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§ 68

Dnr 2020/6

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 69

Dnr 2020/7

Ändring av föredragningslista
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
1. Hoby 18:21, nybyggnad av fritidshus med gästhus, förråd och garage
2. Verksamhetstomter på Kvarnby inom Skillinge hamn
_____
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§ 70

Dnr 2020/8

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Länsstyrelsens meddelande 2020-05-25 angående förfrågan om förutsättningar på Hoby 26:15. Förfrågan handlar om det råder ett absolut förbud mot ny bebyggelse i Örnahusen-Norrekås. Länsstyrelsen svarar med att kommunens översiktsplan ger en tydlig
vägledning hur kommunen ställer sig till bebyggelse i området och att de ifall riksintressen riskerar att förloras har möjlighet att återigen besluta om ett geografiskt tillsynsområde.
2. Länsstyrelsens beslut 2020-05-25 som avvisar överklagandet av två personer och upphäver den del som avser tidsbegränsat bygglov för kiosk och återförvisar det till kommunen för vidare handläggning. Byggnadsnämnden (delegation) beviljade tidsbegränsat bygglov 2020-03-23 § 117 för nybyggnad av kiosk för perioden 1 mars 2020 till 1
mars 2030, samt bedömde att minigolfbanan är förenlig med plan- och bygglagen. Avser fastighet Simrishamn 2:42 (dnr 2019/737).
3. Länsstyrelsens beslut 2020-05-20 som förbjuder fastighetsägaren av Tobisborg 1:1 att
utföra röjningar av buskar och träd och uppförande av ställplatser för husbil, byggnader
och vägar och andra anläggningar för campingverksamhet. Detta är ett ytterligare förbud mot tidigare (20 augusti 2019) som enbart gällde inom strandskyddat område samt
inom Natura 2000-område.
4. Mark- och miljödomstolens beslut 2020-05-20 som avslår överklagande av länsstyrelsens avslagsbeslut på byggnadsnämndens bygglov den 19 december 2019 (delegation)
avseende nybyggnad av växthus på fastighet Brantevik 11:21 (dnr 2019/548)
5. Länsstyrelsens beslut 2020-05-18 som upphäver det överklagade beslutet avseende
byggnadsnämndens beslut (delegation) den 6 mars 2020 att bevilja bygglov för ändring
av befintlig gäststuga (tillbyggnad) med WC och dusch. på fastighet Hjälmaröd 76:1
(dnr 2019/752).
6. Mark- och miljööverdomstolens protokoll 2020-05-15 som inte meddelar prövningstillstånd på överklagan av mark- och miljödomstolens dom 2019-10-30 och länsstyrelsens
beslut om avslag på överklagan av byggnadsnämndens negativa förhandsbeslut den 25
juni 2019 §74 på fastighet Hoby 27:11 (dnr 2019/132)
7. Länsstyrelsens beslut 2020-05-15 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 25
mars 2020 (delegation) att bevilja bygglov för ändring av tidigare givit bygglov för nyJusterandes sign
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§ 70 forts

Dnr 2020/8

byggnad av enbostadshus, varvid nu beviljad ändring avseende en tillbyggnad av enbostadshuset på fastighet Folkskolan 3 (dnr 2019/658)
8. Länsstyrelsens beslut 2020-05-15 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 25
mars 2020 (delegation) att bevilja bygglov för ändring av tidigare givit bygglov för nybyggnad av enbostadshus, varvid nu beviljad ändring avseende en tillbyggnad av enbostadshuset på fastighet Folkskolan 4 (dnr 2019/659)
9. Projektdirektiv, fördjupning av översiktsplan för Simrishamns stad, daterad 2020-02-04
10. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-29 § 69 avseende fördjupad översiktsplan
för Simrishamns stad.
11. Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 129 - Taxor och avgifter 2020 – Byggnadsnämnden
12. Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §133 - Byggnadsnämndens äldre tillsynsärenden
Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut och förhandsbesked under perioden 2020:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
De negativa som är
tagna på sammanträde
Rättssäkerhet % (12
mån period) av överklagade beslut
Rättssäkerhet % (12
mån period) av totala
antalet beslut om lov
Totala antal beslut om
bygglov (delegat+BN)
Antal under månaden
överklagade beslut*

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

6

4

9

2

4

2
4
3

2
2
1

5
4
3

1
1
0

4
0

56

56

56

55

51

97

97

96

96

95

35

31

57

49

31

1

3

4

5

2

Justerandes sign

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Protokollsutdrag intygas:

7

Nov

Dec

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 71

Dnr 2020/49

Information; Verksamhetsplan 2020
Oscar Pelin, kvalitets- och utvecklingsstrateg presenterar förvaltningens verksamhetsplan.
_____

Justerandes sign
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§ 72

Dnr 2020/9

Aktuell information
Malin Heikenberg, nyanställd bygglovshandläggare, presenterar sig.
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar om personalsituationen;
Jonas Mårtensson, byggnadsinspektör, kommer tillbaka till hösten, 75% tjänstgöring
Hanna Wiberg, byggnadsinspektör, upp i tjänstgöringsgrad till hösten, 75%
Intervjuer pågår, tillsynshandläggare, tidsbegränsad anställning, 18 månader.
_____

Justerandes sign
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§ 73

Dnr 2020/10

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och byggnadsnämndens presidium i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) maj 2020
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Henrik Nordström
Lovärenden (ByggR) maj 2020
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Kristina Skaneland
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Interimistiskt slutbesked – Henrik Nordström
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked Per-Ola Olsson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Tillsynsärenden (ByggR) maj 2020
Avskrivning – Hanna Wiberg

Justerandes sign
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§ 73 forts

Dnr 2020/10

Slutbesked/Slutbevis (Evolution) maj 2020
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Hanna Wiberg
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg
Interimistiskt slutbesked – Henrik Nordström
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-05-01—2020-05-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-05-01—2020-05-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign
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§ 74

Dnr 2020/11

Ekonomisk rapport maj 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-maj 2020.
Nämndverksamheten bedöms hålla årets budget.
Bygglovsverksamheten förväntas ha underskott på 200 tkr på grund av fler komplexa ärenden, där intäkterna inte motsvarar nedlagd tid.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-11
Ekonomiska rapporter per maj 2020
Statistik bygglov t.o.m. vecka 25 2020
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per maj 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 75

