Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

Plats och tid

Rådhuset, kl 13.00-16.45

Beslutande

Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Bengt Bengtsson (S) tjänstgör för Fredrik Olsson (S)
Pontus Ekström (MP)
Eje Hellerstedt (V)
Per Ove Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Ann-Christin Råberg
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 29 januari 2020

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Anders Johnsson

Justerande

Ann-Christin Råberg
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Datum för
anslags uppsättande

2020-01-30

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande

2020-02-21

Underskrift

Annette Knutsson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

1

1-14

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

Närvarande ersättare:

Anitha Lindqvist (M)
Michael Mehler (M)
Anders Thuresson (C)
Anne-Li Roshagen (KD), utom § 7 (jäv)
Birgitta Öman (S)
Mats Kaldve (ÖP)
Hans Dahlqvist (SD

Övriga närvarande:

Camilla Hedin, bygglovshandläggare
Eva Ferlinger, bygglovsarkitekt
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Kristina Skaneland, bygglovshandläggare
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Simret Kidane, ekonom, § 11
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

2

Byggnadsnämnden

Beslut
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

Rubrik
ÖPPEN DEL AV SAMMANTRÄDET
Upprop och val av justeringsperson
Ändring av föredragningslistan
Meddelanden
Aktuell information
EVENTUELL AJOURNERING INFÖR STÄNGD
DEL AV SAMMANTRÄDET
Redovisning av delegeringsbeslut
Brantevik 14:33, Bygglov fasadändring solceller
Gislöv 17:6 - förhandsbesked för nybyggnad av två
bostadshus
Kivik 88:1 - bygglov - ombyggnad av fritidshus
Brantevik 36:12 - bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad
Bästekille 8:19, åtta byggrätter för bostadsändamål förhandsbesked
Årsbokslut 2019
Intern kontrollplan 2019, uppföljning
Strandskyddsdispens Tobisborg 1:1 - föreläggande
från Länsstyrelsen
Anhållan om att träffa Länsstyrelsen

Justerandes sign

Ärende

Sida

2020/5
2020/6
2020/7
2020/8
2020/9
2020/5

4
5
6-7
8

2020/10
2020/13
2020/4

9 - 10
11 - 13
14 - 16

2019/81
2019/88

17 - 20
21 - 24

2019/92

25 - 28

2019/39
2019/31
2019/94

29
30
31 - 33

Protokollsutdrag intygas:

3

34

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

§1

Dnr 2020/6

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§2

Dnr 2020/7

Ändring av föredragningslistan
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:


Anhållan om att få träffa Länsstyrelsen, bland annat för att diskutera handläggningstider.

_____
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§3

Dnr 2020/8

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2019-12-20 som inte meddelar prövningstillstånd på överklagan av mark- och miljödomstolens beslut 2019-09-02 som avslog
överklagan på länsstyrelsens beslut och beviljat bygglov (delegation) den 7 mars 2019
avseende tillbyggnad av enbostadshus samt mur på fastighet Sandby 66.2 (dnr
2019/75).
2. Länsstyrelsens beslut 2019-12-05 som upphäver delvis byggnadsnämndens beslut (delegation) den 22 oktober 2019 såvitt avser den östra parkeringen, och visar åter till
kommunen för fortsatt handläggning avseende beviljat bygglov för tidsbegränsat bygglov för parkering på fastighet Rörum 11:19 (dnr 2019/282).
3. Länsstyrelsens beslut 2019-12-04 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 20 augusti 2019 att avslå bygglovsansökan för nybyggnation av fackverkstorn samt två tillhörande teknikbodar på fastighet Hjälmaröd 9:87 (dnr 2019/50).
4. Mark- och miljödomstolens dom 2019-12-03 som avslår överklagandet på länsstyrelsens beslut (avslog överklagan) och byggnadsnämndens beslut (delegation) den 23 juli
2019 som beviljade bygglov för uppförande av godsmagasin på fastigheten Sankt Olofs
gård 1:6 (dnr 2019/423).
5. Länsstyrelsens beslut 2019-12-02 som överprövar byggnadsnämndens beslut den 11
november 2019 avseende strandskyddsdispens för fiberutbyggnad på fastigheterna Gyllebo 1:373, Gyllebo 1:376 och Komstad 99:1 (dnr 2019/489).
6. Trafikverkets information som remissinstans i bygglov och förhandsbesked den 10
januari 2020. Sammanfattningsvis så önskar Trafikverket tydlighet i vad remissen avser, ny anslutning till statlig väg eller annat. Även i de fall åtgärder inte är bygglovspliktiga så kan det krävas tillstånd av länsstyrelsen om det placeras närmre än 12
meter från vägområdet. Från den 1 januari 2020 så kommer alla ansökningar gällande
ny utfart mot statlig väg bli avgiftsbelagda (4 600 kr). Förändringen innebär också att
Trafikverket inte längre har rätt att ge förhandsbesked till privatpersoner utan enbart i
ett remisskede från andra myndigheter. De kommer att yttra sig gällande en ny anslutning när de remitteras i bygglovs- eller förhandsbesked. Kommunen kan då inte kräva
av sökande att anslutningstillståndet ska vara beviljat när de söker bygglov. Avgiften
tas endast ut vid nya anslutningar, inte flytt eller ändring av befintlig. Om trafikverket
inte anser att en anslutning är lämplig kommer de vara tydliga i sitt remissvar. Som
Justerandes sign
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§ 3 forts

