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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 92 Upprop och val av justeringsperson 2020/6 4
§ 93 Godkännande av föredragningslista 2020/7 5
§ 94 Meddelanden 2020 2020/8 6 - 7
§ 95 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/10 8 - 9
§ 96 Remiss - Detaljplan för Kringlorna 1 m.fl. - samråd 2020/57 10
§ 97 Remiss - Detaljplan Mellby 3:3 och del av Mellby 

3:121 (Stärkan) Kivik - samråd
2020/64 11

§ 98 Ekonomisk rapport juni 2020 2020/11 12
§ 99 Lars Johan 7 - Bygglov ändrad användning från förva-

ringslokal till lägenhet
2020/54 13 - 22

§ 100 Gladsax 29:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fri-
tidshus.

2020/59 23 - 35

§ 101 Gröstorp 7:11, Förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus med komplementbyggnad.

2020/58 36 - 50

§ 102 Lergraven 1, nybyggnad av garage och ombyggnation 
av befintlig byggnad

2020/63 51 - 57

§ 103 Aktuell information, förvaltningschefens information 2020/9 58
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 92 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
2020-08-25

§ 93 Dnr 2020/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av föredragningslista

 BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna dagens föredragningslista.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 94 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 2020

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2020-07-29 som upphäver det överklagade beslutet avseende 
byggnadsnämndens beslut den 28 januari 2020 § 10 att meddela positivt förhandsbe-
sked för nyuppförande av sju enbostadshus och gemensamhetslokal på åtta tänkta av-
styckade fastigheter på fastighet Bästekille 8:19 (dnr 2019/654 (ByggR) eller 2019/92 
(Evolution)). 

2. Länsstyrelsens beslut 2020-07-29 som upphäver det överklagade beslutet avseende 
byggnadsnämndens beslut (delegation) den 20 maj 2020 § 223 att meddela positivt för-
handsbesked för tillbyggnad av hotell på fastighet Kivik 37:1 (dnr 2020/11).

3. Mark- och miljööverdomstolen i protokoll daterat 2020-07-21 som inte meddelar pröv-
ningstillstånd på överklagan av mark- och miljödomstolens beslut den 10 juni 2020 och 
länsstyrelsens beslut den 17 januari 2020 som upphävde byggnadsnämndens beslut den 
22 oktober 2019 avseende positivt förhandsbesked för nybyggnad av hästgård på fas-
tighet Hoby 3:9 (2019/470 (ByggR) eller 2019/64 (Evolution)).

4. Länsstyrelsens beslut 2020-07-16 som upphäver de överklagade besluten avseende 
byggnadsnämndens beslut den 10 mars 2020 § 31 och § 32 att meddela positivt för-
handsbesked för nybyggnation av varsitt enbostadshus på fastigheterna Vallby 18:14 
och Vallby 18:15 (dnr 2020/21 och 22).

5. Mark- och miljööverdomstolen i protokoll daterat 2020-07-14 som inte meddelar pröv-
ningstillstånd på överklagan av mark- och miljödomstolens beslut den 21 april 2020 
och länsstyrelsens beslut den 11 mars 2020 som avslog överklagan på byggnadsnämn-
dens bygglovsbeslut (delegation) den 19 februari 2019 avseende tillbyggnad av fritids-
hus på fastighet Sandby 22:60 (dnr 2020/40). 

6. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-07-14 som avslår överklagan av länssty-
relsens beslut den 3 mars 2020 som avslog överklagan på byggnadsnämndens bygg-
lovsbeslut (delegation) den 18 december 2019 avseende nybyggnad av två padelbanor 
på fastighet Hoby 11:50 (dnr 2020/588). 

7. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-07-10 som avslår överklagan av länssty-
relsens beslut den 15 maj 2020 som upphävde byggnadsnämndens bygglovsbeslut (de-
legation) den 25 mars 2020 avseende tillbyggnad av enbostadshusen på fastigheterna 
Folkskolan 3 och Folkskolan 4 (dnr 2019/658 och 2019/659). 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 94 forts Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

8. Länsstyrelsens beslut 2020-07-16 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygg-
lovsbeslut (delegation) den 24 april 2020 § 193 avseende nybyggnad av plank på fas-
tigheten Rörum 27:12 (dnr 2020/33).

9. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-06-17 som bifaller överklagandet och 
upphäver länsstyrelsens beslut den 25 november 2019 som upphävde byggnadsnämn-
dens bygglovsbeslut (delegation) den 30 september 2019 § 388 avseende nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Hjälmaröd 82:12 (dnr 2019/350). 

10. Länsstyrelsens beslut 2020-06-16 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygg-
lovsbeslut (delegation) den 7 april 2020 § 164 avseende tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Hoby 11:54 (dnr 2020/100).

11. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-06-10 som avslår överklagan av länssty-
relsens beslut den 17 januari 2020 som upphävde byggnadsnämndens beslut den 22 ok-
tober 2019 avseende positivt förhandsbesked för nybyggnad av hästgård på fastighet 
Hoby 3:9 (2019/470 (ByggR) eller 2019/64 (Evolution)).

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

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

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

6 4 9 2 4 1 4

varav positiva för BN 2 2 5 1 1 1
varav negativa för BN 4 2 4 1 4 3
De negativa som är 
tagna på sammanträde

3 1 3 0 0 2

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

56 56 56 55 51 51 49

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

97 97 96 96 95 95 95

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

35 31 57 49 31 44 25

Antal under månaden 
överklagade beslut*

1 3 4 5 2 3 4
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 95 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) juni-juli 2020
Avskrivning – Kristina Skaneland
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg

Lovärenden (ByggR) juni-juli 2020 
Avvisning – Jeanette Lundgren
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Malin Heikenberg
Avskrivningar - Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin

Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Malin Heikenberg
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Malin Heikenberg

Förhandsbesked – Camilla Hedin
Förhandsbesked – Eva Ferlinger

Slutbesked, interimistiskt - Hanna Wiberg 
Slutbesked, interimistiskt - Per-Ola Olsson
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 95 forts Dnr 2020/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rivningslov med startbesked – Camilla Hedin
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg

Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg

Strandskyddsärenden (ByggR) juni-juli 2020
Avskrivning– Kristina Skaneland
Strandskydd – Camilla Hedin

Tillsynsärenden (ByggR) juni-juli 2020
Avskrivning – Hanna Wiberg

Slutbesked/Slutbevis (Evolution) juni-juli 2020
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Interimistiskt slutbesked – Per-Ola Olsson
Interimistiskt slutbesked – Jonas Mårtensson
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-06-01—2020-07-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-06-01—2020-07-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 96 Dnr 2020/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - Detaljplan för Kringlorna 1 m.fl. - samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringnämnden har översänt samrådshandlingar gällande detaljplan för Kring-
lorna 1 m.fl. till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 15 augusti 2020. Byggnads-
nämnden har begärt, och fått förlängd svarstid.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka fastigheten Kringlorna 1 i Borrby 
för bostadsbebyggelse. Planen föreslår att en mindre del av Borrby 294:10 säljs till sökan-
den för planen samtidigt som markanvändning ändras till kvartersmark för bostad. Planom-
rådet är beläget öster om Idrottsgatan och söder om Hobyvägen i nordöstra delen av Borr-
by.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2020, § 125 att godkänna planen för 
samråd alternativt utställning/granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 
2010. Planprövning sker genom standardförfarande. 

