång – återremiss

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för återremiss
NEJ-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L) Per-
Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden att återre-
mittera ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till sökande för omarbetning avseende storlek och ett förslag 
som även inkluderar nuvarande fiskeriverksamhet.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI) 
reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 29 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sandby 4:14 – förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus inom Sandby 4:14. Två 
byggrätter önskas inom fastighetens nordvästra del.

Sandby 4:14 är belägen nordväst om Östra Kustvägen inom södra delen av området Kyhl 
Mälarhusen. Fastigheten nås via Gamla Kustvägen.

Inom sydöstra delen av fastigheten finns ett enbostadshus och en komplementbyggnad, ett 
gästhus. Större delen av fastigheten, inklusive berört område, består av öppen gräsmark 
med inslag av träd och buskage. Fastighetens area är 5 758 kvm.

Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen. Berört område är inom båtnads-
område för dikningsföretaget Sandby mosse.

Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning i området är 7 utifrån 
klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).

Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Borrby och Skillinge. Närmsta ort för 
samhällsservice är Borrby.

Befintlig bebyggelse vid Sven Sandmarks Väg, inom område mellan Östra Kustvägen och 
Gamla Kustvägen, har tillkommit efter planläggning – detaljplan för Sandby 3:79 m.fl., 
2000-05-18.

Fråga om två nya byggrätter inom nordvästra delen av Sandby 4:14 har prövats tidigare:
Myndighetsnämnden beslutade den 5 november 2013, § 153, att lämna ett negativt för-
handsbesked eftersom föreslagen lokalisering av två fritidshus inte bedöms ta hänsyn till 
landskapsbilden eller till intresset av god helhetsverkan och hushållning, utan bedöms kun-
na påtagligt skada naturvärden och fragmentisera landskapet. Beslutet överklagades av 
sökanden. Länsstyrelsen beslutade den 4 juni 2014 att avslå överklagandet med hänvisning 
till kommunens bebyggelsestrategiupplägg i pågående översiktsplanering (hänsyn och hus-
hållning) samt att placering avviker från befintligt bebyggelsemönster, ett annars öppet 
landskap blir bebyggt. Länsstyrelsen ansåg att platsen inte är lämplig för bebyggelse och 
att det enskilda intresset får stå tillbaka för de allmänna intressena. Beslutet överklagades. 
Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 oktober 2014 att avslå överklagandet, domsto-
len instämde med länsstyrelsens redovisning och bedömning.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 29 forts Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fråga om planläggning för bostadsbebyggelse har prövats för angränsande fastighet Sand-
by 21:26. Det finns ett planbesked för planprövning:
Fastighetsägaren ansökte om planläggning för byggnation av tio bostadshus inom södra 
delen av fastigheten. (Fem tomter nordöst och fem tomter sydväst om Sandby 4:14.).
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse att upprättande av detaljplan för 
planprövning inte skulle medges eftersom prövning av bostadsbebyggelse inom Sandby 
21:26 är inte förenligt med kommunens översiktsplan samt att de allmänna intressena för 
landskap och naturmiljö väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 231, att lämna ett positivt 
planbesked för planprövning av enstaka tomter i anslutning till befintlig bebyggelse, att 
planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare, samt att planhandlingar 
och utredningar upprättas av externa konsulter. Planprocessen har inte påbörjats.

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. Kommunen är restrik-
tiv framför allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta 
kan påverka ändamålsenlig drift. Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till bruk-
ningsbar mark, företräde ska ges till sådan användning av mark som är lämplig för ända-
målet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i 
anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att posi-
tiv bedömning görs om nybyggnation avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och 
besöksnäringen.

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 Kyhl Mälarhusen: I området finns 
stora allmänna intressen och värden att värna bland annat jordbruksmark. Ny bebyggelse 
anse kunna skada områdets karaktär. Området bör inte fragmentiseras ytterligare med ny 
bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas 
särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.

Kommunens VA-avdelning och vägsamfälligheten samt berörda myndigheter grannar har 
beretts tillfälle till yttrande. Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till 
Sandby 9:3, 16:33, 16:34 och 16:35 samt från Sandby by vägsamfällighet.

Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 21:26.

Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Sandby 16:32.
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Sammanfattning av remissvar och bemötande:

VA-avdelningen: Utgår från att två nya fastigheter planeras att bildas. Befintlig bostad om-
fattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten och är ansluten. Befintliga ledning-
ar är dimensionerade för ett hushåll. Den del av fastigheten som ansökan gäller ligger utan-
för verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten vilket medför att det inte 
finns en kommunal VA-försörjnings-skyldighet. VA-avdelningen är nu restriktivare och 
ansluter generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med an-
ledning av bristande kapacitet. Tillsvidare hänvisas sökanden till enskild lösning för vatten 
och avlopp för fritidshusen. Den del av fastigheten som omfattas av ansökan ligger inom 
båtnadsområde för dikningsföretag.

Fastighetsägare till Sandby 21:26: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 
2017 att detaljplan ska upprättas för enstaka tomter i anslutning till befintlig byggnation. 
Detta bör gälla Sandby 4:14. Detaljplanen bör omfatta området, antalet hus och att husen 
smälter in i landskapet.

Bemötande från sökande: VA-avdelningen pekar på olika möjligheter att lösa VA-frågan. 
Förutsätter att en gemensam lösning kan hittas i samband med bygglovsansökan. Fastig-
hetsägare till angränsande fastighet hänvisar till sin ansökan om exploatering samt nämn-
dens beslut. Ansökan för Sandby 4:14 gäller två fritidshus inom område som tidigare varit 
minkfarm och som är avgränsat från omgivningen genom plank och vegetation.

Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbygg-
nadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet, benämnt landvallen, inom pausom-
råde Kyhl Mälarhusen ska värnas. Två nya byggrätter, ny bebyggelse, är inte i linje med 
bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenlig med översiktsplanen.
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av 
området, som en del av ett oexploaterat landskap, som en del av odlingslandskapet, har 
företräde i sammanhanget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked, 2019-10-10/31
Översiktsplan - kap 3A och 3B.2
Tidigare förhandsbesked, Länsstyrelsens beslut, 2014-06-04
Tidigare förhandsbesked, Myndighetsnämndens beslut, 2013-11-05
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Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremiss för samordning med grannfastighetens byggplaner.
Ann-Christin Råberg (S): Meddela negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbygg-
nadsförvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång återremiss

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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till sökande för samordning med grannfastighetens byggpla-
ner.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI)
reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
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Attusa 1:7, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och övernatt-
ningshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Attusa 1:7 kom den 18 november 2019 in till 
byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
övernattningshus.  

Fastigheten ligger utom detaljplan. 

Av ansökan framgår att sökande avser att placera ett enbostadshus och övernattningshus på 
fastigheten med in- och utfart via den befintliga skogsvägen i den nordvästra hörnan av 
fastigheten. Från den befintliga skogsvägen anläggs sedan vägar fram till husens placering-
ar. 

Fastigheten består av skogsmark.  

Områdesbeskrivning
Attusa 1:7 ligger cirka 3 km väster om Sankt Olof. Fastigheten är idag obebyggd med en 
areal på 57 221 kvm och består av en lantbruksenhet med skogsmark. 

Biotopskydd
Inga kända biotopskydd finns på fastigheten men stenrösen, alléer och stenmurar är exempel 
som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen där dispens krävs för åtgärden. Ingrepp i 
stenmurarna längs vägen kan kräva dispens. Mer information kan hittas på Länsstyrelsens 
hemsida. Se även Naturvårdsverket för mer hjälp.

Artskydd
Det finns inte några fynd rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men 
vissa sällsynta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantningsområden 
eller platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen. 

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden. 

Kollektivtrafik
Aktuell fastighet ligger cirka 1,3 km från busshållplats Ekerödskorset och linje 579. Linjen 
trafikeras sex gånger om dagen åt vardera håll måndag till fredag mellan Tomelilla och 
Sankt Olof. Turerna på helgen måste bokas. 

30



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 30 forts Dnr 2020/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastigheten ligger cirka 3 km från busshållplats S:t Olof norra och linje 574. Linjen trafike-
ras 9 gånger om dagen åt vardera håll måndag till fredag mellan Simrishamn – S:t Olof – 
Brösarp. På lördagar går 2 turer och övriga turer på helgen måste bokas. 

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, som även är postombud, finns cirka 3 km från aktuell åtgärd i 
byn Sankt Olof. Bokbuss och medborgarhus finns även i Sankt Olof. I Simrishamn, som är 
24 km från aktuell åtgärd ligger närmaste apotek.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.

Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har yttrat sig och har inget att erinra men lämnar 
information om enskilt avlopp med mera. Yttrandet har redovisats i sin helhet. 

VA-avdelningen, Simrishamns kommun har yttrat sig och har inget att erinra men lämnar 
information om att fastigheten ligger utanför verksamhetsområde och hänvisar till enskild 
avloppslösning. Yttrandet har redovisats i sin helhet. 

Kommunekologen
Fastighet Attusa 1:7 ligger inom område som klassats som värdetrakt för ädellövskog en-
ligt länsstyrelsens Handlingsplan för grön infrastruktur, insatsområden för grön infrastruk-
tur 2019 - 2030. Aktuell fastigheten ligger även i omedelbar närhet till en nyckelbiotop 
hedädellövskog samt en ädellövskog vilka båda avgränsade och utpekade områden klassats 
som skogliga värdekärnor inom värdetrakten. 

En värdekärna är en livsmiljö med rik biologisk mångfald och rik på de värdeelement som 
skapar förutsättningar för höga naturvärden. Värdetrakter är landskapsavsnitt med särskilt 
höga ekologiska bevarandevärden. Dagens skånska värdekärnor och värdetrakter är alltför 
små och avgränsade för att på ett säkert sätt kunna bevara den biologiska mångfalden på 
lång sikt – dess area behöver utökas. 

Aktuellt skogsområde för förhandsbeskedet, utpekat som värdetrakt där skogliga värdekär-
nor finns, är i dag ett väl sammanhängande skogsområde. Ett positivt förhandsbesked avse-
ende placeringen av nybyggnationen skulle innebära att ett ”kliv” tas in i området.  
För att trygga bevarandemöjligheten av den biologiska mångfalden på lång sikt inom Ös-
terlens ädellövskogar bör all form av fragmentisering av värdetrakter så långt som möjligt 
undvikas. Yttrandet har redovisats i sin helhet. 

Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare. 
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Attusa 1:33.
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Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Attusa 1:21, 1:29, 1:35 och 1:66 samt 
Maryd 1:20. 

Sökande har fått remissvaren för bemötande. Bemötandet har redovisats i sin helhet.

Översiktsplanen
I översiktsplanen för Simrishamns kommun ingår aktuell fastighet i bebyggelse-strategin i 
ett område för vilket anges att det för ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn tagen 
till brukningsbar jordbruksmark. ”…företräde ska ges till sådan användning av mark som 
är lämplig för ändamålet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, och medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Brukningsbar jordbruksmark får tas i anspråk endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.”

Vidare anges i översiktsplanen 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. 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.

Bestämmelser 
 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 an-
nat en ändamålsenlig struktur, stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

 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 § säger att ett förhandsbesked som innebär att åtgär-
den kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
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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 land-
skapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att

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. 

2 st. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bo-
städer eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, 
ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämp-
lig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna bå-
de friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Förvaltningens ställningstagande
Aktuell åtgärd bedöms inte uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagen och Miljöbalken 
avseende lokalisering och hushållning av mark. Fastighetens placering inom värdetrakt för 
ädellövskog är något vi ska värna om och istället ska vi sträva efter att utöka dess area, inte 
bygga bort den. Placeringen av byggnaderna enligt ansökan skulle innebära att stora marking-
repp behöver göras för att anlägga vägar fram till byggnaderna. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Remissvar, med bemötande
Kartor
Fotografier 
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-11-18
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Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Meddela positivt förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Meddela negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbygg-
nadsförvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat meddela positivt 
förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och stuga med stöd av 9 
kap 17§ plan- och bygglagen (2010:900). Den lyder: Om den som avser att vidta en bygg-
lovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgär-
den kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse inte påtagligt skada naturvärdena på 
platsen och anses inte strida mot PBL 2kap §§ 1-6. Den enskilde markägarens intresse att 
bebygga sin mark bedöms väga tyngre än allmänna intressen. Aktuell mark saknar riksin-
tressen, förordnanden eller andra skydd samt att byggnader placeras inom fastigheten som 
gör minst påverkan på skogsmarken. 