Dnr 2020/18

Budgetskrivelse BN 2021-2023 (Budget 2021)
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska lämna in en antagen budgetskrivelse för 2021 – 2023 med taxeförslag för
2021 till ekonomienheten den 6 augusti.
Förslaget till budgetskrivelse innehåller:
o En kort beskrivning av nämndens ansvarsområde.
o Beskrivning av nuläget gällande respektive verksamhet som underlag för driftbudgeten.
o Motiveringar av eventuella nya resursbehov. Respektive nämnd ska göra en prioriteringsordning av nya resursbehov.
o Redovisning av besparingsmöjligheter på minst en procent, för byggnadsnämnden.
o Preliminära nämndmål 2021 med indikatorer.
o Förslag till taxa 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-22
Förslag till budgetskrivelse BN 2021–2023, 2020-06-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Förhandsbesked höjs med 25%, inte 50%, övriga avgifter med indexuppräkning enligt förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att nämnden beslutat att bifalla
förslaget.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT




Förhandsbesked höjs med 25%, inte 50%, övriga avgifter med indexuppräkning enligt
förslag.
I övrigt godkänna budgetskrivelse 2021–2023, inklusive förslag på nya resursbehov, besparingsmöjligheter, nämndmål, indikatorer och bygglovstaxa 2021, efter
ändring ovan.
Överlämna budgetskrivelsen till ekonomienheten, inför budgetberedning.
Justerandes sign
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Dnr 2020/18

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (inför budgetberedningen)
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§ 76

Dnr 2020/48

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019-2020
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har ansvaret för att följa upp nämndens systematiska arbetsmiljöarbete
(SAM).
SAM ska årligen följas upp och redovisas för godkännande i nämnden senast i juni.
Senare görs även en nämndövergripande sammanställning på kommunnivå.
En sammanställning av SAM inom samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har
gjorts för 2019–2020 (t.o.m. 2020-06-22).
Den sammanställda uppföljningen har gjorts i samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp (FÖSAM). Uppföljningen visar att det i stort finns en bra systematik och rutiner
avseende SAM, men bristfälliga resurser samt behov av bättre samsyn med nämnd har
identifierats. Behov av kompetensutveckling i form av gemensamma utbildningar med
nämnd kring lagstiftningen finns. De områden som i övrigt behöver förbättras är främst
kring rapporteringar i Lisa (verktyg för sjukfrånvaro och rehab).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-22
Uppföljning av SAM SBF Bygglov 2019–2020, 2020-06-09/22
Överläggningar
Birgitta Öhman (S) påtalar att det i medarbetarenkäten saknas frågor som rör hot och våld
samt sexuella trakasserier. Det är brukligt att dessa avsnitt finns med.
Förslag till beslut på sammanträdet tillägg
Ann-Christin Råberg (S): Framföra att det i medarbetarenkäten saknas frågor som rör hot
och våld samt sexuella trakasserier.
Beslutsgång tilläggsförslag
Ordförande ställer proposition på Ann-Christin Råbergs tillägg och finner att nämnden
beslutat godkänna det samma.

Justerandes sign
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§ 76 forts

Dnr 2020/48

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019–2020.



Framföra att det i medarbetarenkäten saknas frågor som rör hot och våld samt sexuella
trakasserier.

_______

Beslutet expedieras till:
Personalenheten, KLK
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 77

Dnr 2020/35

Hjälmaröd 1:19 - förhandsbesked - nybyggnad för tillfälligt boende och
distansundervisning - komplettering av beslut med motiv
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade i aktuella ärende den 25 maj 2020, § 59. Nämnden beslutade
att som förhandsbesked meddela att föreslagen åtgärd medges. Förhandsbeskedet prövar
främst lokaliseringen. Närmre placering och detaljutformning prövas i bygglov. Förhandsbeskedet villkorades med att Försvarsmaktens yttrande 25 maj 2020 ska beaktas, likaså ska
yttrande från Miljöförbundet och VA-avdelningen beaktas.
Vid justering av protokollet är justeringspersonerna inte överens om nämndens motiv till
beslutet varför dessa tas upp vid nämndens sammanträde idag, den 30 juni 2020.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 2020-05-26, § 59
Ordförandeskrivelse, 2020-05-26
Överläggningar
Ann-Christin Råberg (S) påtalar att ”OPPS-gruppen” reserverade sig mot beslutet då det
togs den 25 maj 2020.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Byggnadsnämndens beslut av den 26 maj 2020, § 59 kompletteras med följande motivering:
I ansökan beskrivs att byggnaden huvudsakligen ska användas för undervisning och tillfälligt boende för föreläsare och forskare, där tillfälligt boende möjliggör att verksamhet för
distansundervisning och forskning kan bedrivas.
Riksintresse för Ravlunda skjutfält - riksintresse för totalförsvaret enligt Miljöbalken 3 kap
9 § - berör området. Fastigheten är belägen inom yttre zon för bullerpåverkat område 90
dBC (influensområde för buller).
Försvaret har yttrat sig positivt, för den verksamhet som ska bedrivas.
Området omfattas av riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust
enligt Miljöbalken:
Justerandes sign
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Dnr 2020/35