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande, 2020-08-17
Kungörelse, samrådshandlingar 2020-07-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända mot samrådsförslaget för Kringlorna 1 m.fl.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 97 Dnr 2020/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - Detaljplan Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 (Stärkan) Kivik - 
samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringnämnden har översänt samrådshandlingar gällande detaljplan för Mellby 
3:3 och del av Mellby 3:121 till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 29 augusti 2020. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en busshållplats, pendlarparkering samt att utfarts-
förbud införs vid Killebacken för att öka säkerheten i trafikmiljön vid Stärkan.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2020, § 133 att godkänna planen för 
samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom stan-
dard planförfarande.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande, 2020-08-27
Kungörelse, samrådshandlingar Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121

Jäv

Anita Lindqvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i 
ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända mot samrådsförslaget för Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 98 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport juni 2020 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-juni 2020.

Nämndverksamheten bedöms hålla årets budget.

Bygglovsverksamheten förväntas ha underskott på 200 tkr på grund av fler komplexa ären-
den, där intäkterna inte motsvarar nedlagd tid.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-17
Ekonomisk rapport per juni 2020
Statistik bygglov t.o.m. vecka 32, 2020

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per juni 2020.

 Sträva mot sänkning av handläggningstider och få budget i balans.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 99 Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lars Johan 7 - Bygglov ändrad användning från förvaringslokal till lä-
genhet 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov på fastigheten Lars Johan 7 kom den 3 april 2020 in till byggnads-
nämnden. Ansökan avser bygglov för ändrad användning från förvaringslokal till lägenhet.   

Fastigheten ligger inom detaljplan. 

Ansökan 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från förvaringslokal till lägenhet med en 
bruttoarea på 92,63 kvm. Ändringen sker i sidobyggnaden på fastigheten. 

Detaljplanen
Fastigheten ligger inom stadsplanen för kvarteret Lars Johan i Simrishamn med laga kraft 
4 februari 1966 som enligt övergångsbestämmelser nu gäller som detaljplan. Genomföran-
detiden för detaljplanen har löpt ut. 

På aktuell del av fastigheten gäller planbestämmelsen:
Ringprickat område för terrass och gårdsöverbyggnad 
1 § mom 2: Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas på sätt som 
för varje särskilt fall prövas lämpligt. 

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

 Yttrande har inkommit ifrån VA-avdelningen, Simrishamns kommun och utdrag 
från deras yttranden redovisas under respektive rubrik nedan. 

 Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Lars Johan 9, 10. Ne-
dan följer utdrag från deras yttranden. 

Lars Johan 9:
”Att ändra användningen från förvaringslokal till lägenhet med ca 92 kvm bruttoarea 
strider mot gällande detaljplan och kan inte ses som en liten avvikelse.

Enligt gällande detaljplan får den mark som förrådsbyggnaden tagit i anspråk endast 
bestå av terrass och gårdsöverbyggnad. Bygglov för förrådsbyggnaden medgavs trots 
att denna byggdes på ringprickad mark, då det ansågs angeläget därför att det skulle 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 99 forts Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

tillgodose ett ”angeläget gemensamt behov” innebärande att det ska vara väsentligt 
för flera boende att åtgärden kom till stånd.”

Lars Johan 10:
” På grund av förändring av användningen av förrådsbyggnaden anser vi att insynen 
till vår tomt ökas. En uteplats är anlagd i direkt anslutning till tomtgränsen. 
Den träkonstruktion som blivit byggd, räcker inte som insynsskydd, eftersom stora gli-
por mellan bräderna finns. 
Vi vill att träkonstruktionen ersätts med en mur av samma höjd.
I övrigt har vi ingenting att invända.”

 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Lars Johan 6, 8, Sankt 
Nikolaus 4, 5 samt Simrishamn 2:24, 2:32. 

 Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsdelägare till Lars Johan 5, 11. 

Sökande har bemött inkomna remissvar.

Teknisk service
VA-avdelningen, Simrishamns kommun har lämnat yttrande i ärendet och nedan följer 
utdrag från yttrandet. Yttrandet har redovisats i sin helhet.  

Skicka in VA-ansökan
VA-ansökan tillsammans med ritningar på invändiga och utvändiga VA-ledningar ska skickas 
in till VA-avdelningen i och med att det görs en ändring av VA-installationen. 
Planritning som visar fastigheten samt ytornas användning ska bifogas VA-ansökan.
Information om VA-ansökan samt blankett finns på:
www.simrishamn.se/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/service

Lägenhetsavgifter 
En översyn av antalet lägenhetsavgifter som fastigheten blir debiterad behöver 
göras. Fastigheten debiteras idag för sju (7) lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut för varje 
självförsörjande bostadsenhet inom fastigheten alternativt för varje påbörjad 150 kvm verk-
samhetsyta. Den ändrade användningen kan medföra att ytterligare en lägenhetsavgift kom-
mer att debiteras på fastigheten. 

Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheten omfattas av riksintressen för Rörligt friluftsliv MB 4:1-2, Kulturmiljövård MB 
3:6, Högexploaterad kust MB 4:4 samt de regionala intressena särskilt värdefulla kul-
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 99 forts Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

turmiljöer och kulturmiljöstråk och inom område utpekat av Simrishamns kommun som 
värdefull bebyggelsemiljö.

Fornminnen
Fastigheten ligger inom fornlämningen för det historiska Simrishamn. Åtgärden kräver inget 
markingrepp och därmed krävs inget tillstånd. 

Översiktsplanen
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15.
Översiktsplanen redovisar att området är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet 
ska iakttas vid förtätning, tillbyggnad och vid exteriör förändring så att befintliga karak-
tärsdrag bibehålls och skyddas.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att 

översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 

tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
- Fördjupning av Simrishamns stad
- Infrastrukturplan

Bestämmelser 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 §: 
Det krävs bygglov för
   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ända-
mål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 §:
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovs-
prövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 99 forts Dnr 2020/54

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, 
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 
1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande 
äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en 
åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31b §:
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker 
från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte och
   1. avvikelsen är liten, eller
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna använ-
das eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

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

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31c §:
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt kom-
plement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

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

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 5 §:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska be-
byggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till 
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

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

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

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

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

Förvaltningens bedömning
Bygglov beviljades den 6 mars 2018, § 14 för sju lägenheter och en gårdsbyggnad innehål-
lande soprum, förvaringslokal och barnvagns-/cykelförråd. Gårdsbyggnaden placerades på 
ringprickad mark avsedd för terrass och gårdsöverbyggnad. Nämnden gjorde bedömningen 
att det var en liten avvikelse från detaljplanen då gårdsbyggnaden inte gick att vistas på. 
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Beslutet överklagades och Länsstyrelsen meddelade den 5 maj 2018, dnr 403-9353-2018 
att överklagandena avslogs och gjorde också bedömningen bland annat om gårdsbyggna-
den att:

”Vad därefter gäller avvikelsen avseende gårdsbyggnaden beaktar länsstyrelsen följande. 
Detaljplanen uppställer inget förbud mot att uppföra byggnader på gården. Inte heller inne-
håller detaljplanen någon bestämmelse att man måste kunna vistas på taket på gårdsöver-
byggnaden. 