Det finns inga byggnader alls på fastigheten idag, viket ägaren naturligtvis behöver för att 
kunna bosätta sig där.  Fastigheten ligger utom verksamhetsområde för VA.  
Byggnadernas placering anses ha mycket marginell negativ betydelse för skogsnäringen. 
Bebyggelse kan snarare gynna landsbygdsutveckling och underlätta drift av skogsbruket på 
fastigheten.  Positiva yttranden från grannar. 

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den av-
sedda platsen med följande villkor:

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

Upplysningar

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
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Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

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

Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Remiss: 65 x 46,5 = 3 023 kronor

 7 673 kronor

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

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI) 
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
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 telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Vallby 18:14, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Vallby 18:14 kom den 7 januari 2020 in till 
byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. In- 
och utfart sker i den nordvästra hörnan av fastigheten till Vallby Österväg.

Fastigheten ligger utom detaljplan. 

Områdesbeskrivning
Vallby 18:14 ligger nordöst om Vallby och öster om Glimmingehus. Fastigheten är idag 
obebyggd med en areal på 1 555 kvm och består av jordbruksmark som enligt ortofoto 
brukas. Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 10 utifrån klassificering 
av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket.

Fastigheten ligger inom en känd fornlämning samt inom primär vattenskyddszon. 

Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheten berörs av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och ingår i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram under Ö Nöbbelöv-Gislöv-Glimminge-Glimmingehus. 

Fornminnen
Fastigheten ligger inom känd fornlämning.  

Biotopskydd
Inga kända biotopskydd finns på fastigheten, men stenrösen, alléer och stenmurar är exem-
pel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgärden. Mer 
information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets hemsida för 
mer hjälp.

Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men vissa säll-
synta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantnings-områden eller 
platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen. 

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden. 
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Kollektivtrafik
Aktuell åtgärd ligger cirka 650 meter från busshållplats Vallby Rogamad och linje 576 som 
går mellan Hannas – Vallby - Simrishamn. Linjen trafikeras 5 gånger om dagen åt varje 
håll och turerna körs med taxi som måste bokas. 
Alternativt 3,7 km från busshållplats Västergårdavägen och linje 570 som går mellan Ystad 
– Borrby – Hammenhög – Simrishamn och som passerar cirka 21 gånger om dagen måndag – 
fredag och 6–10 gånger lördag - söndag, åt vardera håll 

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, som även är postombud, finns 4,3 km från aktuell åtgärd i Ham-
menhög. I Borrby, som är 6,4 km från aktuell åtgärd ligger närmaste apotek. 

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig:

Teknisk service
VA-avdelningen, Simrishamns kommun har yttrat sig och nedan är utdrag från yttrandet. 
Yttrandet har redovisats i sin helhet där mer information framgår. 
Aktuell fastighet, Vallby 18:14, ligger inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten i 
Lunnamöllan-Vallby. Inom vattenskyddsområde gäller vattenskyddsföreskrifter enligt vil-
ka det gäller att iaktta hänsynsregler, vidta försiktighetsmått och en del verksamheter är 
förbjudna. Vattenskyddsområde indelas i olika områden som vattentäktszon, primär- och 
sekundär zon. Inom de olika zonerna gäller olika regler. Fastigheten Vallby 18:14 ligger 
inom primär vattenskyddszon. 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - endast del av Vallby 18:14 ligger inom verk-
samhetsområde för vatten och spillvatten. Spillvattensystemet i området är trycksatt. Det vill 
säga en pump kommer att placeras max två meter in på fastigheten. 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har yttrat sig och nedan är utdrag från yttrandet. 
Yttrandet har redovisats i sin helhet där mer information framgår. 
Den aktuella fastigheten ligger inom Simrishamns kommunala vattenskyddsområde Lun-
namöllan-Vallby. Avståndet från vattentäktzonen till fastighetsgräns är ca 280 meter vilket 
får anses som nära. Närheten gör att fastigheten hamnar inom det primära skyddsområdet 
för vattentäkten. De skyddsföreskrifter som gäller för området innebär att högre krav ställs 
på verksamheter och anläggningar. Exempelvis krav på tillstånd (som kan vara svåra att 
erhålla) eller förbud för värmepumpar, cisterner eller förvaringstankar för petroleumpro-
dukter, schaktning, enskilt avlopp, infiltration av dagvatten och/eller hushållsspillvatten, 
spridning av vägsalt - undantaget saltinblandad sand, m.m. 

Vad gäller enskilt avlopp är det förbjudet enligt föreskriften för vattenskyddsområdet att i 
primär zon anlägga ny anläggning för avloppsvatten från vattenklosett om dessa inte an-
sluts till kommunalt spillvattennät eller sluten tank. Miljömässigt är det svårt att motivera 
skäl till att få tillstånd för sluten tank (kopplad till såväl hushållsspillvatten som avlopps-
vatten) för bostadsändamål. 
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Vad gäller schaktningsarbeten djupare än 0,5 m i samband med grundbeläggningsarbeten 
krävs tillstånd från Miljöförbundet inom vattenskyddsområdets primärzon enligt Lunna-
Vallby vattenskydds föreskrift. Utifrån uppgifter i remissen bedöms nybyggnad av bo-
stadshus utgöra ett grundbeläggningsarbete. Miljöförbundet erinrar om att det kan behövas 
geologisk utredning för att kunna bedöma om det är möjligt att ge tillstånd för schaktning. 

Kommunekologens yttrande
Aktuell fastighet ligger på jordbruksmark av klass 10. Exploatering av åkermark bör be-
gränsas enligt Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen. 
Fastigheten ligger i närheten av Vallbyåsen och Lunnasjöbäckens dalgång, ett område med 
höga naturvärden enligt Simrishamns kommuns naturvårdsprogram. 
Yttrandet har redovisats i sin helhet. 