Dnr 2020/8

kommun är det inte lämpligt att bevilja ett bygglov/förhandsbesked om trafikverket uttryckligen har sagt att de inte kommer att godkänna en anslutning. Den sökande har alltid rätt att ändå ansöka om tillstånd och överklaga ett eventuellt avslag. Om denna process inleds är det bra om ni som kommun avvaktar med att bevilja bygglovet. Trafikverket har under hösten skärpt sitt förhållningssätt till skyltar utmed det statliga vägnätet. Om en skylt inte anses bygglovspliktig och den placeras inom 50 meter från statlig
väg så krävs tillstånd enligt väglagen. Efter 50-metersgränsen och fram till nästa detaljplanelagda område gäller lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning. Dessa tillstånd utfärdas av länsstyrelsen.
Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt överklagade beslut om förhandsbesked under perioden 2019:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
De negativa som är
tagna på sammanträde
Rättssäkerhet % (under en 12 mån period)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tot.

4

2

0

3

1

3

2

4

0

5

6

2

32

4

1
1

1

1
2

1
1
1

2
2
2

4
1

4
2
1

1
1

21
11
4

77

74

74

72

69

71

69

74

62

62

68

66

66

Totala antal beslut om
bygglov (delegat+BN)
Antal under månaden
överklagade beslut

53

38

52

51

32

52

41

19

30

57

40

44

509

2

1

2

1

2

4

4

1

5

1

1

3

27

3
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§4

Dnr 2020/9

Aktuell information
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK: Information om pågående och färdiga rekryteringar av personal. (administrativ assistent och tillsynshandläggare)
_____
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§5

Dnr 2020/10

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet
med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) december 2019
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Eva Ferlinger
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Lovärenden (ByggR) december 2019
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Jonas Mårtensson
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Jonas Mårtensson
Förhandsbesked – Camilla Hedin
Rivningslov med startbesked – Kristina Skaneland
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Strandskyddsärenden (ByggR) december 2019
Justerandes sign
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§ 5 forts

Dnr 2020/10

Strandskyddsdispens – Henrik Olsson
Tillsynsärenden (ByggR) december 2019
–
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) december 2019
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2019-12-01—2019-12-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2019-12-01—2019-12-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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§6

Dnr 2020/13

Brantevik 14:33, fasadändring solceller
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 26 september 2019 och avser fasadändring med solceller på takfall åt söder med fem partier av solceller som placeras mellan befintliga takkupor.
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
Yttrande har inkommit från Österlens Museum.
Yttrande med synpunkter har inkommit från fastighetsdelägare till Brantevik 14:32.
Yttrande utan synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 14:17, 14:24,
36:6 samt fastighetsdelägare till Brantevik 14:32.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Brantevik 14:31 samt fastighetsdelägare till Brantevik 14:32.
Hänvisning görs dels till Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 8 kap. 13 § samt 9 kap. 30
och 31b §§ och dels till Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2015 § 216, laga kraft den 15 mars 2017.
Beslutsunderlag
Skrivelse från sökande, 2020-01-28
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-15
Bygglovshandlingar 2019-09-26
Detaljplan Brantevik 14:16, 14:17 och 14:33 m.fl. (Brantevik 34), laga kraft 2001-11-22
Bebyggelseinventering gjord 1980
Överläggningar
Camilla Hedin, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Skrivelse från sökande delas ut
vid dagens sammanträde.
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§ 6 forts

Dnr 2020/13

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): bevilja bygglov.
Ann-Christin Råberg (S): Avslag i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen åtgärd avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan då traditionella material och tekniker inte används vid ändring av byggnad. Byggnadsnämndens bedömning är
att föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan och kan accepteras samt inte medför en betydande olägenhet för omgivningen.
Solcellerna ska vara helsvarta och ska placeras centrerat på berörda ytor med stående
paneler enligt redovisad bild i ansökan.