Med hänsyn till att plankartans bestämmelse om att ringmarkerad mark är avsedd för ter-
rass och gårdsöverbyggnad i planbestämmelserna kompletteras med att sådan mark får 
överbyggas och användas på ett sätt som för varje enskilt fall prövas lämpligt, anser läns-
styrelsen att det kan ifrågasättas om det i ärendet ens handlar om en avvikelse från detalj-
planen att placera byggnaden med den aktuella utformningen på den ringmarkerade mar-
ken. 

I vart fall anser länsstyrelsen att en eventuell avvikelse får anses vara en sådan som kan 
godtas, särskilt med beaktande av vad som anges i förarbetena om möjligheterna att godta 
avvikelser i de fall genomförandetiden för detaljplanen har löpt ut”.

Eftersom byggnaden är där idag behöver ställning tas till om den nya användningen är 
lämplig och förenlig med detaljplanen eller om det kan bedömas som en liten avvikelse. 

Planbestämmelsen över aktuell del av fastigheten lyder:
 Ringprickat område för terrass och gårdsöverbyggnad

1 § mom 2: Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas på 
sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt. 

Del av fastigheten är planlagd för bostads-, handels- och kontorsändamål och enligt plan-
bestämmelsen för den ringprickade marken ska användningen i varje särskilt fall prövas för 
att avgöra om det är lämpligt. 

Detaljplanen anger inte att det ska vara bostad på aktuell del av fastigheten och därför görs 
bedömningen att det är en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen 
9 kap. 31b § från detaljplanen eftersom användningen inte är bestämd utan ska prövas i 
varje särskilt fall för sin lämplighet. 

Översiktsplanen beskriver att vi ska förtäta de större orterna i kommunen. Ansökan be-
döms som lämplig då det blir en förtätning av Simrishamns innerstad och en god hushåll-
ning med mark. Platsen är redan ianspråktagen av en byggnad och inom fastigheten finns 
redan samma användning som aktuell ansökan och ändringen bedöms uppfylla kraven i 2 
kap. och 9 kap. plan- och bygglagen. 
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Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31c 
§ får bygglov, utöver vad som följer av 31 b §, ges för en åtgärd som avviker från detalj-
planen, om åtgärden

   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt kom-
plement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Eftersom den största delen av fastigheten är planlagd för bostads-, handels- och kontorsän-
damål bedöms aktuell ansökan vara ett lämpligt komplement till den användningen. 

Vi kan bara pröva det som har kommit in och fastighetsägaren har inte återkopplat för att 
eventuellt ändra i sin ansökan gällande insynsskydd mot fastigheten Lars Johan 10. Åtgär-
den bedöms inte som en sådan betydande olägenhet att bygglov inte skulle kunna beviljas. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
Remissvar 
Kartor
Ansökan om bygglov med handlingar 2020-04-24 
Stadsplan för kvarteret Lars Johan (Simrishamn 61), laga kraft 1966-02-04. 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen, bedöms föreslagen innebära en liten avvikelse från detaljplanens 
bestämmelser och att den är förenlig med planens syfte och inte medför en betydande olä-
genhet för omgivningen.

 Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 
(2010:900).

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

 Kontrollansvarig är . 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

 Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att 
bestämma en tid med en byggnadsinspektör. 
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Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
o För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem ar-

betsdagar före tekniskt samråd.

- förslag till kontrollplan
- ventilationsritningar
- vatten och avloppsritningar
- energibalansberäkning
- brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
- projektering förberedelse bredband
- akustisk utredning (ljud från förråd/soprum)

…………………………………
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva 
kompletteras med ytterligare handlingar.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
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
byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.

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

Dessa åtgärder måste ni vidta:

- En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-avdelning.  

Avgifter
Bygglov:          
13 x 6 x 47,3 x 1,1 x 1,1 x 0,7 = 3 125 kronor
23 x 6 x 47,3 x 1,1 = 7 180 kronor  
Remiss/kungörelse:            
65 x 47,3 = 3 075 kronor

13 380 kronor
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I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan samt slutsamråd inkl. slutbesked. 

Avgifterna är antagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
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.

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

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.

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

Dessa åtgärder måste ni vidta:

- En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-avdelning.  

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Lars Johan 9, 10.
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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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Gladsax 29:2, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Gladsax 29:2 kom den 24 juni 2020
in till byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med 
komplementbyggnad på planerad avstyckning. 

Ansökan 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med komplementbyggnad på fastighet Gladsax 
29:2. Fastigheten ligger utom detaljplan och är idag en bebyggd lantbruksfastighet som 
planeras att styckas av i den norra delen. Den nytillkomna fastighetens areal blir cirka 
4 900 kvm stor. Ny in- och utfart planeras för både den befintliga och den nytillkomna 
fastigheten och sker från riksväg 9. Till en början är den gemensam för att sedan delas av 
så att infarten till den nya fastigheten går längs fastighetsgränsen i norr och den andra går 
vidare längs fastighetsgränsen i öster till det befintliga enbostadshuset. 
I ansökan redovisar sökande att de tänkt ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp som 
finns i Väg 9.

Områdesbeskrivning
Fastigheten ligger inom det gröna området mellan Baskemölla och Viks Fiskeläge. Kusten 
mellan Baskemölla och Viks Fiskeläge är i princip obebyggd och få människor bor i områ-
det. Fastigheten ligger på den västra sidan av riksväg 9 som går mellan Simrishamn och 
Brösarp. På den södra delen av fastigheten finns idag ett befintligt enbostadshus med tre 
tillhörande komplementbyggnader som ligger i en samlad grupp, cirka 90 meter in från 
vägen. 

På fastighet Gladsax 29:2 har det bedrivits fruktodling men sedan en tid tillbaka är den 
större delen av fruktodlingen avverkad på den ytan som sökt åtgärd är tänkt att placeras.  
Nu är den trädbevuxen med främst tall och lövträd såsom körsbär. Fortfarande bedrivs det 
en del odling på fastighetens södra del vid befintligt enbostadshus.

I Tjörnedala som ligger cirka 500- 800 meter från sökt åtgärd finns Tjörnedalagården, 
Tjörnedala konsthall och lite längre bort Baskemöllas Vandrarhem. På fastigheten norr om 
sökt åtgärd bedrivs ATG Bil Service och försäljning. 

Berörda sakägare
Berörda myndigheter, sakkunniga och sakägare har haft möjlighet att yttra sig. 
Remissvaren har  redovisats i sin helhet. 
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 Yttrande har inkommit ifrån Ystad- Österlenregionens miljöförbund, Trafikverket, 
kommunekologen och VA- avdelningen.

o Deras yttranden redovisas under respektive rubrik nedan. 

 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 22:12
 Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 22:5

Bemötande av synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Gladsax 29:2:
” Kristianstad 2020-08-10

Bemötandet gäller remissvar från myndigheter och sakkunniga i ärende BYGG 2020-
000402:35241

Gladsax 29:2 blev vårt 2012 genom ett arvskifte.
I samband med detta söktes två förhandsbesked för nybyggnation som vi fick positivt svar 
på. Att kunna bygga ett till två hus var en av förutsättningarna när vi tog över denna fas-
tighet med mark.
Det är viktigt för oss att kunna fortsätta med att gå vidare med dessa planer. Huset är pla-
cerat långt ifrån vägen och kommer ej att störa strukturen för området.