Österlens museums yttrande
Exploateringsområdet ligger inom en fornlämning (L1990:6215) där det ska ha legat en 
gravhög kallad Bjällhögsfallet enligt en karta från 1777, samt strax intill en fornlämning 
(L1990:6171) bestående av en boplats från stenåldern. Yttrandet har redovisats i sin helhet. 

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns en känd fornlämning inom fastigheten, beståen-
de av L1990:6171/Vallby 39:1, boplats. Länsstyrelsen vill upplysa om att det vid markar-
beten inom fornlämning krävs tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen – Fornminnen. Detta 
är ett meddelande enligt 2 kap Kulturmiljölagen – Fornminnen. Behövs tillstånd eller sam-
råd enligt någon annan lag får Ni söka detta särskilt. Yttrandet har redovisats i sin helhet. 

Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare.

 Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Vallby 17:14. Yttran-
det har redovisats i sin helhet. 

 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Vallby 17:15 och 18:5. 
 Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Vallby 95:1.

Sökande har fått remissvaren för bemötande. Bemötandet har redovisats i sin helhet.

Tidigare prövning
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus har tidigare prövats på fastigheten 
Vallby 18:5 och ansökan inkom 2008-10-17. Positivt förhandsbesked meddelades och be-
slutet överklagades men vann laga kraft 2011-12-14 efter att högsta förvaltningsdomstolen 
nekat prövningstillstånd. 
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Aktuell del av fastigheten styckades sen av i två nya fastigheter 2012-06-26 och blev Vall-
by 18:14 och Vallby 18:15. I samband med avstyckningen har fastigheterna fått typkod 
210, småhusenhet, tomtmark. 

Översiktsplanen
I översiktsplanen för Simrishamns kommun ingår aktuell fastighet i bebyggelse-strategin i 
ett område för vilket anges att det för ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn tagen 
till brukningsbar jordbruksmark. ”…företräde ska ges till sådan användning av mark som 
är lämplig för ändamålet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, och medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Brukningsbar jordbruksmark får tas i anspråk endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.”

Vidare anges i översiktsplanen 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. 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.

Bestämmelser 
 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 an-
nat en ändamålsenlig struktur, stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

 Miljöbalken 3 kap. 4 § 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 be-
hov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogs-
bruk.
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 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 § säger att ett förhandsbesked som innebär att åtgär-
den 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

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. 

2 st. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bo-
städer eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, 
ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämp-
lig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna bå-
de friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Förvaltningens ställningstagande
Aktuell fastighet bedöms inte uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagen och Miljö-
balken avseende hushållning av mark. Jordbruksmark är av nationell betydelse och ska 
endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Ansökt åtgärd bedöms 
enbart tillgodose ett enskilt intresse. Fastigheten ligger inom primär vattenskyddszon för 
Lunnamöllan-Vallby. Inom primär skyddszon bör inte nya bostadshus beviljas. 

Tidigare prövning 2009 av förhandsbesked på platsen har gjorts enligt äldre plan- och 
bygglagen och ställningstagande till jordbruksmarken gjordes inte i den prövningen. Att 
fastigheten är avstyckad och taxerad som småhusenhet, tomtmark påverkar inte denna 
prövning. Avstyckningen har gjorts efter det beviljade förhandsbeskedet med laga kraft 
2011-12-14 som då låg till grund för avstyckningen. Eftersom man inte utnyttjade för-
handsbesked finns där ingen skyldighet till att tillåta bebyggelse på den avstyckade fastig-
heten. 
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Hänvisning görs dels till Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1–6 §§, 8 kap. 9 §, 9 kap. 
17 och 18 §§ samt Miljöbalken 3 kap. 4 § och dels till Översiktsplan för Simrishamns kom-
mun, antagen av kommunfullmäktige 30 november 2015, § 216, laga kraft 15 mars 2017.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Remissvar, med bemötande
Kartor
Fotografier
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-01-07

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Meddela positivt förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Meddela negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbygg-
nadsförvaltningens beslutsförslag

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att meddela om 
positivt förhandsbesked.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

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

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Per-
Ove Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI) beslutar nämnden att med-
dela positivt förhandsbesked.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Den lyder: Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åt-
gärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse inte påtagligt skada brukningsbar 
jordbruksmark för att kunna bedriva ett rationellt jordbruk då det är ett område mellan två 
bebyggda fastigheter och att det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna. 
Gårdar och hus ligger i grannskapet, främst i vägar i landskapet liksom denna ansökan.   
Fastigheterna är sedan tidigare avstyckade från tidigare förhandsbesked och är taxerade 
som småhusfastigheter och tillkommande byggrätter bedöms som godtagbart i samman-
hanget. Markområdets areal och dess placering, gör att det inte bedöms så väsentligt uti-
från odlingsperspektivet, utan att ett område som detta kan undvaras. 
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, vilket kräver restriktioner för konventionellt 
bruk av marken. Därmed är brukningsvärdet lägre.

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

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

 Schakttillstånd ska erhållas av Miljöförbundet i enlighet med skyddsföreskrifter 
för Lunnamöllan-Vallby grundvattentäkt för schakt mer än 0,5 meter.

 Under parkeringsyta ska finns tätskikt (skyddsduk) som är kopplad till oljeav-
skiljare och/eller oljeavskiljningslarm.

 Brukarmanualer för boende ska upprättas för att förbjuda tvätt av motorfordon, 
anlägga rabatter, förbjuda kemiska bekämpningsmedel. Kemiska produkter för 
hushållsförbrukning ska förvaras inomhus, förbjuda hantering av petroleumpro-
dukter i behållare som överstiger 5 liter. Från förbudet undantas drivmedel i 
fordonstankar. Förvaring av behållare med volym under 5 liter ska ske inomhus 
i utrymme med tätt golv. Uppställning och parkering av motorfordon får endast 
ske på anvisad parkeringsplats som har en oljeavskiljare.