o Miljöbalken, 3 kap 6 §: Område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn
till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön.
o Miljöbalken, 4 kap 2 §: Inom kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till
Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön.
Byggnadsnämnden anser inte att denna byggnation påtagligt skadar natur-och kulturmiljön. Det rörliga friluftslivets intressen påverkas inte av denna placering. Den är
inte kustnära, och föreslås på en plats som är lämplig.
Riksintresse för Ravlunda skjutfält - riksintresse för totalförsvaret enligt Miljöbalken 3 kap
9 § - berör området. Fastigheten är belägen inom yttre zon för bullerpåverkat område 90
dBC (influensområde för buller).
Försvaret har yttrat sig positivt, för den verksamhet som ska bedrivas.
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden: Kivik - Fisket har varit den största näringen på Österlen, men
trakten är också känd för sin rika fruktodling som gynnats av jordmånen och klimatet. Den
för Kiviksbygdens karaktäristiska fruktodlingen har traditioner sedan 1800-talets sista decennier.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar kustzonen. Berörd fastighet är belägen utanför detta stråk.
Bedömningen är att man inte kan lägga samma vikt och tyngd på områden i nära
gränsläge som inom ett utpekat område, ur kulturmiljösynpunkt.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 30 maj 2015, § 216, laga kraft
15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. I de gröna pauserna tillämpas en
restriktiv hållning mot exploatering.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
Byggnadsnämnden anser att en bebyggelse med beskriven inriktning kommer att
gynna näringslivet och turismen.
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Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Kiviks marknadsfält/Kivik till Vitemölla: I området finns stora allmänna intressen och värden som bör värnas bland annat natur- och kulturmiljön i stort. Ny bebyggelse anses kunna skada riksintressenas värden. Till
synes små ingrepp riskerar förstöra upplevelsen av ett relativt orört landskap. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.
Byggnadsnämnden anser att byggnadens placering smälter väl in i miljön och området.
Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:
Försvarsmakten: har inga synpunkter att förhandsbesked beviljas. Fastigheten ligger
inom påverkansområde för buller eller annan risk kring Ravlunda skjutfält.
Däremot kan försvaret ha synpunkter på bygglovet, beroende på inriktning.
Tidigare ärende
Byggnadsnämnden beslutade 15 augusti 2017, § 94, att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal (skrivarakademi och kursgård) inom södra delen av fastigheten. Bedömningsgrunderna för beslutet: Negativ påverkan på landskapet genom volym och
placering. Allmänna värden för natur, kultur, turism- och friluftsliv äventyras genom exploatering i ett unikt område med fruktodlingar och brukningsenheter. Skada för riksintressen. Risk för påtaglig skada för riksintresset Ravlunda skjutfält.
Denna tidigare bedömning bygger på att Försvarsmakten är negativa, och att byggnationen påtagligt skadar kulturmiljön. Byggnadsnämnden gör numera bedömningen att en nyetablering av ett företag på landsbygden är mycket positivt, och att en
negativ påverkan på kulturmiljön inte uppstår, med en genomtänkt placering, och ett
väl utformat hus. Ett positivt förhandsbesked kan medges.
Överprövningsbeslut:
o Länsstyrelsen beslutade 27 september 2017 att avslå överklagande med hänvisning
till kommunens översiktsplan/bebyggelsestrategi, allmänna intressen och värden
samt totalförsvarets riksintresse.
o Mark- och miljödomstolen beslutade 30 januari 2018 att överlämna ärendet till regeringen eftersom målet rör en fråga som är av särskild betydelse för Försvarsmakten.
o Regeringen beslutade 24 oktober 2019 att avslå överklagande på grund av riksintresset för totalförsvaret.
Upplägg för placering, utformning/utseende och disponering samt verksamhetsbeskrivning har förändrats och förfinats.
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Plan- och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Ändrad användning av befintliga byggnader inom norra delen av fastigheten har inte prövats - användning av personalbod för fritidsboende.
Användning behöver prövas enligt plan- och bygglagen om man vill använda den som
boende.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet inom pausområde Kiviks marknadsfält/Kivik till Vitemölla ska värnas.
Området och kulturmiljön värnas även när det utvecklas. En ny verksamhetsbyggnad kommer att ge en mer levande landsbygd och gynnar dess utveckling. Landsbygdsutveckling är enligt översiktsplanen ett skäl för att bygga.
En ny byggnad påverkar inte, eller mycket marginellt, bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Området i stort inklusive det berörda området representerar ett kulturlandskap, en miljö
som är betydelsefull både för odlingsverksamhet och för upplevelsen av landskapet (friluftsliv och turism).
Det är viktigt att värna landskapets och områdets karaktär och värden, vilket innebär att
bibehållande av området, som en del av odlingslandskapet/
kulturlandskapet, har företräde i sammanhanget. En verksamhetsbyggnad kan smälta in
väl i denna miljö.
Området omfattas av riksintresse för Ravlunda skjutfält. Försvarsmakten har inga synpunkter.
Bedömningen är inte att en ny byggnad skulle innebära negativ påverkan på områdets
värden och intressen.
_______

Beslutet expedieras till:
Justerandes sign
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Sökande, fastighetsägare till Hjälmaröd 1:19 (för kännedom)
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Fastighetsägare till Hjälmaröd 3:4, 5:7, 5:33, 10:12 och 10:13 (för kännedom)
Grannar (information om beslut)
Länsstyrelsen
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Sandby 4:14 - förhandsbesked - nybyggnad av två fritidshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus inom Sandby
4:14. Två byggrätter önskas inom fastighetens nordvästra del.
Byggnadsnämnden beslutade den 10 mars 2020, § 29, att återremittera ärendet till sökanden för samordning med grannfastighetens byggplaner.
Sandby 4:14 är belägen nordväst om Östra Kustvägen inom södra delen av området Kyhl
Mälarhusen. Fastigheten nås via Gamla Kustvägen. Sandby 4:14 gränsar åt tre håll till fastigheten Sandby 21:26.
Inom sydöstra delen av Sandby 4:14 finns ett enbostadshus och en komplementbyggnad,
ett gästhus. Större delen av fastigheten, inklusive berört område, består av öppen gräsmark
med inslag av träd och buskage. Fastighetens area är 5 758 kvm.
Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen.
Berört område är inom båtnadsområde för dikningsföretaget Sandby mosse.
Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning i området är sju utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Borrby och Skillinge. Närmsta ort för
samhällsservice är Borrby.
Befintlig bebyggelse vid Sven Sandemarks Väg, inom område mellan Östra Kustvägen och
Gamla Kustvägen, har tillkommit efter planläggning – detaljplan för Sandby 3:79 m.fl.,
2000-05-18.
Norr om ovan beskrivet område medger detaljplan för Sandby 21:24, från 2015-03-11, två
nya bostadstomter.
Frågan om två nya byggrätter inom nordvästra delen av Sandby 4:14 har prövats tidigare:
Myndighetsnämnden beslutade den 5 november 2013, § 153, att lämna ett negativt förhandsbesked eftersom föreslagen lokalisering av två fritidshus inte bedöms ta hänsyn till
landskapsbilden eller till intresset av god helhetsverkan och hushållning, utan bedöms kunna påtagligt skada naturvärden och fragmentisera landskapet. Beslutet överklagades av
sökanden.
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Länsstyrelsen beslutade den 4 juni 2014 att avslå överklagandet med hänvisning till kommunens bebyggelsestrategiupplägg i pågående översiktsplanering (hänsyn och hushållning)
samt att placeringen avviker från befintligt bebyggelsemönster, ett annars öppet landskap
blir bebyggt. Länsstyrelsen ansåg att platsen inte är lämplig för bebyggelse och att det enskilda intresset får stå tillbaka för de allmänna intressena. Beslutet överklagades. Markoch miljödomstolen beslutade den 2 oktober 2014 att avslå överklagandet, domstolen instämde med länsstyrelsens redovisning och bedömning.
Frågan om planläggning för bostadsbebyggelse har prövats för angränsande fastighet Sandby 21:26. Det finns ett planbesked för planprövning:
Fastighetsägaren ansökte om planläggning för byggnation av tio bostadshus inom södra
delen av fastigheten. (Fem tomter nordöst och fem tomter sydväst om Sandby 4:14).
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse att upprättande av detaljplan för
planprövning inte skulle medges eftersom prövning av bostadsbebyggelse inom Sandby
21:26 är inte förenligt med kommunens översiktsplan samt att de allmänna intressena för
landskap och naturmiljö väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 231, att lämna ett positivt
planbesked för planprövning av enstaka tomter i anslutning till befintlig bebyggelse, att
planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare, samt att planhandlingar
och utredningar upprättas av externa konsulter. Planprocessen har inte påbörjats.
Det finns också ett förhandsbeskedsärende för fastigheten Sandby 21:26. Två byggrätter
önskas inom fastighetens östra del och fyra byggrätter inom den södra delen av fastigheten.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 30 maj 2015, § 216, lagakraftvunnen 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Kyhl Mälarhusen: I området finns
stora allmänna intressen och värden att värna bland annat jordbruksmark samt natur- och
kulturmiljön i stort. Ny bebyggelse anse kunna skada områdets karaktär. Området bör inte
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fragmentiseras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafik-punkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling 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.”
Kommunfullmäktige beslutade 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
Kommunens VA-avdelning och berörd vägsamfällighet samt berörda grannar har beretts
tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked för Sandby 4:14.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 9:3, 16:33,
16:34 och 16:35 samt från Sandby by vägsamfällighet.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 21:26.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Sandby 16:32.
Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:
VA-avdelningen: Utgår från att två nya fastigheter planeras att bildas. Befintlig bostad omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten och är ansluten. Befintliga ledningar är dimensionerade för ett hushåll. Den del av fastigheten som ansökan gäller ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten vilket medför att det inte
finns en kommunal VA-försörjnings-skyldighet. VA-avdelningen har blivit restriktivare
och ansluter generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med
anledning av bristande kapacitet. Tillsvidare hänvisas sökanden till enskild lösning för vatten och avlopp för fritidshusen. Den del av fastigheten som omfattas av ansökan ligger
inom båtnadsområde för dikningsföretag.
Fastighetsägare till Sandby 21:26: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december
2017 att detaljplan ska upprättas för enstaka tomter i anslutning till befintlig byggnation.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 78 forts