Bygglov beviljas.



Kontrollplan daterad 2019-10-15 godkänns (10 kap. 24 § PBL).



Startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).



Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).



Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när signerad kontrollplan har inkommit till byggnadsnämnden.

Avgifter
Beslut om bygglov solceller (fast avgift)
Underrättelse: 40 x 46,5

1 500 kronor
= 1 860 kronor
3 360 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Justerandes sign
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§ 6 forts

Dnr 2020/13

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.
Arbetet får inte påbörjas innan 4 veckor gått från det datum bygglovsbeslutet
kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem
år från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska
byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt
(V) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
fastighetsdelägare till Brantevik 14:32
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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§7

Dnr 2020/4

Gislöv 17:6 - förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Gislöv
17:6 kom den 27 september 2019 in till byggnadsnämnden.
Av ansökan framgår att sökanden avser att stycka av två tomter med måtten 28 x 30 meter
och uppföra enbostadshus på vardera tomt i traditionellt österlenskt snitt. Placering sker i
den sydöstra delen av fastigheten i anslutning till befintlig bebyggelse på intilliggande fastigheter.
Marken inom fastigheten består av jordbruksmark, men berörd del är ängsmark.
Fastigheten ligger utom detaljplan och i anslutning till sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Yttrande har inkommit ifrån VA-avdelningen, Österlens Museum och kommunekologen,
Simrishamns kommun samt kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Brantevik 36:23, 36:31 och
36:32, Gislöv 17:129 och 17:260, Simris 16:161 och fastighetsdelägare till Simris 4:21.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Gislöv 17:224 och 17:268, Simris
16:153 och 16:160 samt fastighetsdelägare till Simris 4:21.
Hänvisning görs dels till Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1–6 §§, 8 kap. 9 §
samt 9 kap. 17 och 18 §§ och dels till Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av
kommunfullmäktige 30 november 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-17
Remissvar, med bemötande
Kartor
Fotografier
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-09-27
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§ 7 forts

Dnr 2020/4

Jäv
Anne-Li Roshagen (KD) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut
i ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse ta hänsyn till landskapsbilden och
intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte
påtagligt skada naturvärdena på platsen och inte medföra någon betydande olägenhet för
omgivningen.
Vidare bedöms föreslagen bebyggelse anknyta till befintlig bebyggelse i närheten utan att
inkräkta på den och därmed skapa en god bebyggelsestruktur.
Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen med följande villkor:
Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
En begäran om samråd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen ska göras hos Länsstyrelsen för att klargöra om ytterligare undersökningar behöver göras avseende fornlämningar.
Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse: 85 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 953 kronor
8 603 kronor

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

Dnr 2020/4

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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§8