 Markarbeten inom fornlämning krävs tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen – 
Fornminnen och ska sökas hos länsstyrelsen.
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Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Remiss: 45 x 46,5                      = 2 093 kronor
                                      6 743 kronor

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

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

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

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI) 
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:

Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare av Vallby 17:14 
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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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Vallby 18:15, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Vallby 18:15 kom den 7 januari 2020 in till 
byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Av 
ansökan framgår det att sökande avser att placera ett enbostadshus på fastigheten med in- 
och utfart i den nordvästra hörnan av fastigheten. Fastigheten ligger utom detaljplan. 

Områdesbeskrivning
Vallby 18:15 ligger nordöst om Vallby och öster om Glimmingehus. Fastigheten är idag 
obebyggd med en areal på 1 566 kvm och består av jordbruksmark som enligt ortofoto 
brukas. Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 10 utifrån klassificering 
av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket.

Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheten berörs av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och ingår i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram under Ö Nöbbelöv – Gislöv – Glimminge - Glimminge-
hus. 

Fornminnen
Fastigheten ligger inom känd fornlämning. 

Biotopskydd
Inga kända biotopskydd finns på fastigheten, men stenrösen, alléer och stenmurar är exem-
pel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgärden. Mer 
information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets hemsida.

Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men vissa säll-
synta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantnings-områden eller 
platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen. 

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden. 

Kollektivtrafik
Aktuell åtgärd ligger cirka 650 meter från busshållplats Vallby Rogamad och linje 576 som 
går mellan Hannas – Vallby - Simrishamn. Linjen trafikeras 5 gånger om dagen åt varje 
håll och turerna körs med taxi som måste bokas. 
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Alternativt 3,7 km från busshållplats Västergårdavägen och linje 570 som går mellan Ystad 
– Borrby – Hammenhög – Simrishamn och som passerar cirka 21 gånger om dagen måndag – 
fredag och 6–10 gånger lördag - söndag, åt vardera håll 

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, som även är postombud, finns 4,3 km från aktuell åtgärd i Ham-
menhög. I Borrby, som är 6,4 km från aktuell åtgärd ligger närmaste apotek. 

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig:

Teknisk service
Utdrag från yttrande - VA-avdelningen, Simrishamns kommun 
Aktuell fastighet, Vallby 18:15, ligger inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten i 
Lunnamöllan-Vallby. Inom vattenskyddsområde gäller vattenskyddsföreskrifter enligt vil-
ka det gäller att iaktta hänsynsregler, vidta försiktighetsmått och en del verksamheter är 
förbjudna. Vattenskyddsområde indelas i olika områden som vattentäktszon, primär- och 
sekundär zon. Inom de olika zonerna gäller olika regler. Fastigheten Vallby 18:15 ligger 
inom primär vattenskyddszon. 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - endast del av Vallby 18:15 ligger inom verk-
samhetsområde för vatten och spillvatten. Spillvattensystemet i området är trycksatt. Det vill 
säga en pump kommer att placeras max två meter in på fastigheten. 

Utdrag från yttrande - Ystad-Österlenregionens miljöförbund   
Den aktuella fastigheten ligger inom Simrishamns kommunala vattenskyddsområde Lun-
namöllan-Vallby. Avståndet från vattentäktzonen till fastighetsgräns är ca 280 meter vilket 
får anses som nära. Närheten gör att fastigheten hamnar inom det primära skyddsområdet 
för vattentäkten. De skyddsföreskrifter som gäller för området innebär att högre krav ställs 
på verksamheter och anläggningar. Exempelvis krav på tillstånd (som kan vara svåra att 
erhålla) eller förbud för värmepumpar, cisterner eller förvaringstankar för petroleumpro-
dukter, schaktning, enskilt avlopp, infiltration av dagvatten och/eller hushållsspillvatten, 
spridning av vägsalt - undantaget saltinblandad sand, m.m. 

Vad gäller enskilt avlopp är det förbjudet enligt föreskriften för vattenskyddsområdet att i 
primär zon anlägga ny anläggning för avloppsvatten från vattenklosett om dessa inte an-
sluts till kommunalt spillvattennät eller sluten tank. Miljömässigt är det svårt att motivera 
skäl till att få tillstånd för sluten tank (kopplad till såväl hushållsspillvatten som avlopps-
vatten) för bostadsändamål. 

Vad gäller schaktningsarbeten djupare än 0,5 m i samband med grundbeläggningsarbeten 
krävs tillstånd från Miljöförbundet inom vattenskyddsområdets primärzon enligt Lunna-
Vallby vattenskydds föreskrift. Utifrån uppgifter i remissen bedöms nybyggnad av bo-
stadshus utgöra ett grundbeläggningsarbete. Miljöförbundet erinrar om att det kan behövas 
geologisk utredning för att kunna bedöma om det är möjligt att ge tillstånd för schaktning. 

46



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 32 forts Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunekologen
Utdrag yttrande - Kommunekologen 
Aktuell fastighet ligger på jordbruksmark av klass 10. Exploatering av åkermark bör be-
gränsas enligt Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen. 
Fastigheten ligger i närheten av Vallbyåsen och Lunnasjöbäckens dalgång, ett område med 
höga naturvärden enligt Simrishamns kommuns naturvårdsprogram. 

Österlens museum
Utdrag yttrande - Österlens museum
Exploateringsområdet ligger inom en fornlämning (L1990:6215) där det ska ha legat en 
gravhög kallad Bjällhögsfallet enligt en karta från 1777, samt strax intill en fornlämning 
(L1990:6171) bestående av en boplats från stenåldern.  

Länsstyrelsen
Utdrag yttrande - Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
Länsstyrelsen vill upplysa om att det finns en känd fornlämning inom fastigheten, beståen-
de av L1990:6171/Vallby 39:1, boplats. 
Länsstyrelsen vill upplysa om att det vid markarbeten inom fornlämning krävs tillstånd 
enligt 2 kap Kulturmiljölagen – Fornminnen. Detta är ett meddelande enligt 2 kap Kul-
turmiljölagen – Fornminnen. Behövs tillstånd eller samråd enligt någon annan lag får Ni 
söka detta särskilt. 

Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare:

 Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Vallby 17:14. Yttran-
det har redovisats i sin helhet. 

 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Vallby 17:15 och 18:5. 
 Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Vallby 95:1.