Vår närmaste granne i söder, (Gladsax 28:1) har fått positivt bygglov under året 2019-
2020.”

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Trafikverket, och VA har lämnat yttranden i ären-
det och nedan följer utdrag av yttrandena. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Miljöförbundet har inget direkt att erinra mot rubricerat förhandsbesked men lämnar föl-
jande information:

På fastigheten har, och bedrivs fortfarande, frukt- och bärodlingar sedan 1950-talet då det 
var vanligt att man använde svårnedbrytbara bekämpningsmedel som exempelvis DDT 
som man i Sverige förbjöd under 1970-talet. Därför ska markundersökning utföras på fas-
tigheten och om det finns föroreningar krävs kompletterande provtagningar för att utreda 
om och i vilken omfattning åtgärder krävs. Inför markprovning ska kontakt tas med miljö-
förbundet. 
Kontakt med miljöförbundet ska även göras om överskott av schaktmassor från f.d od-
lingsmark uppstår och dessa planeras att läggas utanför det tidigare fruktodlingsområdet 
eller transporteras bort från fastigheten.  

Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska bostaden ha enskild 
avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd och en 
ansökan ska lämnas in i god tid före planerad åtgärd.
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Om inte bostaden byggs radonsäkrat rekommenderar miljöförbundet att provtagning utförs 
med avseende på radonförekomst i mark då förhöjda halter kan ge ökad cancerrisk.

Sökande bör på plats kontrollera vindriktningar, eventuell lukt, eventuellt buller, allergifrå-
gor och andra tänkbara störningar innan ändringen sker så att sökande är väl medveten om 
rådande förhållanden. 

Närhet till odlad mark och djurstallar bör även beaktas, så att ett framtida boende inte gör 
inskränkningar eller restriktioner för områdets verksamheter. 

Avfall och källsortering i enlighet med gällande lagstiftning ska kunna hanteras på ett så-
dant sätt att det inte skapar olägenhet, ur miljö och hälsoskyddssynpunkt, på fastigheten.

Trafik
Riksväg 9 som går mellan Simrishamn och Brösarp går öster om fastigheten och Trafikver-
ket är väghållare.

Trafikverket har lämnat yttrande i ärendet:
Av ansökan framgår att sökande vill flytta befintlig anslutning till väg 9. Detta är till-
ståndspliktigt och det krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. Sökande 
önskar även uppföra en parallellväg från den nya anslutningen till befintlig byggnad inom 
fastigheten. Trafikverket kan troligen acceptera en flytt av anslutning i enlighet med ansö-
kan men behöver genomföra ett platsbesök innan slutligt ställningstagande till önskad flytt 
av anslutning. 

Trafikverket anser därför att sökande, innan ansökan om bygglov, ska ansöka om anslut-
ningstillstånd för flytt av anslutningen. 

VA-avdelningen
VA-avdelningen har inget att erinra i ärendet med lämnar följande information:

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-ledningsnät. 
Det innebär att det inte finns någon allmän VA-försörjningsskydd. Det finns inga aktuella 
planer på att bygga ut ledningsnätet i området och därmed inga planer på att utvidga befint-
ligt verksamhetsområde. 

Befintlig bostad inom fastigheten är trots sitt läge utanför verksamhetsområde ansluten till 
kommunalt vatten och spillvatten. Spillvattenanslutningen är via en så kallad. LTA-pump-
station med kapacitet för ett enbostadshus. Att befintlig bostad idag är ansluten medför inte 
att den kommande avstyckade fastigheten kan anslutas.

Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp.

25



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 100 forts Dnr 2020/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den kommande avstyckade fastigheten kan inte erbjudas anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp.

Riksintresse och kulturmiljö
Gladsax 29:2 gränsar till riksintresse för kust, turism och friluftsliv och en bit av den östra 
delen av fastigheten ligger inom Länsstyrelsens naturvårdsprogram. 
Fastigheten ligger även inom regionala intressen vad avser särskilt värdefulla kulturmiljöer 
och kulturmiljöstråk enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

Fornminnen
Aktuell fastighet berörs inte av några fornminnen.

Biotopskydd
Aktuell fastighet omfattas inte av några biotopskydd.

Kommunekologen
Kommunekologen i Simrishamn har lämnat yttrande i ärendet.
Området ligger på en liten höjd och är (troligen) en före detta äppelodling. Inhägnaden 
finns fortfarande kvar. I dag växer på platsen ett bestånd av friväxande främst tall och löv-
träd t.ex körsbär på en i övrigt gräsbevuxen äng. Processen med igenväxning har tagit sin 
början.

Aktuell fastighet ligger inom område för regionala intressen på grund av särskilt värdefulla 
kulturmiljöer och kulturmiljöstråk enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

I närmiljön finns inventeringsrapporter om fynd av hasselmöss.

Den aktuella fastigheten ligger dessutom inom pausområde 5, Simrishamns kommuns 
översiktsplan, 2017-03-15. Vilket innebär att särskilda skäl ska finnas för att få uppföra 
nybyggnationen. 
 

             

Artskydd
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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. Invente-
ringsrapporter om fynd av hasselmöss finns i närheten.

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av landskapsbildskydd och ligger inte inom strandskyddsområde.

Kollektivtrafik
Aktuell åtgärd ligger cirka 200 meter från busshållplats Baskemölla Tjörnedala och trafike-
ras av regionsbuss Skåneexpressen 3 mellan Kristianstad-Simrishamn en gång varje tim-
me.

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, postombud och apotek finns i Simrishamn cirka 7 km från aktu-
ell fastighet.

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog 2015-11-30, § 216 en ny översiktsplan för kommunen. 
I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 
2012-10-17 av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område G i bebyggel-
sestrategin, att för ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn till riksintresse för kust-
zon och friluftsliv.
I Simrishamns kommuns översiktsplan anges följande om paus 5 Baskemölla till Viks Fis-
keläge där aktuell fastighet är belägen:
”Längs stranden finns några gamla murade fiskebodar kvar. Området längs stranden är 
omväxlande, naturskönt och rikt på sevärdheter. Bäckar, frodig ädellövskog, alkärr, sand-
hedar, källor, blockmarker och hällar utgör grunden för en stor del av områdets värden. 
Området är lättillgängligt och välbesökt för b.la. vandring, bad och sportfiske. Prästens 
badkar är en välkänd sevärdhet strax söder om Viks Fiskeläge. Den geologiska formatio-
nen består av sandsten och kallas trattsänka. Kusten präglas här av ett stort område med 
berg i dagen, där framträngande grundvatten och havets vågor bildar rikligt med hällkar 
och andra vattensamlingar. Dessa är viktiga parningsbiotoper för bland andra den hotade 
strandpaddan. 

Söder och norr om den långa sandstranden är kusten stenig och blockrik med enstaka ut-
skjutande klippor och hällar. Innanför stranden vidtar betesmarker och sandhedar. Dessa 
avgränsas i väster av en till största delen skogbevuxen brant, som övergår i en platå högt 
över havet. 

Tjörnedala lund omnämndes redan av Linné som ”en av de skönaste lundar i riket”. Här 
är slänten rik på gamla och grova ädellövträd. Här växer också backsippa, gullviva och 
enstaka orkidéer. Den välbevarade fyrlängade 1800-tals gården Tjörnedala har stort kul-
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turmiljövärde och är en viktig samlingsplats. I närheten av Tjörnedala ligger kolerakyrko-
gården som en påminnelse om 1800-talets levnadsvillkor”.