Dnr 2020/14

Detta bör gälla Sandby 4:14. Detaljplanen bör omfatta området, antalet hus och att husen
smälter in i landskapet.
Bemötande från sökande: VA-avdelningen pekar på olika möjligheter att lösa VA-frågan.
Förutsätter att en gemensam lösning kan hittas i samband med bygglovsansökan. Fastighetsägare till angränsande fastighet hänvisar till sin ansökan om exploatering samt nämndens beslut. Ansökan för Sandby 4:14 gäller två fritidshus inom område som tidigare varit
minkfarm och som är avgränsat från omgivningen genom plank och vegetation.
Skrivelse från ombud och sökande: De två fritidshusen kommer inte att ta i anspråk odlingsmark, skogsmark, ängs- eller betesmark då tomten tidigare har varit bebyggd i sin
helhet (minkfarm) och är inhägnad med plank och vegetation. Anser att byggnadsnämnden
bör fatta ett positivt beslut för dessa två fritidshus.
Plan- och bygglagen anger som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.
Plan- och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet, benämnt landvallen, inom pausområde Kyhl Mälarhusen ska värnas.
Två nya byggrätter, ny bebyggelse, är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål.
Ansökan är inte förenlig med översiktsplanen.
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av
området, som en del av ett oexploaterat landskap, har företräde i sammanhanget. Området
representerar, i ett vidare perspektiv, både naturvärden och möjliga odlingsvärden.
De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
Justerandes sign
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Nya byggrätter/tomtplatser bedöms som olämpligt utifrån områdets betydelsefulla landskapsvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-18
Skrivelse från sökande, 2020-06-15
Byggnadsnämndens beslut 2020-03-10, § 29
Skrivelse från ombud och sökande, 2020-03-03
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Bemötande av remissvar, 2019-12-17
Remissvar
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked, 2019-10-10/31
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14
Översiktsplan - kap 3A och 3B.2
Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Tidigare förhandsbesked, Länsstyrelsens beslut, 2014-06-04
Tidigare förhandsbesked, Myndighetsnämndens beslut, 2013-11-05, § 153
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för områdets
värden, avseende landskap samt natur- och odlingsmark, väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Området och fastigheten är inte angivet som ett utbyggnadsområde/
förändringsområde i översiktsplanen. Önskemål om nybyggnad av två fritidshus i området
inte är i linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi och strategins hållbarhetsmål.


Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.



Ärendet behöver prövas genom detaljplan. (ansökan om planbesked ska i sådana
fall göras av sökanden. Ansökan ställs till samhällsplaneringsnämnden)