Dnr 2019/81

Kivik 88:1 - bygglov - ombyggnad av fritidshus
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller ombyggnad av fritidshus inom Kivik 88:1. Fastigheten är belägen
vid Stengatan och Tomas Strädde i Kivik. Ansökan avser fasadändringar utifrån ändring/vindsinredning som omfattar takkupa, homejor samt fönsterdörr/fransk balkong och
fönster.
Byggnadsnämnden beslutade den 19 november 2019, § 144 att inte bevilja bygglov för
ombyggnad av fritidshus eftersom föreslagen takkupa inte är lämplig i bebyggelsemiljön
utifrån kulturmiljöintresset.
Reviderade ritningar med skrivelse har inlämnats den 8 januari 2020.
Takkupans längd har minskats med cirka 0,6 m, den ändrade utformningen innebär en takkupa med två tvåluftsfönster istället för två treluftsfönster. Indelning/spröjsning har ändrats
från tre till två rutor i respektive fönsterluft, fönsternas höjdformat är detsamma.
Den önskade ombyggnaden gäller inredning av vindsplan med tre rum. Föreslagna exteriöra förändringar är en takkupa mot nordväst, två homejor mot sydöst och fönsterdörr med
fransk balkong samt fönster mot nordöst.
Området omfattas av riksintressen för kulturmiljövård samt friluftsliv, rörligt friluftsliv och
högexploaterad kust enligt Miljöbalken. Utdrag ur Miljöbalken, 3 kap 6 §, avseende kulturmiljövård: ”Område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av deras kulturvärden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada kulturmiljön.”
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden. Ur kulturmiljöprogrammet: ”Kivik har en välbevarad, äldre bebyggelse. Byggnaderna, som i huvudsak härrör från 1800-talet, är dels oregelbundet, dels strikt placerade
utmed smala slingrande gator och strädden. Merparten av husen är byggda i en våning i
tegel eller korsvirke. Några är brädfodrade medan andra har putsfasader med profilerade
lister och omfattningar kring fönster och dörrar.”
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten, landsvägen och kustzonen. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
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Kommunens översiktsplan anger att den äldre delen av Kivik är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar
så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Detaljplanen för kv. Fiskaren i Kivik (1974-03-13) anger bostadsändamål och bestämmelser om utnyttjande, antal våningar och lägenheter samt byggnadshöjd.
Bygglovsansökan avviker inte från detaljplanens bestämmelser.
Tomtindelningen för kv. Fiskaren i Kivik (1978-11-21) anger antalet tomter och tomternas
gränslägen för kvarteret.
Fastighetens gräns mot Stengatan är inte i linje med detaljplan och tomtindelning som
anger att gränsläget ska vara längre mot sydväst, vid gavel och mur. Reglering av fastighetsgräns behöver genomföras.
Byggnadsnämndens riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster
anger att takytorna på bostadshuset inom Kivik 88:1 inte får förses med takkupor eller takfönster (heldragen linjemarkering).
Riktlinjerna och anvisningarna, antagna av byggnadsnämnden 1985-01-14, § 18, vars syfte
är att värna kulturmiljön, gäller för Simrishamn och för kustorterna och reglerar var och
hur takkupor och takfönster får uppföras, vilka takytor som ska vara obrutna och vilka som
får förändras, i förhållande till kulturmiljö och bevarandevärden, samt utifrån miljöupplevelse (synliga/mindre synliga).
Undantag från riktlinjerna kan medges av byggnadsnämnden då särskilda skäl föreligger, t
ex vid restaurering samt vid behov av vindsinredning och därmed dagsljusintag.
Riktlinjernas anvisning om takkupa på takyta som enligt riktlinjerna får förses med takkupor eller takfönster (streckad linjemarkering): Takyta får förses med högst två mindre symmetriskt placerade takkupor. Mindre takkupa, bredd/längd 1,2-1,3 m, med ett fyrdelat
tvåluftsfönster, maximalt karmyttermått b 950 x h 840 mm.
Plan och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
Många takfall i området är obrutna, dvs utan takkupor, och obrutna takfall representerar ett
positivt kulturmiljövärde. De takkupor som finns inom närområdet har tillkommit före riktlinjerna från 1985. Det har dock tillkommit homejor vid bygglovsprövning efter riktlinjernas tillkomst.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har tidigare framfört att bedömningen är
två mindre homejor på vardera takytan kan betraktas som acceptabelt utifrån ovanvåningens disponering, husets format och utseende samt bebyggelsesammanhanget. Den planerade vindinredningen innebär att två gavelrum och ett rum däremellan tillskapas på ovanvåJusterandes sign
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ningen. Vindsvåningen är liten men homejor på båda sidor skulle tillföra rymd och ljus för
en god rumsfunktion.
Den föreslagna takkupan med fyra fönsterlufter, som betraktas som stor utifrån sammanhang och riktlinjer, bedöms som olämplig i sammanhanget. Huset är väl synligt från olika
håll. Takkupan bedöms inte vara förenlig med områdets kulturmiljövärden.
Den förstorade indelningen/spröjsningen av fönsterlufterna i takkupan (i jämförelse med
fönsterna på bottenvåningen) innebär avvikelse av format och utseende utifrån traditionell
fönsterutformning.
Ansökan följer inte kommunens riktlinjer och anvisningar för takkupor och takfönster.
Bedömningen är att den föreslagna takkupan inte representerar ett lämpligt tillägg i bebyggelsesammanhanget.
Upplägget i ansökan med en stor takkupa mot nordväst bedöms inte vara förenligt med
riksintresset för kulturmiljön och bebyggelsemiljöns värden.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god
helhetsverkan.
Beslutsunderlag
Skrivelser från sökanden och sökandens konsult, 2020-01-27
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-17
Bygglovshandlingar 2019-09-24 och 2020-01-08
Kartor och flygfoto
Foton 2019-10-30
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av KF 2015-11-30, laga kraft
2017-03-15
Detaljplan för kv Fiskaren i Kivik (17), laga kraft 1974-03-13
Tomtindelning för kv Fiskaren i Kivik (46), laga kraft 1978-11-21
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, antagna 1985-01-14
Överläggningar
Sökanden och sökandens konsult har i skrivelser, inkomna den 27 januari 2020, bemött
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. Skrivelserna har redovisats för nämnden.
Eva Ferlinger, bygglovsarkitekt, redogör för ärendet.
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Föreslagen takkupa mot nordväst är inte lämplig i bebyggelsesammanhanget. Åtgärdsförslaget representerar ett alltför avvikande tillägg i bebyggelsemiljön.
Intresset för att värna kulturmiljön väger tyngre än det enskilda intresset för föreslagen
byggnadsåtgärd.