 
Ovan är ett urklipp från översiktsplanen över det område som benämns Grön paus 5 där 
den sökandes åtgärd är markerad med rödstreckad rektangel.

Ställningstaganden i översiktsplanen för grönt pausområde 5:
”I området finns stora allmänna intressen och värden som skall värnas: fruktodling, fri-
luftsliv, cykelvägar och natur- och kulturmiljön i stort.

Ny bebyggelse anses kunna skada riksintressenas värden. Till synes små ingrepp riskerar 
förstöra upplevelsen av ett relativt orört uråldrigt landskap med unika skönhetsvärden. 
Området utgör en viktig paus mellan Baskemölla och Viks fiskeläges täta bebyggelsestruk-
tur.
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Området bör inte fragmenteras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få 
betydande påverkan på omgivningen ska det finnas särskilda skäl vid prövning av Plan- 
och bygglovsärenden.
Betesmarker och lundmiljöer ska bevaras och utvecklas. Sandmarker ska återställas”.

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

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

Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för komman-
de planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter samt utpekade 
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveck-
ling i kommunen.”

”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med 
och styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar 
för en robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”

”Bebyggelsestrategin har en restriktiv hållning till ny bebyggelse inom kustzonen och i de 
riksintressanta fiskelägena. Ur ett hållbarhetsperspektiv är även detta positivt, inte minst 
för kulturmiljövärdena inom kusten.” 

”Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse i Simrishamns kommun i första hand ska tillkomma 
genom prövning via detaljplan och inte genom enstaka bygglov eller förhandsbesked.”

Bestämmelser 
Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 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.

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 18 §: om förhandsbesked lyder enligt följande:
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag förhandsbe-
skedet vann laga kraft.
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Enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 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 anord-

ningar 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 utrym-
me 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 terräng-
en och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 

 6. risken för olycksfall begränsas. 

Enligt 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 behov inte kan till-
godoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i an-
språk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap.1 §: Vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn 
tas till både allmänna och enskilda intressen.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §: Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked. Denna lag ska syfta till att mark- och vattenområdena används för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hus-
hållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. 1-8 
§§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862)
 
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 3 §: Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimat aspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja

1. En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder,

2. En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,

3. En långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda mil-
jöförhållanden i övrigt,

4. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
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5. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första 
stycket 1-4. Lag (2013:867)

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

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 5 §: 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.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och ener-
gihushållningen.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 §: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshand-
lingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienför-
hållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 

området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden som vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår 
i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringarna och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477)
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Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om en ny bebyggelsestrategi
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30,  § 216.

Förvaltningens ställningstagande
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.

I ansökan redovisas en situationsplan med planerad avstyckning för ett fritidshus men även 
minst två potentiella tomter till finns markerade på situationsplanen där den nya in- och 
utfarten även är möjlig till dessa. En antydan till eventuellt fler framtida avstyckningar och 
utökning av ny bebyggelse på fastigheten går att utläsa. 

Fastigheten fick beviljat förhandsbesked 2012 för nybyggnad av två enbostadshus. För-
handsbeskedet gick ut 2014-02-06. 
Tillsammans med Plan- och bygglagen är kommunens översiktsplan det dokument som 
kommunen gör sina ställningstagande utifrån framförallt vad gäller ny bebyggelse. Sim-
rishamns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-11-30, över ett år 
efter att förhandsbeskedet gick ut. 

Fastigheten ligger inom område Grön paus 5 i översiktsplanen. De gröna pauserna är de 
glest bebyggda landskapsrum som finns mellan varje tät kustort i kommunen. Alla är av 
olika karaktär och skiljer sig mycket från varandra. Det är denna rikedom av kontraster 
som ger en sådan unik helhetsupplevelse.

Gröna pauser som denna är viktiga att bevara så att inte de värdefulla, vackra och unika 
byarna längs kusten, som även är väldigt karaktäristiska för Simrishamns kommun, för-
vanskas genom att bygga samman dem. Risken när gamla sammanhållna byar och fiskelä-
gen utvidgas med spridd bebyggelse mellan dem är att kärnan av den ursprungliga byn kan 
förlora sitt värde. 

Aktuell åtgärd avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Det innebär att fastighe-
ten inte kommer att brukas av permanentboende. Med anledning av det strider åtgärden 
mot Plan- och bygglagen 2 kap. 2, 3, 4 § men även 2 kap. 5 § då
fastigheten är placerad på en gammal äppelodling och brukades under en period då DDT 
var vanligt. Enligt remissvar från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
går det inte att avgöra omfattningen av eventuella åtgärder som krävs för att avgöra om 
fastigheten går att göra lämplig för planerat ändamål.

Fastigheten ligger på jordbruksmark klass 7 på en tiogradig skala och åtgärden strider mot 
Miljöbalken 3 kap. 4 §. 
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Ansökan strider mot kommunens översiktsplan och bebyggelsestrategi och enligt kommu-
nens bebyggelsestrategi för hållbar utveckling bör inte detta område fragmenteras av ytter-
ligare bebyggelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Bemötande av remissvar
Remissvar
Kartor
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-06-24

Överläggningar

Malin Heikenberg, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bifall till ansökan om förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S); Avslag i enlighet med förvaltningens beslutsförslag

Beslutsgång

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 4 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Anders Johnsson (M) mot 5 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), 
Mats Kaldvé (ÖP) Eje Hellerstedt (V), Per-Ove Nilsson (SD) beslutar nämnden avslå ansö-
kan om förhandsbesked.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att före-
slagen plats inte anses vara lämplig för ändamålet ur allmän synpunkt och inte ta tillräcklig 
hänsyn till intresset av en god helhetsverkan, resurshållning, bebyggelsestruktur samt na-
tur- och kulturmiljövärden som finns på platsen och för området runt omkring.

De allmänna intressena i detta fall väger tyngre än det enskilda. Detta område bör värnas 
om och ta tillvara på de höga värden som finns i området.

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

Avgifter
Förhandsbesked: 150 x 47,3 = 7 095 kronor
Remiss och kungörelse: 85 x 47,3 = 4 020 kronor

11 115 kronor      
                                                                 
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervär-
desskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______

Beslutet expedieras till:

Sökande
Post- och inrikes tidningar 
Grannar
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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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Gröstorp 7:11, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
komplementbyggnad 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Gröstorp 7:11 kom den 22 juni 2020 in till 
byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
komplementbyggnad. 

Ansökan 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage på fastig-
het Gröstorp 7:11. Fastigheten ligger utom detaljplan. På redovisad situationsplan är enbo-
stadshuset 150 kvm stort och garaget 60 kvm. In- och utfart sker i den södra delen av fas-
tighetsgränsen i öst mot enskild väg som i sin tur ansluter mot Gamla Järrestadsvägen. An-
slutning önskas göras till kommunalt VA. 

Områdesbeskrivning.
Fastigheten är belägen söder om Gröstorp och cirka 100 meter nordväst om Gamla Jär-
restadsvägen. Fastigheten ligger relativt högt belägen i landskapet med 24 meter över ha-
vet, jämfört med Järrestadsvägen som ligger på 14 meter över havet. 
Det finns tre fornlämningar i närheten på grannfastigheten Gröstorp 7:23 i nord- och syd-
väst. En av dem är Kvegshög som ligger cirka 280 meter nordväst om fastigheten. Kvegs-
hög är en gravplats med arkeologiska fynd i brons och är utformad som en hög kulle och är 
iögonfallande i det annars öppna, släta jordbrukslandskapet. 