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Remiss/underrättelse: 65 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 023 kronor
7 673 kronor
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I det fall en tidsfrist löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om förhandsbesked
ska avgiften reduceras. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som
nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet.
Tidsfristen varade till och med 19 mars 2020.
Avgiften reduceras med hela avgiftsbeloppet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Kontaktperson/ombud
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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Sandby 21:26 - förhandsbesked - nybyggnad av sex fritidshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av sex fritidshus inom Sandby
21:26. Två byggrätter önskas inom fastighetens östra del och fyra byggrätter inom den södra delen av fastigheten.
Sandby 21:26 är belägen nordväst om Östra Kustvägen inom södra delen av området Kyhl
Mälarhusen. Fastigheten nås via Gamla Kustvägen.
Berörda områden inom fastigheten består dels av gräsmark med träd och buskage och dels
av träd- och buskbeväxt mark. Övriga delen av fastigheten är i huvudsak odlingsmark. De
berörda områdenas sammanlagda areal är cirka 11 000 kvm.
Området omfattas till största delen inte av förordnanden. Området berörs inte av riksintressen.
Fastighetens södra spets omfattas av förordnande för landskapsbildsskydd.
Berörda områden är delvis inom båtnadsområde för dikningsföretaget Sandby mosse.
Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning i området är 7 utifrån
klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Borrby och Skillinge. Närmsta ort för
samhällsservice är Borrby.
Befintlig bebyggelse vid Sven Sandemarks Väg, inom område mellan Östra Kustvägen och
Gamla Kustvägen, har tillkommit efter planläggning – detaljplan för Sandby 3:79 m.fl.,
2000-05-18.
Norr om ovan beskrivet område medger detaljplan för Sandby 21:24, från 2015-03-11, två
nya bostadstomter.
Fråga om planläggning för bostadsbebyggelse har prövats för fastigheten Sandby 21:26.
Det finns ett planbesked för planprövning:
Fastighetsägaren ansökte om planläggning för byggnation av tio bostadshus inom södra
delen av fastigheten. (Fem tomter nordöst och fem tomter sydväst om Sandby 4:14.).
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse att upprättande av detaljplan för
planprövning inte skulle medges eftersom prövning av bostadsbebyggelse inom Sandby
21:26 är inte förenligt med kommunens översiktsplan samt att de allmänna intressena för
landskap och naturmiljö väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 231, att lämna ett positivt
planbesked för planprövning av enstaka tomter i anslutning till befintlig bebyggelse, att
planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare, samt att planhandlingar
och utredningar upprättas av externa konsulter. Planprocessen har inte påbörjats.
Det finns ett förhandsbeskedsärende för angränsande fastighet Sandby 4:14. Två byggrätter
önskas inom fastighetens nordvästra del. Byggnadsnämnden beslutade den 10 mars 2020, §
29, att återremittera ärendet till sökanden för samordning med grannfastighetens byggplaner.
Fråga om två nya byggrätter inom angränsande fastighet Sandby 4:14 har prövats tidigare:
Myndighetsnämnden beslutade 5 november 2013, § 153, att lämna ett negativt förhandsbesked eftersom föreslagen lokalisering av två fritidshus inte bedöms ta hänsyn till landskapsbilden eller till intresset av god helhetsverkan och hushållning, utan bedöms kunna
påtagligt skada naturvärden och fragmentisera landskapet. Beslutet överklagades av sökanden.
Länsstyrelsen beslutade den 4 juni 2014 att avslå överklagandet med hänvisning till kommunens bebyggelsestrategiupplägg i pågående översiktsplanering (hänsyn och hushållning)
samt att placering avviker från befintligt bebyggelsemönster, ett annars öppet landskap blir
bebyggt. Länsstyrelsen ansåg att platsen inte är lämplig för bebyggelse och att det enskilda
intresset får stå tillbaka för de allmänna intressena. Beslutet överklagades. Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 oktober 2014 att avslå överklagandet, domstolen instämde
med länsstyrelsens redovisning och bedömning.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, lagakraftvunnen den 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Kyhl Mälarhusen: I området finns
stora allmänna intressen och värden att värna bland annat jordbruksmark samt natur- och
kulturmiljön i stort. Ny bebyggelse anse kunna skada områdets karaktär. Området bör inte
fragmentiseras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få betydande påverJusterandes sign
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kan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafik-punkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling 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.”
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
Kommunens VA-avdelning, kommunekologen och berörd vägsamfällighet samt berörda
myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked
för Sandby 21:26.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 21:24.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 4:7, 4:14, 9:3
(1 st), 11:24 (1 st), 11:38, 16:19, 16:32 (1 st), 16:33, 16:34, 16:35, 22:8, 64:1, 66:5
och 70:3.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Sandby 9:3 (1 st), 11:23, 11:24 (1
st), 16:32 (1 st), 37:1 (samma ägare som Sandby 21:26), och 70:1 samt från Sandby
by vägsamfällighet.
Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:
Trafikverket: Fastigheten ligger utmed enskild väg som ansluter till väg 1510. Anslutning
till det allmänna vägnätet framgår inte tydligt. Anslutning i söder bedöms som undermålig
ut trafiksäkerhetshänseende. Det bör undersökas om den södra anslutningen kan göras ej
körbar. Anser att fritidshusen ska ansluta mot väg 1510 genom enskild väg i norr. Den enskilda vägen i norr bör breddas för att möjliggöra möte.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Utgår från att underlaget till kommunens översiktsplan (vägledande) är väl grundat då motiveringen är att det finns ”stora allmänna intressen
och värden att värna och att det därför inte bör tillkomma ytterligare bebyggelse”. Inget i
remissen ger skäl att frångå översiktsplanen. Har utöver detta inget att erinra. Lämnar inJusterandes sign
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formation om avloppsanläggning mm. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska verksamheten ha enskild avloppsanläggning. Vid anläggande krävs tillstånd. Även installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost
för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. Om inte bostad byggs radonsäkrad rekommenderas provtagning avseende radonförekomst i mark. Rekommendationen ges för att det
förekommer höga halter av radon naturligt i marken inom stora delar av Österlen. Närhet
till odlad mark och djurstallar bör beaktas så att framtida boende inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare eller fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämpningsmedel. Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för avfall iordningsställs så att källsortering kan
genomföras och hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
VA-avdelningen: Området berörs av dikningsföretag. Det kan medföra att marken är fuktig
och att det finns risk för översvämning. Fastigheten ligger delvis inom verksamhetsområde
för anslutning till allmänt VA-ledningssystem. Fyra planerade fastigheter kan anslutas, de
som ligger närmast Gamla Kustvägen. Dagvatten och dräneringsvatten ska hanteras lokalt
inom dessa. En VA-ansökan ska skickas in för varje enskild fastighet. Förbindelsepunkter
och servisledningar måste anläggas och upprättas innan VA-anslutning kan ske. Det finns
inte någon allmän VA-försörjningsskyldighet för de två planerade fastigheterna längst från
Gamla Kustvägen. Det finns inga aktuella planer på att utvidga befintligt verksamhetsområde. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter generellt inte fastigheter som
ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av bristande kapacitet. Dessa
planerade fastigheter hänvisas till enskild lösning för vatten och avlopp. Miljöförbundet är
tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. SGU, Sveriges geologiska undersökningar, ger information om anläggande av enskild vattenförsörjning.
Kommunekologen: Ytan norr om Sandby 4:14 består av öppen mark och en träddunge med
björkar. Ytan söder om Sandby 4:14 består nästan uteslutande av en tät ungskog av lönn,
björk, hassel och fläder. Fastigheten ligger inom område för naturvärde enligt Länsstyrelsen. Ungskogen är troligen av viss vikt för viltet i området.