Sökande har fått remissvaren för bemötande. Bemötandet har redovisats i sin helhet.

Tidigare prövning
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus har tidigare prövats på fastigheten 
Vallby 18:5 och ansökan inkom 2008-10-17. Positivt förhandsbesked meddelades och be-
slutet överklagades men vann laga kraft 2011-12-14 efter att högsta förvaltningsdomstolen 
nekat prövningstillstånd. 

Aktuell del av fastigheten styckades sen av i två nya fastigheter 2012-06-26 och blev Vall-
by 18:14 och Vallby 18:15. I samband med avstyckningen har fastigheterna fått typkod 
210, småhusenhet, tomtmark. 
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Översiktsplanen
I översiktsplanen för Simrishamns kommun ingår aktuell fastighet i bebyggelse-strategin i 
ett område för vilket anges att det för ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn tagen 
till brukningsbar jordbruksmark. ”…företräde ska ges till sådan användning av mark som 
är lämplig för ändamålet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, och medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Brukningsbar jordbruksmark får tas i anspråk endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.”

Vidare anges i översiktsplanen 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. 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.

Bestämmelser 
 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 an-
nat en ändamålsenlig struktur, stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

 Miljöbalken 3 kap. 4 § 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 be-
hov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogs-
bruk.

 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 § säger att ett förhandsbesked som innebär att åtgär-
den kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
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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

 naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
 betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
 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, 

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

 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 

 risken för olycksfall begränsas. 

2 st. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bo-
städer eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, 
ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämp-
lig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna bå-
de friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Förvaltningens ställningstagande
Aktuell fastighet bedöms inte uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagen och Miljö-
balken avseende hushållning av mark. Jordbruksmark är av nationell betydelse och ska 
endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Ansökt åtgärd bedöms 
enbart tillgodose ett enskilt intresse. Fastigheten ligger inom primär vattenskyddszon för 
Lunnamöllan-Vallby. Inom primär skyddszon bör inte nya bostadshus beviljas. 

Tidigare prövning 2009 av förhandsbesked på platsen har gjorts enligt äldre plan- och 
bygglagen och ställningstagande till jordbruksmarken gjordes inte i den prövningen. Att 
fastigheten är avstyckad och taxerad som småhusenhet, tomtmark påverkar inte denna 
prövning. Avstyckningen har gjorts efter det beviljade förhandsbeskedet med laga kraft 
2011-12-14 som då låg till grund för avstyckningen. Eftersom man inte utnyttjade för-
handsbesked finns där ingen skyldighet till att tillåta bebyggelse på den avstyckade fastig-
heten. 

Hänvisning görs dels till Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1–6 §§, 8 kap. 9 §, 9 kap. 
17 och 18 §§ samt Miljöbalken 3 kap. 4 § och dels till Översiktsplan för Simrishamns kom-
mun, antagen av kommunfullmäktige 30 november 2015, § 216, laga kraft 15 mars 2017.

49

https://lagen.nu/2010:900#K8P9S1N4


Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 32 forts Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Remissvar, med bemötande
Kartor
Fotografier 
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-01-07

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Meddela positivt förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Meddela negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbygg-
nadsförvaltningens beslutsförslag

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att meddela om 
positivt förhandsbesked.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

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

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Per-
Ove Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI) beslutar nämnden att med-
dela positivt förhandsbesked.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Den lyder: 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.

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse inte påtagligt skada brukningsbar 
jordbruksmark för att kunna bedriva ett rationellt jordbruk då det är ett område mellan två 
bebyggda fastigheter och att det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna. 
Gårdar och hus ligger i grannskapet, främst i vägar i landskapet liksom denna ansökan.   
Fastigheterna är sedan tidigare avstyckade från tidigare förhandsbesked och är taxerade 
som småhusfastigheter och tillkommande byggrätter bedöms som godtagbart i samman-
hanget. Markområdets areal och dess placering, gör att det inte bedöms så väsentligt uti-
från odlingsperspektivet, utan att ett område som detta kan undvaras. 
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, vilket kräver restriktioner för konventionellt 
bruk av marken. Därmed är brukningsvärdet lägre.

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

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

 Schakttillstånd ska erhållas av Miljöförbundet i enlighet med skyddsföreskrifter 
för Lunnamöllan-Vallby grundvattentäkt för schakt mer än 0,5 meter.

 Under parkeringsyta ska finns tätskikt (skyddsduk) som är kopplad till oljeav-
skiljare och/eller oljeavskiljningslarm.

 Brukarmanualer för boende ska upprättas för att förbjuda tvätt av motorfordon, 
anlägga rabatter, förbjuda kemiska bekämpningsmedel. Kemiska produkter för 
hushållsförbrukning ska förvaras inomhus, förbjuda hantering av petroleumpro-
dukter i behållare som överstiger 5 liter. Från förbudet undantas drivmedel i 
fordonstankar. Förvaring av behållare med volym under 5 liter ska ske inomhus 
i utrymme med tätt golv. Uppställning och parkering av motorfordon får endast 
ske på anvisad parkeringsplats som har en oljeavskiljare.

 Markarbeten inom fornlämning krävs tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen – 
Fornminnen och ska sökas hos länsstyrelsen.
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Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Remiss: 45 x 46,5                      = 2 093 kronor
                                      6 743 kronor

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

Upplysningar

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

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

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI) 
reserverar sig mot beslutet.
_______
 
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare av Vallby 17:14
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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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Viks Fiskeläge 47:8 och 47:10 - nybyggnad av ett tvåbostadshus och ett 
flerbostadshus 

Ärendebeskrivning

Fastigheterna ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse och är idag obe-
byggda. Fastighet Viks Fiskeläge 47:8 har en yta av 1 878 kvm och 47:10 har en yta av 
1 837 kvm. Fastigheterna ska slås ihop (fastighetsregleras) då byggnad är placerad på fas-
tighetsgräns. De består tillsammans av en norrvänd tall/blandskogsomgärdad villatomt från 
1930-talet, där ett cirka 100 kvm (byggnadsarea) bostadshus i två plan revs år 2015. 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 juni 2019, § 75, att lämna ett positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av ett tvåbostadshus och ett radhus med tre huskroppar inom fastigheterna 
Viks Fiskeläge 47:8 och 47:10. Beslutet anger att föreslagen åtgärd kan tillåtas på platsen 
och är bindande om ansökan om bygglov görs inom två år.