Fastigheten ligger inom regionalt kulturmiljöstråk.

Marken på och omkring fastigheten är jordbruksklassad mark 10 på en tiogradig skala. 

Bebyggelsen är gles och intill Järrestadsvägen finns ett par låga och långsträckta enbo-
stadshus med sadeltak från början av sekelskiftet. Övrig bebyggelse finns i samlad grupp i 
Bjärsjö vid korsningen Gamla Järrestadsvägen/Rikstolvan och Drickavägen med ett tiotal 
enbostadshus där de flesta är uppförda runt sekelskiftet och 1950-tal.

Gröstorp 7:11 har en gång i tiden varit bebyggd. Enligt ekonomiska kartan var fastigheten 
bebyggd 1934, men på den ekonomiska kartan från 1974 var fastigheten inte bebyggd.

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

36



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 101 forts Dnr 2020/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Yttrande har inkommit ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdel-
ningen, Trafikverket och deras yttranden redovisas under respektive rubrik nedan. 

 Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gröstorp 7:7, 7:23 och 
7:9.

Sökande har bemött inkomna remissvar och skriver:
Svar på VA-synpunkter:
Gröstorp 7:11 är en tomt där det tidigare legat en gård som hette Backagården. Tyvärr 
revs den för en hel del år sedan. Det finns idag inget vattenskyddsområde, då det togs bort 
2002 på kommunens begäran. Diarie: 513-30656-02 (1291). 

Grannfastigheten har eget avlopp, så om egna avlopp inte längre tillåts måste kommunen 
då dra in vatten och avlopp till detta område. Om detta blir fallet kan det även gagna vår 
fastighet. 

Gröstorp 7:11 ligger cirka 800 meter från vattentäkten. Ser man på vad som finns i områ-
det idag kan vi inte se någon som helst risk med att bebygga tomten igen. Dessutom ligger 
7:11 i utkanten av ett eventuellt vattenskyddsområde. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:
Miljöförbundet har inget att erinra mot aktuellt förhandsbesked men lämnar nedan infor-
mation. 

Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska bostaden ha enskild 
avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd och en 
åtgärd. Om befintligt godkänt enskilt avlopp finns ska detta vara dimensionerat för den 
kommande belastningen (gäller även gemensamhetsanläggningar. Även installation av 
värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver till-
stånd eller anmälan. En ansökan/anmälan ska då lämnas till Ystad- Österlenregionens mil-
jöförbund i god tid före den planerade åtgärden. Kontakta miljöförbundet för mer informa-
tion, fråga efter handläggare för avloppsärenden.

Om inte bostaden byggs radonsäkrat rekommenderar miljöförbundet, i enlighet med 33 § 
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att provtagning-
en utförs med avseende på radonförekomst i mark, då förhöjda halter kan ge ökad cancer-
risk (lungcancer). Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon 
naturligt i marken inom stora delar av Österlen, framförallt i Simrishamns och Tomelilla 
kommuner. Vidare är det ett delmål för att nå det nationella miljömålet ”God bebyggd mil-
jö” för att säkerställa att radonhalten i bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
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Sökande bör på plats kontrollera vindriktningar, eventuell lukt, eventuellt buller, allergifrå-
gor och andra tänkbara störningar innan ändringen sker, så att sökande är väl medveten om 
rådande förhållanden.

Närhet till odlad mark och djurstallar bör även beaktas, så att ett framtida boende i huset 
inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare eller 
fruktodlare när det gäller djurhållningen, gödselspridning eller besprutning med bekämp-
ningsmedel. Verksamheter och djurhållare som har stall i närheten av den aktuella fastig-
heten bör ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen iordningställs för att kunna rymma 
samtliga avfallsfraktioner (restavfall, matavfall, plast-, pappers- och metallförpackningar, 
tidningar, färgade och ofärgade glasförpackningar) så att källsortering av avfall, i enlighet 
med gällande lagstiftning, kan genomföras och hanteras på sådant sätt att det inte skapar 
olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

VA-avdelningen, Simrishamns kommun:
VA-avdelningen har fått möjlighet att yttra sig om förhandsbesked på fastigheten Gröstorp 
7:11. Gröstorp 7:11 ligger inom kommande vattenskyddsområde för befintliga grundvat-
tentäkter. Med anledning av lokalisering inom kommande primära skyddszon för vatten-
täkt är det olämpligt att bebygga fastigheten.

Vattenskyddsområde
Arbete pågår med att inrätta vattenskyddsområde för de befintliga kommunala grundvat-
tentäkterna i området. Planområdet ligger inom kommande primära skyddszonen för 
grundvattentäkterna. Inom vattenskyddsområde gäller det att iaktta hänsynsregler, vidta 
försiktighetsmått och en del verksamheter är förbjudna. 
Vattenskyddsområde indelas i olika områden som vattentäktzon, primär och sekundär 
skyddszon. Inom de olika zonerna gäller olika regler.

Simrishamns kommuns ställningstagande
Ett av kommunens ställningstagande i översiktsplanen är att värna om och säkra vattnet. 
Kommunen ska arbeta för att skydda kommunens dricksvattenresurser genom att legalisera 
och upprätta skyddsområden för vattentäkterna med tillhörande skyddsföreskrifter för de 
vattentäkter som saknar fullgott skydd, så att de långsiktigt kan uppnå och erhålla en god 
kemisk- och kvantitativ status. Åtgärder ska sättas in för de vattenförekomster som riskerar 
att inte uppnå god vattenkvalitet på grund av mänsklig påverkan.

Skyddsföreskrifter
Skyddsföreskrifter kopplas till vattenskyddsområdet och tas fram i samband med införan-
det av vattenskyddsområde. I skyddsföreskrifterna finns beslut om bland annat hantering 
och förvaring av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, kemiska bekämpningsme-
del, växtnäringsämnen, avledning av hushållspillvatten och dagvatten, hantering av avfall, 
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miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet, schaktarbeten, energianläggningar, transport av 
farligt gods samt väghållning. Schaktarbeten djupare än 0,5 meter i samband med vägbyg-
gen och grundläggningsarbeten kräver generellt tillstånd av Ystad- Österlenregionens mil-
jöförbund.

Olyckor och oavsiktliga utsläpp
Enligt fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvatten-täkterna gäl-
ler att olyckshändelser, spill och läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgåen-
de anmälas av den som orsakar tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska 
göras till räddningstjänsten, VA-avdelningen samt tillsynsmyndigheten Ystad-Österlenre-
gionens miljöförbund.

VA-avdelningen ska snarast kontaktas om olycka eller oavsiktligt utsläpp av kemikalier, 
avloppsvatten, petroleumprodukter eller annan substans som kan vara skadlig för vatten-
försörjningen inträffar inom planområdet och dess närhet.

Anslutning till kommunalt VA och VA-anmälan
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-ledningsnät. 
Det innebär att det inte finns någon allmän VA-försörjnings-skyldighet. Det finns inga 
aktuella planer på att bygga ut ledningsnätet i området och därmed inga planer på att utvid-
ga befintligt verksamhetsområde. VA- avdelningen har blivit restriktivare och ansluter 
generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av 
bristande kapacitet.