Fastighetsägare till Sandby 4:7: Instämmer helt med kommunens översiktsplan, att det ej
bör uppföras fler byggnader i området.
Fastighetsägare till Sandby 4:14: Vägen är ej anpassad för biltrafik/genomfart. Vändzon
för sopbil saknas. Två tomter mot Lundavägen är odlingsmark och bör ej bebyggas. Om
tomterna får positivt besked ska även två tomter på Sandby 4:14 få positivt besked.
Fastighetsägare till Sandby 9:3: Anser att hänsyn ska tas till det som står i översiktsplanen.
”I området finns stora allmänna intressen och värden att värna och att det därför inte bör
tillkomma ytterligare bebyggelse.” Ifrågasätter byggande på jordbruks-/ängsmark. Eftersom röd glada häckar i skogsdungen är området inte lämpligt för exploatering. Vändplan
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för sopbil bör redovisas. För att undvika genomfartstrafik och olyckor bör utfarten från
Gamla Kustvägen till Östra Kustvägen stängas. Mellan tilltänkta tomter och Gamla Kustvägen ska en allmänning upprättas. Exploatören ska stå för upprustning av Gamla Kustvägen och även kostnad för ev bildande av enskild vägförening. Byggnader som uppförs ska
vara av s k skånekaraktär för att passa in i området.
Fastighetsägare till Sandby 11:24 och 11:38: Tillåtelse till detta byggnadsprojekt, delvis
eller fullt, kommer att vara förödande för detta unika landskap. Det planerade projektet
kommet fundamentalt att ändra kulturlandskapet för alltid. Ytterligare bebyggelse kommer
att leda till ökad trafik på vägen som inte är dimensionerad för detta. Dessutom hänvisas
till översiktsplanens ställningstaganden: ”Området bör inte fragmentiseras ytterligare med
ny bebyggelse. Till synes små ingrepp riskerar sudda ut de viktiga kontrasterna mellan det
öppna åkerlandskapet och den täta skogen. Ny bebyggelse anses kunna skada områdets
speciella karaktär, också med hänvisning till riksintressenas värden. I området finns stora
allmänna intressen.” Hoppas, med hänsyn till det unika landskapet, att ytterligare bebyggelse inte tillåts.
Fastighetsägare till Sandby 16:19 och 64:1: Framför erinran. Anledning till motståndet är
de öppna vidderna och bevarandet av naturupplevelserna, vill att detta ska bevaras.
Fastighetsägare till Sandby 16:32: Absolut nej till byggnation mittemot. Inget att erinra
mot tomter inom södra delen.
Fastighetsägare till Sandby 16:33: Motsätter sig att fritidshus tillåts byggas. Framför allt
för att området ligger i pausområde Kyhl Mälarhusen där det finns unika värden och stora
allmänna intressen att värna om och ha respekt för. Anser att det unika i pausområdet ska
få bevaras och utvecklas. Fritidshus hör inte hemma här. Nybygge strider mot kommunens
egen vision. Ett öppet landskap tillhör upplevelsen här. Med fler hus blir det en fritidsby
istället. Fler hus är störande för landskapsbilden. Köpte sin tomt p g a det unika och öppna
landskapet och för att det ligger i ett område som kommunen värnar om. Vill, om det ändå
blir beslut mot erinran, att husantalet minskas till två i söder och inga hus i norr.
Fastighetsägare till Sandby 16:34: Området är rikt på flora och fauna. Miljön är vilsam
som rekreationsområde. Fasaner, grodor och glador samt många andra smådjur och insekter finns i området, till glädje för människor. Nya byggnader skulle förstöra naturen. Att
belamra ängarna och skogen med sex nya fastigheter skulle förstöra värden för både djur,
växter och människor. Vägen är inte dimensionerad för den trafik som skulle bli följden.
Ökande trafik, utökat antal byggen och boenden skulle förändra området från en liten
klunga hus till något som mer liknar ett villasamhälle. Kommer till området för att få lugn i
själen och för att få njuta av naturen. Djurs och människors intresse av de stora värdena i
området bör värnas, vill därför invända mot planerna på byggnation. I översiktsplanen är
detta område med rätta betraktat som ett viktigt naturområde. Anser att ytterligare bebyggelse vore olämpligt och skulle förstöra stora värden. Området är av stor vikt som rekreaJusterandes sign
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tionsområde och som ett unikt varierat område med biologisk mångfald av stor betydelse.
Ytterligare bebyggelse skulle innebära att landskapet kraftigt bytte karaktär och landskapsbilden ändrades. Tillfarts-vägarna är inte heller av en typ som kommer att kunna hantera
kraftigt ökad biltrafik.
Fastighetsägare till Sandby 16:35: Önskar bibehållande av naturtomter och träd.
Fastighetsägare till Sandby 21:24: Har inget att erinra. Skapar ett bra kluster av hus ovanför landsvägen. Någon unik natur i fråga om landskap som ska bevaras och skyddas föreligger inte här. Att förtäta området är ett utmärkt förslag. Exceptionella synnerliga skäl ska
föreligga om den här typen av begäran ska avslås. Tillåt den här byggnationen.
Fastighetsägare till Sandby 22:8: Instämmer med översiktsplanens redovisning om att det i
området finns stora allmänna intressen och värden att värna och att det därför inte bör tillkomma ytterligare bebyggelse. Området består av naturlandskap och har de senaste åren
exploaterats mer t ex genom bebyggelse inom Sandby 16:32 m fl. Mer bebyggelse innebär
mer trafik vilket medför ökad belastning för faunan och sämre luftkvalitet. Bibehållande av
den unika landskapsbilden och floran och faunan är viktigare än någonsin. Det är ett allmänt ansvar inför kommande generationer att bevara Österlens unika och genuina karaktär.
Fastighetsägare till Sandby 66:5: Kommunens översiktsplan redovisar att det i pausområdet Kyhl Mälarhusen finns stora allmänna intressen och värden att värna och att det därför
inte bör tillkomma ytterligare bebyggelse. Menar bestämt att positivt förhandsbesked inte
ska ges. Ytterligare bebyggelse kan inte förtäta detta känsliga område, området runt den f d
lanthandeln har redan exploaterats kraftigt. Anser att förslaget är direkt olämpligt. Husen är
placerade inom markområde som inte ska bebyggas. Hela projektet bestrids i sin helhet.
Fastighetsägare till Sandby 70:3: Önskar sparsamt med bebyggelse eftersom det är ett vackert och traditionellt landskap som bör bevaras med så lite intrång som möjligt. Området
bör förändras så lite som möjligt.
Bemötande från sökande: Naturligtvis ligger det ett stort värde i den speciella naturen i
området men den föreslagna bebyggelsen är begränsad och sammanhållen. Menar att den
inte bör ha någon menlig inverkan på växt- och djurlivet. Förslaget redovisar inte detaljerat
hur exploateringen skulle te sig. Menar att de föreslagna husen förstärker det kluster av hus
som finns. Trafiksituationen är inte ideal dock uppstår problem egentligen endast under en
mycket begränsad tid på året. Infrastrukturen bör inte förhindra boende och kanske arbete
på Österlen. Idag finns tekniker som möjliggör ett ekologiskt omhändertagande av avlopp.
Översiktsplanen är ett politiskt viljeinstrument med flera ifrågasatta inslag. Ett av dessa
inslag är var i kommunen bebyggelse ska uppmuntras och var den ska undvikas. Planen är
ett trubbigt instrument som ibland används som förevändning för att stoppa initiativ till
bebyggelse, egentligen motverkar planen en övergripande önskan att hålla landsbygden
levande. Menar att småskalig förtätning eller utbyggnad är rätt väg att utveckla Österlen.
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Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.
Plan- och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet, benämnt landvallen, inom pausområde Kyhl Mälarhusen ska värnas.
Sex nya byggrätter, ny bebyggelse, är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål.
Ansökan är inte förenligt med översiktsplanen.
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av
området, som en del av ett oexploaterat landskap, har företräde i sammanhanget. Området
representerar, i ett vidare perspektiv, både naturvärden och möjliga odlingsvärden.
De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
Nya byggrätter/tomtplatser bedöms som olämpligt utifrån områdets betydelsefulla landskapsvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-18
Bemötande av remissvar 2020-06-01
Remissvar
Kartor och flygfoto
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Ansökan om förhandsbesked, 2020-04-01
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14
Översiktsplan - kap 3A och 3B.2
Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Planbesked, Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-12-07, § 231, och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-02
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för områdets
värden, avseende landskap samt natur- och odlingsmark, väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Området och fastigheten är inte angivet som ett utbyggnadsområde/
förändringsområde i översiktsplanen. Önskemål om nybyggnad av sex fritidshus i området
inte är i linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi och strategins hållbarhetsmål.


Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.



Ärendet behöver prövas genom detaljplan.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 150 x 47,3
Remiss/underrättelse: 85 x 47,3

= 7 095 kronor
= 4 021 kronor
11 116 kronor

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
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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Älmhult 3:6 - förhandsbesked - nybyggnad av ett fritidshus
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Älmhult 3:6. En ny byggrätt och tomtplats för ett fritidshus önskas inom södra delen av den del
av fastigheten som är belägen sydväst om järnvägen.
Inom sydöstra delen av fastigheten finns gårdsbyggnader (bostadshus och ekonomibyggnader).
Fastigheten är belägen cirka två km söder om Östaröd och drygt tre km sydost om Sankt
Olof.
Berörda områden inom fastigheten är både skogsmark (tomtplats) och ängsmark (parkering/tillfart). Området i stort består av en mosaik av odlingsmark, betesmark, naturmark
och skogsmark. Bebyggelsen i området är gles.
Området omfattas inte av förordnanden och riksintressen.
Området i stort omfattas av naturvård NBO, nationell bevarandeplan för odlingslandskapet,
innebärande beaktande av odlingslandskapets värden.
Berört område berörs delvis av båtnadsområde för dikningsföretaget Elmhult. Del av tillfartsväg och parkeringsplats är belägna inom båtnadsområde. Båtnadsområdets bredd, väster om Grönhultsvägen, är cirka 40 meter. Ledningens sträckning är nordväst-sydöstlig och
korsar vägen ungefär 50 meter söder om gården inom Älmhult 3:6.
Jordbruksverket redovisar berört område och kringområde/område i sydväst som skogsmark.
Kommunens naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2010, § 44,
redovisar området i stort, inklusive berört område, som naturvårdsområde. Område söder
om järnvägen, inbegripande sydvästra delen av Älmhult 3:6, är inom naturvårdsområde för
Snapparp och Munkarynga. Område norr om Älmhultsvägen är naturvårdsområde för
Älmhult. Naturvårdsprogrammet beskriver de omväxlande områdena med lövskog, våtmarker och betesmarker, dess värden och arter.
Närmsta ort för samhällsservice är Sankt Olof. Hållplats för kollektivtrafik (regionbussar)
finns i Sankt Olof.
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Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
den 30 november 2015, § 216, lagakraftvunnen den 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling.
Översiktsplanens ställningstagande för naturskydd: Områden med höga naturvärden (enligt
kommunens naturvårdsprogram) ska inte exploateras så att möjligheterna att bevara och
utveckla värdefull natur försämras.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling 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.”
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
Kommunens VA-avdelning, kommunekologen och Miljöförbundet samt berörda sakägare
och grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked för Älmhult
3:6.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Älmhult 2:10, 3:13
och 3:20 samt från Elmhults, Östaröds och Skräddaröds samfällighetsförening.
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o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Gyllebo 2:1, Älmhult
3:19, 3:21 (1 st) och 5:4.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Gyllebo 1:37, Munkarynga 2:1,
Älmhult 3:5, 3:17, 3:21 (1 st) och 3:22 samt från Skånska Järnvägar.
Sammanfattning/utdrag av remissvar:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra. Lämnar information om avloppsanläggning m.m. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät
ska verksamheten ha enskild avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild anläggning
krävs tillstånd från miljöförbundet. Även installation av värmepump, toalett av annat slag
än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. Om inte bostad
byggs radonsäkrad rekommenderas provtagning avseende radonförekomst i mark. Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i marken inom stora
delar av Österlen. Närheten till odlad mark och djurstallar bör beaktas så att ett framtida
boende inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare
eller fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämpningsmedel. Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för avfall iordningställs så att källsortering kan genomföras och hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar
olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
VA-avdelningen: Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt
VA-ledningsnät. Det innebär att att det inte finns någon allmän VA-försörjningsskyldighet. Det
finns inga aktuella planer på att bygga ut ledningsnätet i området och därmed inga planer på att
utvidga befintligt verksamhetsområde. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter
generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av bristande kapacitet. Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. SGU, Sverigs geologiska undersökningar, ger
information om anläggande av enskild vattenförsörjning.
Kommunekologen: Fastigheten ligger inom område med höga naturvärden enligt kommunens
naturvårdsprogram. Plats som valts för parkering ligger på en öppen yta. Plats som valts för
byggnad ligger i en vacker skogsdunge med ädellövskog. Skogsdungen består övervägande av
bokskog i olika ålder. Fastigheten ligger i värdetrakt för ädellöv och gran enligt Naturvårdsverket. Fastigheten ligger även inom område med värden för Naturvård NBO (Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet) enligt Länsstyrelsen.
Fastighetsägare Gyllebo 2:1: Grodorna på p-plats. Hur kan någon se byggnationen som
någonting som kan smälta in i naturen? Kom ihåg naturen skickar ingen faktura. Våldtag
aldrig naturen.
Fastighetsägare Älmhult 3:19: Viktigt att värna områdets naturvärden och bevara landskapets karaktär. Krav på förtätning av bebyggelse gäller inte på landsbygden.
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Fastighetsägare Älmhult 3:21: Ställer sig negativ av flera skäl. Kan inte utläsa avstånd mellan byggnad och gräns. Byggnaden placeras uppe på en höjd som ger insyn över tomt inom
Älmhult 3:21. Det finns en stenmur som innesluter tomt och planerad tomt men ingen mur
mellan tomterna. Placering av byggnad sker rakt i siktlinje till det vackra naturområdet.
Anser att byggnadens utformning ej är i linje med områdets bebyggelse. Placering av parkering och anslutande väg sker i direkt anslutning till långsida. Placering på motsatt sida av
hagen hade varit att föredra. Förstår inte argumentet om placering för att främja förtätning.
Varför inte placera byggnaden nära sökandens egna bostadshus för att främja förtätning.
Oroar sig för att den nya byggnaden kommer att hyras ut som Airbnb och att det ideligen
kommer nya gäster som ser in på tomt och som passerar nära på anslutande väg/parkering.
Fastighetsägare Älmhult 5:4: Aktivt skogsbruk med granodling bedrivs. Med relativt långt
mellanrum arbetar skogsmaskiner som kan ge kraftiga ljudstörningar. Skogsbruk leder så
småningom till kalhygge. Gränsen mellan fastigheterna utgörs av en stenmur där delar är
inom jordbruksmark. Mur som gränsar mot lantbruksmark är biotopskyddad. Längre norrut
finns en vattentäkt för betesdjur. Vattnet kommer från Elmhults dikningsföretag som även
avvattnar Älmhult 3:6. Stor noggrannhet bör iakttas vid anläggande av enskilt avlopp för
att inte riskera att förorena dricksvattnet. Översiktsplanens bebyggelsestrategi anger dessutom att ny bebyggelse inom dikningsföretag, båtnadsområden och vattenskyddsområden
inte bör tillåtas. Älmhults by anses ju av många som en orörd bygd med byggnader från
1850 till början av 1900-talet och då känns det inte helt rätt att bygga något helt avvikande
om byggnaden inte placeras delvis dold.
Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.
Plan- och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanens beskriver att områden med höga naturvärden (enligt kommunens naturvårdsprogram) inte ska exploateras.
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En ny byggrätt är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte
förenlig med översiktsplanen.
Det är viktigt att värna områdets naturvärden och att bevara landskapets karaktär, vilket
innebär att bibehållande av området och dess värden har företräde i sammanhanget. Området, inklusive berört område, är naturvårdsområde. Området representerar naturmiljöer som
är betydelsefulla för områdets flora och fauna.
De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
En ny byggrätt/tomtplats bedöms som olämpligt utifrån områdets betydelsefulla natur- och
landskapsvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-18
Remissvar
Foton, 2020-04-24
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked, 2020-02-28/2020-03-26
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14
Översiktsplan - kap 3A
Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun, antaget 2010-05-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M) Bevilja ansökan om förhandsbesked för ett traditionellt utformat
fritidshus.
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan.
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Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja ansökan
NEJ-röst för att avslå ansökan
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD) och Anders Johnsso (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att bevilja
ansökan om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17§ plan- och
bygglagen (2010:900). Den lyder Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen. Påverkan på allmänna intressen är begränsat. Den enskilde markägarens intresse att bebygga sin mark bedöms väga tyngre än allmänna intressen på denna
plats. Ändrad markanvändning och tillkommande byggrätt bedöms som godtagbart i sammanhanget. Markområdets areal och dess placering, gör att det inte bedöms så väsentligt
utifrån odlingsperspektivet och naturperspektivet, utan att ett område som detta kan undvaras. Ändring till tomtmark bedöms som godtagbart.
Enligt Naturvårdsverkets karttjänst omfattas området inte av något riksintresse, och omfattas inte heller av annat skydd. Inga riksintressen finns, och anses inte strida mot PBL 2 kap
§§ 1-6.
Bebyggelse, som blir samlad, kan snarare gynna landsbygdsutveckling.
Exat placering av byggnaden får ske vid bygglovshandläggning. Det nya fritidshuset ska
vara traditionellt utformat.
Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 150 x 47,3
= 7 095 kronor
Remiss/underrättelse: 85 x 47,3 = 4 021 kronor
11 116 kronor
_______
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Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
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.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