Ansökan om bygglov avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag: 15 x 4 x 47,3 x 1,1
Underrättelse: 5 x 47,3

= 3 122 kronor
= 237 kronor
3 359 kronor

_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Brantevik 36:12 - bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller nybyggnad av komplementbyggnad inom Brantevik 36:12. Fastigheten är belägen vid Östersjögatan i Brantevik. Ärendet gäller nybyggnad av trädgårdshus/orangeri inom den södra delen av fastigheten.
Området omfattas av riksintressen för kulturmiljövård samt rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Miljöbalken. Utdrag ur Miljöbalken, 3 kap 6 §, avseende kulturmiljövård: ”Område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras kulturvärden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön.”
Området omfattas av regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av
regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens
kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden. Kulturmiljöprogrammets information om Brantevik (utdrag): ”Det äldre
byggnadsbeståndet är samlat nere vid hamnområdet och huvudgatan, Husen - små längor i
tegel och ibland med putsade fasader - är till övervägande del placerade nära gatulinjen
med trädgårdstäppor i skydd på baksidan. Delar av området vid södra hamnen har dock en
mer oregelbunden bebyggelse. Merparten av husen tillhör 1800-talet. Brantevik är ett av
1800-talets bäst bevarade skånska kustsamhällen, präglat av skutfarten och i viss mån fisket.
Flertalet byggnader i kvarteret är angivna som kulturskyddad bebyggelse i kulturmiljöprogrammet.” Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30 § 216, laga kraft
2017-03-15, redovisar att en stor del av Brantevik är en värdefull bebyggelsemiljö där stor
varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Detaljplanen för kv. Orten i Brantevik (1990-09-27) anger byggrättsområden för huvudbyggnader och sidobyggnader. Byggrättsområde för sidobyggnad/ komplementbyggnad
(korsmarkerat) är för rubricerad fastighet centralt beläget inom tomtområdet. Område i
övrigt anges som mark som inte får bebyggas (prickmarkerat). Planbestämmelser för utformning anger högsta byggnadshöjd 2,5 m, största gavelbredd 2,5 m, taklutning 27–45
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grader, största bruttoarea 10 kvm. Detaljplanen anger q-bestämmelse, värdefull miljö, för
området innebärande en miljö som ska värnas.
Detaljplanens beskrivning: ”Bebyggelsen inom kvarteret, liksom miljön i övrigt, är historiskt intressant, varför planen avser att strängt styra framtida förändringar. Utökad byggrätt
och byggrätt för gårdsbyggnader har sålunda utformats för att i minsta möjliga mån förändra gatubilden och ej heller onödigtvis störa havsutsikten från fastigheterna väster om gatan.”
Den föreslagna byggnaden är 3 x 6 m, byggnadshöjden är 3 m och taklutningen är 15 grader. Föreslagen placering är inte inom byggrättsområde utan på prickad mark.
Bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser avseende placering samt storlek
och utformning. Byggnaden är placerad inom markområde som inte får bebyggas.
Kommunens VA-avdelning och berörda grannar/fastighetsägare har beretts tillfälle till
yttrande. Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 11:12 och
36:94 samt från Simrishamns kommun som ägare till Brantevik 36:6.
VA-avdelningen: ”Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten
och dräneringsvatten ska antingen tas omhand lokalt inom tomten eller kopplas till kommunal förbindelsepunkt för dagvatten. Eventuellt vatten till orangeriet ska gå via fastighetens vattenmätare. Eventuellt spillvatten från orangeriet ska kopplas till fastighetens interna
spillvatteninstallation. Om VA-installationen ändras ska VA-anmälan med ritningar på
invändiga och utvändiga VA-ledningar samt dagvatten och dräneringsvatten skickas till
VA-avdelningen.”
Plan- och bygglagen, 9 kap 31b §, anger att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen om avvikelsen är förenlig med planens syfte och avvikelsen är liten, eller om
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Placering inom mark som inte får bebyggas betraktas som en stor planavvikelse.
Plan och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
Planen ger möjlighet för uppförande komplementbyggnad inom angivet byggrättsområde.
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Om komplementbyggnad inom mark som inte får bebyggas skulle medges innebär det att
två komplementbyggnader kan tillkomma inom fastigheten, eftersom byggrätt inom byggrättsområde kvarstår. Ett sådant möjligt scenario är inte i linje med planens syfte.
Bedömningen är att dock att avvikelse avseende storlek och utformning kan prövas och
medges.
Det finns också möjlighet till bygglovbefriad åtgärd för komplementbyggnad så kallad
friggebod. Kriterierna för storlek och placering är högst 15 kvm, nockhöjd högst 3 m och
placering 4,5 m från gräns.
Ansökan följer inte Plan- och bygglagens krav, 9 kap 30 §, på förutsättningar för bygglov
avseende överensstämmelse med detaljplan.
Detaljplanen anger värdefull miljö och reglerar bebyggelsestrukturen utifrån områdets kulturmiljövärde.
Upplägget i ansökan avseende placering bedöms inte vara förenligt med riksintresset för
kulturmiljön och bebyggelsemiljöns värden.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god
helhetsverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-17
Bygglovshandlingar 2019-10-03/2019-10-24
Kartor och flygfoto
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av KF 2015-11-30, laga kraft
2017-03-15
Detaljplan för kv Orten i Brantevik (16), laga kraft 1990-09-27
Överläggningar
Eva Ferlinger, bygglovsarkitekt, redogör för ärendet.
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Föreslagen placering av komplementbyggnad avviker från detaljplanens reglering av markens bebyggande.
Bedömningen är att intresset för att bibehålla områdets bebyggelsestruktur i linje med detaljplanen, samt intresset för att värna kulturmiljön, väger tyngre än det enskilda intresset
för annan placering.