I det fall fastigheten skulle beviljas bygglov framöver trots VA- avdelningens avrådan till 
följd av kommande vattenskyddsområde, kan en anslutning vara möjlig för att minimera 
risken för kontaminering av grundvattentäkterna i området. Om bygglov beviljas ska därför 
VA-anmälan tillsammans med ritningar skickas till VA-avdelningen. Information om VA-
anmälan samt blankett finns på:
www.simrishamn.se/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/service.
Fastighetsägare och VA-abonnenter ska följa de regler som finns i ABVA, Allmänna be-
stämmelser för användande av Simrishamns kommuns allmänna vatten och avloppsanlägg-
ning. ABVA finns att läsa på kommunens hemsida.

Trafikverket:
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Fastigheten ligger utmed väg 
1537 och byggnaden placeras enligt ansökan 115 meter från vägen.

Buller
Vid nybyggnad är det exploatörens eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksda-
gen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan 
krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren.
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Väganslutning
Anslutning sker mot enskild väg och Trafikverket förutsätter att kontakt tas med berörd 
väghållare. 

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.

Riksintresse och kulturmiljö
Inom berörd fastighet finns det inga kända riksintressen men fastigheten ligger inom regio-
nalt kulturmiljöstråk avseende landsväg, väg 9 Trelleborg-Ystad-Simrishamn-Brösarp.

Fornminnen
På den berörda fastigheten Gröstorp 7:11 finns inga kända fornminnen men på grannfastig-
heten Gröstorp 7:23 finns det tre fornminnen: 

o Kvegshög, RAÄ-nummer L1991:9829
o Stenkammargrav, RAÄ-nummer L1991:9830
o Grav markerad av sten/block, RAÄ- nummer L 1991:9831

Biotopskydd
Fastigheten omfattas inte av några kända biotopskydd.

Artskydd
Fastigheten omfattas inte av några kända artskydd.

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av landskapsbildskydd eller strandskydd.

Kollektivtrafik
Aktuell åtgärd ligger cirka 800 meter från busshållplats Gröstorp centrum där buss 547 går 
mellan Simrishamn och Brösarp och trafikeras en gång var annan timme. Det finns även en 
busshållplats på väg 11, Simris Bjärsjövägen, där regionbuss 5 mot Lund och 570 mot Ys-
tad går ifrån och trafikeras en gång i timmen respektive en gång varannan timme.

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik finns cirka 1 km bort på Gamla Järrestadsvägen i riktning mot 
Simrishamn. Närmaste postombud finns på Preem Simrishamn på Storgatan 51 som ligger 
1,7 km från ansökt åtgärd. Apotek, vård och omsorg finns i Simrishamn cirka 2 km bort. 

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216 en ny översiktsplan för kommu-
nen. 
I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen av kommunstyrelsen 
redan 
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den 17 oktober 2012, i vilken det anges för aktuellt område E i bebyggelsestrategin. I om-
råde E tillåts ny bebyggelse restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark.

Vidare beskrivs i översiktsplanen att kommunen ska vara restriktiv mot alla ingrepp på 
odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka drift eller natur-
värden negativt. Vid nybyggnation på landsbygden ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse-
struktur.
Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor upp-
stått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. Nya byggnader ska placeras så att de 
får stöd i landskapet och av befintlig bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ 
påverkan på omgivningens siluett. Hänsyn ska tas till strukturer såsom gränser i landska-
pet, grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader 
ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.

Ny bebyggelse i Simrishamns kommun ska lokaliseras till befintliga orter för att uppfylla 
de överordnade målen hållbarhet och långsiktig hållbar kommunal service och ekonomi.

Översiktsplanen sida 106.
”3. Bebyggelse på landsbygden
Ny bebyggelse bör lokaliseras i enlighet med Bebyggelsestrategikartan. Kommunen är 
restriktiv framför allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark, och ängs- eller betesmark, 
då detta kan påverka ändamålsenlig drift. Återbruk av befintliga outnyttjade tomter upp-
muntras.
Vid övervägande av byggnation ska lokalisering göras till tomtplatser där byggnad tidiga-
re funnits och luckor uppstått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. Nya byggna-
der 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 historiska strukturer såsom gränser i landskapet, horisonter, vägar, 
stigar, glimtar, utblickar, vattendrag, grönstruktur och liknande, så att dessa integreras i 
helheten. Tomtplats och byggnader ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga 
markingrepp, exempelvis schaktning och för platsen främmande utfyllnad undviks.” 

”E Vägledning för ny bebyggelse på brukningsbar jordbruksmark:
Ny byggnation tillåts restriktivt för dessa områden. Detta förhållningssätt bygger på kra-
ven enligt 3 kap. Miljöbalken samt 2 kap. plan- och bygglagen där 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 jord-
bruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsin-
tressen, avstämning ska ske med Länsstyrelsen. Skogsmark som har betydelse för skogsnä-
ringen ska i första hand skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar ett rationellt skogs-
bruk. 
 Positiv bedömning görs om nybyggnationen avser näringsverksamhet, landsbygdsutveck-
ling och besöksnäringen.”
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Urklipp från Översiktsplanens kapitel om bebyggelsestrategi med svart pil som pekar på 
fastighetens Gröstorp 7:11 placering.
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Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
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”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för komman-
de planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter samt utpekade 
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveck-
ling i kommunen.”

”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med och 
styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar för en 
robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”

”Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse i Simrishamns kommun i första hand ska tillkomma 
genom prövning via detaljplan och inte genom enstaka bygglov eller förhandsbesked.”

Bestämmelser
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 17 §: Om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 18 §: om förhandsbesked lyder enligt följande:
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag förhandsbe-
skedet vann laga kraft.

Enligt plan-och bygglagen 8 kap. 9 §: En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på 
ett sätts 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 till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämplig belägen utfart eller annan utgång från tomten somt anordningar 

som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet 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 förhållandena i övrigt inte är orimligt, och

6. risken för olycksfall begränsas.
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder 
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 lämplig för 
lek och utevistelser. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friy-
ta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 
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Enligt 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 behov inte kan till-
godoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i an-
språk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 1 §: Vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn 
tas till både allmänna och enskilda intressen.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §: Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked. Enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområdena används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. 
1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862) 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 3 §: Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimat aspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja

1. En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder,

2. En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,

3. En långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda mil-
jöförhållanden i övrigt,

4. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första 
stycket 1-4. Lag (2013:867)

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

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 5 §: 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,
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4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och ener-
gihushållningen.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 §: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshand-
lingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienför-
hållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 

området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

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

Förvaltningens ställningstagande
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.

Föreslagen placering är på brukningsbar jordbruksmark och inom kommande vatten-
skyddsområde. Med anledning av att sökt åtgärd är inom kommande primär skyddszon för 
vattentäkt, placering på brukbar jordbruksmark, placering i landskapet utan att få stöd av 
befintlig bebyggelsestruktur med hänsyn till stads-och landskapsbilden och natur- och kul-
turvärdena, samt att ansökan strider mot kommunens bebyggelsestrategi gör förvaltningen 
bedömningen att det är olämpligt att bebygga fastigheten.
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Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-14
Remissvar
Bemötande av remissvar
Kartor
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-06-22
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om en ny bebyggelsestrategi

Överläggningar

Malin Heikenberg, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bifall till ansökan om förhandsbesked. Förhandsbeskedet ska läm-
nas med uppställda villkor.