Aktuell ansökan omfattar nybyggnad av två kedjehus (5 bostäder) bestående av tre och två 
huskroppar som är sammanbundna med förråd. Bostäderna, som alla har eldstäder, har en 
bruttoarea om 79,4 kvm vardera, tre förråd om 10 kvm vardera, ett förråd om totalt 15 + 
7,5 kvm som innehåller förråd och teknikutrymme samt ett separat vedförråd om 6 kvm. 
En total byggnadsarea om 271 kvm.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Yttrande har inkommit från kommunens VA-avdelning och gata/park-enhet samt Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Yttrande utan synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Viks fiskeläge 47:3, 47:7 
och fastighetsdelägare till Gladsax 27:15.

Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Gladsax 27:20, fastighetsdelägare till 
Gladsax 27:15 eller Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Planförhållanden
Fastigheterna ligger utanför detaljplanerat område. De aktuella fastigheterna har varit uppe 
för prövning för att detaljplanera området för bostäder under åren 2008–2010, detta efter 
krav ställts på detaljplan vid ansökan om förhandsbesked 2006. Samhällsbyggnadsnämn-
den beslutade den 12 oktober 2010, § 162, att avbryta planläggningen med hänvisning till 
Miljöbalken 2 kap. 6 §, 10 kap. och med stöd i vad som framkommit under planprövningen 
med slutsatsen att föreslagen plats inte ur planeringssynpunkt ansågs lämplig för bostads-
ändamål. Sammanfattningsvis handlar det om, utifrån framtaget PM för ”bedömning av 
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påverkan på grundvattenförhållandena vid uppförande av bostadshus inom vattenskydds-
området”, att det finns risker för kontaminering både i själva byggskedet, men främst och 
allvarligare i själva driftskedet, med ”brukarmanualer” för användaren/ verksamhetsutöva-
ren. PM-rapporten hänvisade till att skyddsföreskrifterna för vattentäkten bör ändras/kom-
pletteras med krav i driftskedet. I ärendebeskrivningen till detaljplanebeslutet står ”Det 
förefaller troligt att ansvarsbördan och kostnaden för sanering vid en framtida kontamine-
ring av vattentäkten skulle falla på kommunen”.

Områdesbeskrivning
Fastigheterna är idag obebyggda och sluttar ganska kraftigt med en höjdskillnad på cirka 
7–8 meter med lägsta punkt mot norr på en fastighetsbredd av 37 meter. Fastigheten Viks 
Fiskeläge 47:8 har en yta på 1 878 kvm medan 47:10 har en yta av 1 837 kvm. Fastigheter-
na ska slås samman (fastighetsregleras) då byggnad är placerad på fastighetsgräns. Fastig-
heterna består tillsammans av en norrvänd tall/blandskogsomgärdad villatomt från 1930-ta-
let, där ett cirka 100 kvm (byggnadsyta) bostadshus i två plan revs år 2015. 

Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheterna berörs inte av något riksintresse eller något utpekat regionalt intresse.

Trafik
Gata/park-enheten, Simrishamns kommun har inget att erinra då ansökan avser icke plan-
lagt område. Parkeringsnormen anses vara uppfylld.

Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
”De aktuella fastigheterna ligger inom Simrishamns kommunala vattenskyddsområde Vik.
Vad gäller schaktningsarbeten djupare än 0,5 meter i samband med grundläggningsarbe-
ten krävs tillstånd från miljöförbundet inom vattenskyddsområdets primärzon enligt Viks 
vattenskyddsföreskrift. Utifrån uppgifter i remissen bedöms nybyggnad av bostadshus och 
komplementbyggnader utgöra ett grundläggningsarbete. Miljöförbundet har i tidigare ytt-
rande (detaljplansremiss) framfört att viss utredning t.ex. grundvattennivåer vintertid, på-
verkan vid borttagning av skyddande skikt och ökad hårdgjord yta, kan saknas för att kun-
na ge tillstånd till detta. (bifogat yttrande daterat 2010-03-09). Miljöförbundet vidhåller de 
framförda erinringar, i de delar som fortfarande är relevanta i sammanhanget.”

Sammanfattning/utdrag ur yttrande från VA-avdelningen, Simrishamns kommun 
”Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och an-
slutningspunkter finns.”
”Fastigheterna Viks Fiskeläge 47:8 och 47:10 ligger inom primär vattenskyddszon. Sökan-
de ska ta kontakt med VA-avdelningen för att ta del av hela vattenskyddsföreskriften för 
Viks grundvattentäkt i Simrishamns kommun. En VA-anmälan ska skickas till VA-avdel-
ningen i god tid innan anslutning. Eventuell fastighetsreglering ska vara gjord innan VA-

55



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

§ 33 forts Dnr 2020/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

anmälan hanteras av VA-avdelningen. Beviljat bygglov samt inkommen VA-anmälan är 
startskottet för planering och utförande av eventuellt ledningsarbete.” 

Bestämmelser
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. 5 §, ska vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked 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
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Enligt plan- och bygglagens 8 kap. 9 §, ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på 
ett sådant sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena på platsen.
Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt som möjligt tas tillvara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämplig belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar 

som medger nödvändiga transporter och tillgodose kravet på framkomlighet för ut-
ryckningsfordon

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 förhållanden i övrigt inte är orimligt, och

6. risken för olycksfall begränsas.

Plan- och bygglagens 9 kapitel 17–18 §§ 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. Ett förhandsbe-
sked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovspröv-
ningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft.
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Kommunfullmäktige antog 30 november 2015, § 216, en ny översiktsplan för kommunen. 
I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 17 oktober 
2012 av kommunstyrelsen, i vilken det framgår att inom dikningsföretag, båtnadsområden 
och inom vattenskyddsområde bör inte byggnation tillåtas utan att särskilda åtgärder vid-
tas.