Ansökan om bygglov avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag: 15 x 4 x 46,5 x 1,1
Underrättelse: 5 x 46,5

= 3 069 kronor
= 233 kronor
3 302 kronor

_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Bästekille 8:19, åtta byggrätter för bostadsändamål - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Bästekille 8:19 kom den 31 oktober 2019 in
till byggnadsnämnden. På fastigheten finns en gård med tillhörande komplementbyggnader, mindre djurhållning samt hotellverksamhet (7 uthyrningsrum).
Ansökan avser förhandsbesked för sju nya enbostadshus samt en gemensamhetslokal på
den södra delen av fastigheten. Hela fastigheten har en yta om cirka 107 000 kvm och berörd sydlig del omfattar cirka 13 0000 –15 000 kvm.
I sökandens verksamhetsbeskrivning framgår önskan om att i framtiden stycka av åtta tomter (7 enbostadshus + 1 lokal) och att dessa ska bli självförsörjande, dels avseende el och
mat.
Fastigheten Bästekille 8:19 ligger utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten berörs av riksintresse för försvaret (bullerzon) där aktuella bostäder placeras
direkt utanför 90 dB(C) kurvan.
I översiktsplanens bebyggelsestrategi anges för aktuellt område att ny bebyggelse tillåts
restriktivt med hänsyn till brukningsbar jordbruksmark.
Föreslagen placering ingår inte i framtida utbyggnadsområde enligt översiktsplanen.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Den sökande har getts
möjlighet att bemöta inkomna synpunkter.
Yttranden med erinran har kommit från fastighetsägare till Bästekille 2:15, 2:20, 2:28, 7:7,
8:22, Grevlunda 14:2, 14:9, 14:47, 14:48 och 20:12 samt av vägsamfällighetsföreningen
(Silvhögens).
Yttrande har även inkommit från Försvarsmakten, Miljöförbundet, VA-avdelningen och
Länsstyrelsen.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Grevlunda 14:8, Hjälmaröd
16:3 och Hjälmaröd 7:1.
Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Bästekille 7:15, 33:2 och Grevlunda
14:49, GA:6 (Bästekille-Killebergs VSF)
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att omfattningen av ansökan inte kan prövas genom
förhandsbesked - sökta åtgärder innebär en ny sammanhållen bebyggelse och medför en
stor påverkan på omgivningen.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-21 + kommentarer/ tjänsteskrivelse 2020-01-24
Remissyttranden från sakägare
Yttrande från Miljöförbundet, VA-avdelningen, Försvarsmakten samt Länsstyrelsen.
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-10-30
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet som under hand kompletterats med ytterligare handlingar. (yttranden från fastighetsägare till Bästekille 2:31, Vägsamfällighet GA 3 (Bästekille-Killebergs Västra VSF), bemötande från sökande, sökandens redovisning med situationsplan för ny vägsträcka och ny infart och kommentarer från
samhällsbyggnadsförvaltningen)
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:







Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen
och regionen traditionell byggnadsstil.
Lantmäteriförrättning avseende fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning för
trafik till och inom den nya bebyggelsen och andra gemensamhetsutrymmen ska
vara utredd och beslutad inför framtida bygglovsbeslut.
Ifall enskilt avlopp och/eller enskilt vatten ska anläggas krävs tillstånd från YstadÖsterlenregionens miljöförbund och redovisas inför eventuellt framtida startbesked.
Ifall kommunalt avlopp och/eller vatten ska anslutas krävs ansökan till VA avdelningen och ett tillstånd inför eventuellt framtida startbesked.

Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Anders
Johnssons förslag.
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Dnr 2019/92

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






Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen
och regionen traditionell byggnadsstil.
Lantmäteriförrättning avseende fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning för
trafik till och inom den nya bebyggelsen och andra gemensamhetsutrymmen ska
vara utredd och beslutad inför framtida bygglovsbeslut.
Ifall enskilt avlopp och/eller enskilt vatten ska anläggas krävs tillstånd från YstadÖsterlenregionens miljöförbund och redovisas inför eventuellt framtida startbesked.
Ifall kommunalt avlopp och/eller vatten ska anslutas krävs ansökan till VA avdelningen och ett tillstånd inför eventuellt framtida startbesked.

Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse:85 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 953 kronor
8 603 kronor

Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt
(V) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Bästekille 2:15, 2:20, 2:28, 2:31, 7:7, 8:22, Grevlunda 14:2, 14:9,
14:47, 14:48 och 20:12
vägsamfällighetsföreningen (Silvhögens).
Vägsamfällighet GA 3 (Bästekille-Killebergs Västra VSF)
GA:6 (Bästekille-Killebergs VSF)
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Dnr 2019/39

Årsbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med centrala anvisningar upprättat förslag
till årsbokslut avseende år 2019 för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-28
Förslag till årsbokslut för år 2019, 2020-01-28
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna byggnadsnämndens årsbokslut för år 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019/31

Intern kontrollplan 2019, uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2019 avseende byggnadsnämnden. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser.
Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.
Vid uppföljningen upptäcktes inga avvikelser som föranleder åtgärder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-21
Uppföljning av den interna kontrollplanen per den 31 december 2019
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)
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Dnr 2019/94