Ann-Christin Råberg (S): Avslag på ansökan i enlighet med förvaltningens förslag till be-
slut.

Beslutsgång

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Omröstningsresultat

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

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

 Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare 
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov. 
Bebyggelsen får inte ha ett dominerande intryck i landskapet.

 Schaktning mer än 0,5 meter kräver särskilda åtgärder för att minska risken att kon-
taminera marken med miljöfarliga ämnen.

 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, anlägga 
rabatter, förbjuda kemiska bekämpningsmedel. Kemiska produkter för hushållsförbruk-
ning ska förvaras inomhus, förbjuda hantering av petroleumprodukter i behållare som 
överstiger 5 liter. Från förbudet undantas drivmedel i fordonstankar. Förvaring av be-
hållare 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 ol-
jeavskiljare.

Upplysningar
- Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. 

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 har vunnit laga kraft. 

Avgifter
Förhandsbesked: 150 x 47,3 = 7 095 kronor
Remiss och kungörelse: 65 x 47,3 = 3 075 kronor

= 10 170 kronor                                                       

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

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

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar 
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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Lergraven 1, nybyggnad av garage och ombyggnation av befintlig bygg-
nad 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov på fastigheten Lergraven 1 kom den 1 juli 2020 in till byggnads-
nämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage/carport/lager och ombyggna-
tion av befintlig byggnad. Fastigheten ligger inom detaljplan. 

Ansökan 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage/carport/lager om 594 kvm byggnadsarea. 
Byggnaden placeras 2,0 meter från fastighetsgräns i väst och 10,0 meter från fastighets-
gräns i norr. 

Ansökan omfattar även ombyggnad av befintlig byggnad där befintlig butikslokal delas av 
till två och befintligt kontor/lager byggs om. Tidigare har en vit- och elvarubutik funnits 
där. Två fönster monteras på fasad mot nordväst och ett fönster och en dörr monteras på 
fasad mot nordväst. En dörr monteras på fasad mot sydöst. Stängsel ändrar dragning i 
nordväst. 

Detaljplanen
Stadsplanen för industriområdet i Simrishamn (Simrishamn 83), laga kraft 1975-02-05 
anger att och stadsplanebestämmelserna för byggnadskvarteret är:

- J – industriändamål
- maximal byggnadshöjd är 8,0 meter 

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

 Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdel-
ningen, Simrishamns kommun och utdrag från deras yttranden redovisas under re-
spektive rubrik nedan.  

 Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Lergraven 5, 6, Tegel-
bruket 7 och Simrishamn 3:1. 

 Yttrande har inte inkommit från fastighetsdelägare till Lergraven 2.  

Sökande har bemött inkomna remissvar. Dessa har redovisats i sin helhet. 
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Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdelningen, Simrishamns kommun har 
lämnat yttrande i ärendet och nedan följer utdrag av yttrandet.  

VA-avdelningen, Simrishamns kommun:
Befintliga VA-ledningar 
Befintliga VA-ledningar korsar fastighetens nordöstra hörn. Dessa ledningar får inte ska-
das vid markarbete, tunga transporter eller annat arbete på fastigheten. 
Skicka in VA-ansökan
Enligt bygglovsritningen ser det ut som om det görs en ändring av VA-installationen på fastighe-
ten. En VA-ansökan tillsammans med invändiga och utvändiga VA-ledningar ska skickas in till 
VA-avdelningen. 
Information om VA-ansökan samt blankett finns på: 
www.simrishamn.se/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/service
Lägenhetsavgifter 
En översyn av antalet lägenhetsavgifter som fastigheten blir debiterad behöver göras. En 
lägenhetsavgift tas ut för varje självförsörjande bostadsenhet inom fastigheten 
alternativt för varje påbörjad 150 kvm verksamhetsyta. 
Den utökade bruttoytan inom fastigheten kan medföra att ytterligare lägenhetsavgifter
kommer att debiteras på fastigheten. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:
Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat bygglov och lämnar nedan information.
Om golvavlopp (inomhus) finns, ska oljeavskiljare installeras för att ta hand om oljan i 
oljehaltigt vatten. 
Verksamheten ska i övrigt bedrivas så att närboende inte utsätts för olägenheter genom 
orenlighet, störande ljud eller annan störning. 

Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheten omfattas delvis av riksintressen för Rörligt friluftsliv MB 4:1-2, och delvis 
inom Högexploaterad kust MB 4:4 samt de regionala intressena särskilt värdefulla kul-
turmiljöer och kulturmiljöstråk. 

Fornminnen
Fastigheten berörs inte av några kända fornminnen. 

Bestämmelser 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 §: 
Det krävs bygglov för
   1. nybyggnad
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Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 §: 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovs-
prövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§.

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

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

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

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

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

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

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

Förvaltningens bedömning
Åtgärden för nybyggnad av garage/carport/lager bedöms som planenlig.  

Användningen av den befintliga byggnaden bedöms som planstridig men ansökan prövar 
inte användningen utan endast ombyggnationen. Byggnaden har tidigare använts för butik. 

Tillägget i den ena butikslokalen blir ett hundutbildningsföretag som ska ha inomhusträ-
ning, butiksdel med varor för hund samt teorilokal. Denna typ av verksamhet har inte varit 
på platsen innan, men bedöms inte innebära en väsentligt annan användning än tidigare och 
bedöms inte utgöra en betydande olägenhet då ursprungsanvändningen är industriändamål, 
vilket bedöms kunna utgöra en större omgivningspåverkan än butik.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-14.
Remissvar med bemötande
Kartor
Ansökan om bygglov med handlingar, 2020-07-01
Stadsplan för industriområdet i Simrishamn (Simrishamn 83), laga kraft 1975-02-05
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Aktuell ansökan bedöms vara planenlig och föreslagen åtgärd har en god färg, form och 
materialverkan och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

Föreslagen byggnad bedöms vara lämplig för sitt ändamål. 

Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till fastighets-
gräns, med stöd av övergångsbestämmelser i PBL. 

 Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900).

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

 Kontrollansvarig är .  

 Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

 Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att 
bestämma en tid med en byggnadsinspektör. 

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar 
före tekniskt samråd.

 Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:

- förslag till kontrollplan
- konstruktionshandlingar
- dimensioneringskontroll
- ventilationsritningar
- vatten och avloppsritningar
- brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)

…………………………………
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kom-
pletteras med ytterligare handlingar.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
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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
byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.

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

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttrande ska beaktas. 

Dessa åtgärder måste ni vidta:

- En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-avdelning.  

Avgifter
Bygglov:          
16 x 20 x 47,3 x 1,1 = 16 650 kronor
28 x 20 x 47,3 x 1,1 = 29 137 kronor  
Remiss/kungörelse:            
45 x 47,3 = 2 129 kronor
                                                   47 916 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan och arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. 

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

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

56



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-08-25

§ 102 forts Dnr 2020/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

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

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Aktuell information, förvaltningschefens information 

Budgetberedning - begäran om medel för resurser till tillsynsärenden. 

Förvaltningens arbete med dokumenthantering och processkartläggning

Rekrytering av tillsynshandläggare löper på, men ingen person är anställd än

_____
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