Förvaltningens ställningstaganden
Under handläggning av bygglovsärendet har skarpare remissvar inkommit från miljöför-
bundet i jämförelse mot vid tidigare förhandsbesked och nya dokument har framkommit 
från det tidigare detaljplanearbetet. Ett positivt förhandsbesked gavs i juni 2019 av bygg-
nadsnämnden och aktuell ansökan har inkommit inom två år från beslutet. Därmed är 
byggnadsnämnden lagbunden utifrån aspekten att marken ansetts lämplig att bebygga. An-
sökan om bygglov anses följa beviljat förhandsbesked. En bygglovsansökan med ett posi-
tivt förhandsbesked kan endast avslås på punkter som inte prövats i förhandsbeskedet 
såsom placering eller närmre utformning. I beslutet om förhandsbeskedet anges att skydds-
föreskrifterna för Vik grundvattentäkt/skyddsområde ska följas. 

Skyddsföreskrifterna innehåller inga förbud att bygga, däremot att det krävs schakttillstånd 
vid schaktning mer än 0,5 meter, vilket miljöförbundet hanterar och kommer lämna villkor 
till vid schaktning i byggskedet. Det är däremot svårt att säkerställa att inga föroreningar 
av grundvattnet uppstår under driftskedet, alltså så länge byggnaderna finns och verksam-
heter bedrivs där. Detta var huvudanledningen till varför detaljplanearbetet avbröts 2010. 

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens/fastighetsägarens ansvar om någon allvar-
lig miljöskada uppstår. Eventuell miljöskada kommer ha stor påverkan på medborgarna 
som får sitt dricksvatten från vattentäkten, med stor risk för vattenbrist om täkten inte kan 
användas och får förödande ekonomiska konsekvenser som troligen ingen enskild fastig-
hetsägare kan bära. En förorenad vattentäkt går inte heller att återställa utan orimliga kost-
nader. 
I närområdet till aktuella fastigheter finns förfrågningar och även relativt nya bygglov in-
om vattenskyddsområde och primär skyddszon. Aktuella fastigheter är placerade upp-
ströms grundvattenströmningar i en sandig jord relativt nära vattentäkten (ca 100 meter), 
vilket innebär att en eventuell förorening av mark har ett snabbt förlopp och kan redan på 
några dagar finnas risk att nå vattentäkten. 

Det kan också nämnas att samhällsbyggnadsnämnden under året planerar att ta fram rikt-
linjer för exploatering inom vattenskyddsområde. Riktlinjerna ska vara ett stöd och ge väg-
ledning vid de avvägningar som ska göras samt de krav som ska ställas i samband med 
eventuell exploatering inom ett vattenskyddsområde i enlighet med EU:s ramdirektiv för 
vatten och övrig gällande lagstiftning. Riktlinjerna ska fungera som ett kompletterande 
verktyg för kommunens beslutsfattare framför allt i tidiga skeden. 
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Förvaltningen kan med anledning av det positiva förhandsbeskedet endast föreslå bygg-
nadsnämnden att ta beslut som minimerar risken för att vattentäkten blir förorenad.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-05
Byggnadsnämndens beslut 2019-06-25, § 75
Samhällsbyggnadsnämndens beslut - avbrytande av detaljplan 2010-10-12, § 162
PM - Utredning av grundvattenförhållanden, WSP 2010-06-10

Tjänstemannajäv

Eva Ferlinger har anmält jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ären-
det.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Christin Råberg (S): Återremittera ärendet till sökande för omarbetning till utförande 
på plintar.
Anders Johnsson (M): Bifall till ansökan om bygglov.
 
Beslutsgång återremiss

Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns.

JA-röst för att ärendet ska avgöras idag
NEJ-röst för återremiss

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), Mats Kaldve (ÖP), Jacques Öhlund (FI) beslutar nämnden att ärendet 
ska avgöras idag.

Beslutsgång 
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Därefter ställer ordförande proposition på förslag om bifall till ansökan om bygglov och 
finner att nämnden beslutat bifalla ansökan. 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas med följande villkor: 

 Schakttillstånd ska erhållas av Miljöförbundet i enlighet med skyddsföreskrifter för 
Vik grundvattentäkt innan startbesked kan meddelas.

 Under parkeringsyta ska finns tätskikt (skyddsduk) som är kopplad till oljeavskilja-
re och/eller oljeavskiljningslarm

 Brukarmanualer för boende ska upprättas för att förbjuda tvätt av motorfordon, an-
lägga rabatter, förbjuda kemiska bekämpningsmedel. Kemiska produkter för hus-
hållsförbrukning ska förvaras inomhus, förbjuda hantering av petroleumprodukter i 
behållare som överstiger 5 liter. Från förbudet undantas drivmedel i fordonstankar. 
Förvaring av behållare med volym under 5 liter skall ske inomhus i utrymme med 
tätt golv. Uppställning och parkering av motorfordon får endast ske på anvisad par-
keringsplats som har en oljeavskiljare.

 Fastighetsreglering ska vara sökt innan startbesked kan meddelas och klar innan 
slutbesked kan meddelas.

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).
 Kontrollansvarig är Anders Andersson, Högestavägen 14, 271 95 Ystad.
 Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
 Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan ges. Ni 

kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att bestäm-
ma en tid med byggnadsinspektör. 

Upplysningar 
Tekniska handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd: 

 förslag till kontrollplan
 konstruktionshandlingar
 ventilationsritningar
 vatten-, avlopp- och värmeritningar
 energibalansberäkning
 markradonundersökning
 brandskyddsbeskrivning
 projektering bredband
 projektering skydd mot buller

…………………………………
För en snabbare handläggning bör tekniska handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar 
före tekniskt samråd.
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I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras med ytterligare handlingar.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner 
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
Eventuella överklaganden meddelas. 

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

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

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

Yttranden från VA-avdelningen och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska beaktas.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Bygglov (16 + 28) x 14 x 46,5 x 1,1 = 31 508 kronor
Underrättelse 45 x 46,5                       = 2 093 kronor                              

33 601 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kon-
trollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive slutbesked.

Bygglovstaxan är fastställd av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, stor-
lek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsut-
övning.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Jacques Öhlund (FI) 
reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
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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