Strandskyddsdispens Tobisborg 1:1 - föreläggande från Länsstyrelsen
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen beslutade den 8 januari 2020 om överprövning av byggnadsnämndens dispens om strandskydd som togs den 17 december 2019.
Länsstyrelsen har begärt in följande kompletteringar i ärendet:
- Ett förtydligande över de särskilda skälen
- En förtydligande över hur åtgärderna är förenliga med strandskyddets syften.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut, 2020-01-08, om överprövning av byggnadsnämndens dispens om
strandskydd
Kompletterande handlingar från sökanden, skrivelse + nya ritningar, 2020-01-27
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet. Sökanden har kommit in
med kompletterande handlingar. Två servicebyggnader har placerats utanför strandskyddsområdet. Förslag om att anlägga gångvägar i syfte att göra området mera tillgängligt för
allmänheten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Överlämna följande förtydligande:
Förtydliganden av särskilda skäl
I enlighet med 7 kap 18 c § i miljöbalken åberopas följande skäl.
Punkt 4, området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför området. Sökanden har med nya ritningar redovisat att servicebyggnader placeras utanför strandskyddat område. Det är endast uppställningsplatser för husvagnar/husbilar, minigolfbana samt mindre transportvägar och gångvägar bestående av grus
som berör strandskyddat område. Bygglov finns och arbetet har påbörjats för ändrad användning av befintlig gård från enbostadshus till restaurang, samlingslokal och pub som
kan ses som ett komplement till aktuell ansökan. Den sökande har i bilaga 1 förtydligat
varför verksamheten inte kan genomföras utanför området.
Justerandes sign
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Punkt 5, en campingverksamhet ökar de allmännas tillgång till området mot dagens användning på privat tomt/fruktodling. Den sökande har med ritningar i bilaga 2 redovisat
stigar som ökar de allmännas tillgång till strandskyddat område och ökar tillgängligheten
till befintliga och framtida naturreservat. Nya gångvägar kommer ge en säkrare gångväg
för personer som besöker restaurangen från Simrishamns tätort istället för att gå längs riksvägen (Norra Infartsvägen). Detta kommer långsiktigt ge fördelar för samhället ur ett frilufts-, naturvårds- och miljöintresse då den sökande som kompensationsåtgärd bland annat
låter norra delen av fastigheten bli statligt naturreservat.
Höga naturvärden
Genom att bevara, låta vass växa och inte vidta några åtgärder (varken schakt, plantering
eller annat) inom 10 meter från Tommarpsån ökar och bevarar detta livsvillkoren för djuroch växtlivet. Campingverksamhet medför att området inte växer igen med träd och buskar
vilket därmed bidrar till ett ökat växt- och djurliv. Att inte stoppa spridningsvägar styrks
också av Boris Berglunds rapport den 7 oktober 2019 vid inventering av hasselmöss.
Bilaga 1. En skrivelse och den sökandes förklaring för att minimera bebyggelse inom
strandskyddat område samt anpassning för öka tillgänglighet för allmänheten och hänsyn
till befintlig miljö.
Bilaga 2. Nya ritningar som visar annan placering av byggnader utanför detaljplanerat område samt redovisning av utökad tillgänglighet för allmänheten till strandskyddat område.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om förtydligande och finner att nämnden beslutat
att överlämna förtydligande enligt förslag.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Överlämna följande förtydligande:
Förtydliganden av särskilda skäl
I enlighet med 7 kap 18 c § i miljöbalken åberopas följande skäl.
Punkt 4, området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför området. Sökanden har med nya ritningar redovisat att servicebyggnader placeras utanför strandskyddat område. Det är endast uppställningsplatser för husvagnar/husbilar, minigolfbana samt mindre transportvägar och gångvägar bestående av grus
som berör strandskyddat område. Bygglov finns och arbetet har påbörjats för ändrad användning av befintlig gård från enbostadshus till restaurang, samlingslokal och pub som
kan ses som ett komplement till aktuell ansökan. Den sökande har i bilaga 1 förtydligat
varför verksamheten inte kan genomföras utanför området.
Justerandes sign
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Punkt 5, en campingverksamhet ökar de allmännas tillgång till området mot dagens användning på privat tomt/fruktodling. Den sökande har med ritningar i bilaga 2 redovisat
stigar som ökar de allmännas tillgång till strandskyddat område och ökar tillgängligheten
till befintliga och framtida naturreservat. Nya gångvägar kommer ge en säkrare gångväg
för personer som besöker restaurangen från Simrishamns tätort istället för att gå längs riksvägen (Norra Infartsvägen). Detta kommer långsiktigt ge fördelar för samhället ur ett frilufts-, naturvårds- och miljöintresse då den sökande som kompensationsåtgärd bland annat
låter norra delen av fastigheten bli statligt naturreservat.
Höga naturvärden
Genom att bevara, låta vass växa och inte vidta några åtgärder (varken schakt, plantering
eller annat) inom 10 meter från Tommarpsån ökar och bevarar detta livsvillkoren för djuroch växtlivet. Campingverksamhet medför att området inte växer igen med träd och buskar
vilket därmed bidrar till ett ökat växt- och djurliv. Att inte stoppa spridningsvägar styrks
också av Boris Berglunds rapport den 7 oktober 2019 vid inventering av hasselmöss.
Bilaga 1. En skrivelse och den sökandes förklaring för att minimera bebyggelse inom
strandskyddat område samt anpassning för öka tillgänglighet för allmänheten och hänsyn
till befintlig miljö.
Bilaga 2. Nya ritningar som visar annan placering av byggnader utanför detaljplanerat område samt redovisning av utökad tillgänglighet för allmänheten till strandskyddat område.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt
(V) reserverar sig mot beslutet.
Anteckning till protokollet
Byggnadsnämnden godkänner att Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Pontus
Ekström (MP och Eje Hellerstedt (V) lämnar en anteckning till protokollet som bilaga.
_____
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Håkan Mårtensson (för kännedom)
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Dnr 2020/12

Anhållan om att träffa Länsstyrelsen
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppmana kommunstyrelsens presidium om att hos Länsstyrelsen anhålla om en
träff i syfte att bland annat diskutera handläggningstider.

_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens presidium
Länsstyrelsen (för kännedom)
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