43

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 81

Dnr 2020/46

Gladsax 27:18 - bygglov nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Gladsax 27:18 kom den 7 maj 2020 in till byggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Byggnadsnämnden beslutade den 4 april 2017, § 41, att lämna positivt förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Gladsax 27:18.
Bygglov beviljades den 13 februari 2019 för nybyggnad av enbostadshus om 93,60 kvm
byggnadsarea med beslutsnummer D 2019–00072. Byggnaden i det beviljade bygglovet
placerades inom samma område av fastigheten som nu aktuell ansökan. Fastigheten har
bytt ägare och nuvarande ägare har behov av ett större hus och söker därmed om nytt bygglov.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 233,7 kvm byggnadsarea. Huset placeras i den norra delen av fastigheten och 4,0 meter från fastighetsgräns i väst och
18,4 meter från fastighetsgräns i norr. Färdig golvhöjd blir + 33,50 m.
Fastighets- och områdesbeskrivning
Fastigheten Gladsax 27:18 är långsmal och har en total areal om cirka 16 000 kvm och
ligger inom området Sandvången som är beläget cirka 6 km norr om Simrishamn. Fastigheten var tidigare bebyggd med en ekonomibyggnad i form av växthus som nu har rivits.
Föreslagen byggplats är en tallskogshöjd belägen direkt sydost om Djupadals golfbana vid
Vik. Området karaktäriseras av en kuperad terräng med bebyggda tomter, fruktodlingar i
olika stadier av åldrande, grönytor samt barr- och lövskog.
Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 2 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar har redovisats i sin helhet.


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


Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 18:18, 27:6
och 27:24, Viks fiskeläge 47:1 och 47:3 samt fastighetsdelägare till Gladsax 27:19
och 27:20.



Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsdelägare till Gladsax 27:19 och 27:20.

Sökande har bemött inkomna remissvar. Bemötandet har redovisats i sin helhet.
Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdelningen, Simrishamns kommun har
lämnat yttranden i ärendet och nedan följer utdrag av yttrandena. Yttrandena har redovisats
i sin helhet.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Miljöförbundet har att erinra mot rubricerat bygglov och lämnar nedan information.
Miljöförbundet finner inte i remisshandlingarna några uppgifter som stöder skäl att frångå
kommunens översiktsplan (vägledande) och inte heller stöd enligt 2 kap. 6 § lokaliseringsprincipen. Området bör värnas och ny bebyggelse bör inte tillkomma utifrån områdets stora allmänna intresse avseende dricksvatten.
Miljöförbundet har erinran mot rubricerat förhandsbesked då val av plats inte bedöms vara
förenlig med 2 kap. 6 § så kallade lokaliseringsprincipen med hänvisning till att marken
omfattas av Viks vattenskyddsområde och dessutom har använts som fruktodling med kemisk bekämpning under många år vilket kan medföra risk för dricksvattentäkten vid grävning och schaktning.
Miljöförbundet finner inte heller i remisshandlingarna några uppgifter som stöder skäl att frångå 2 kap. 6 § lokaliseringsprincipen. Det allmänna intresset för dricksvattnet väger tyngre ställt
mot den enskildes intresse.
Om bygglov ändå ges:
Svårnedbrytbara bekämpningsmedel som förbjöds under 1970-talet i Sverige (exempelvis
DDT) har vid utförda markundersökningar påträffats i marken vid äldre fruktodlingar inom
Simrishamns kommun. I juni 2016 kom nya riktvärden från Naturvårdsverket anpassade
för svenska förhållanden och där man bedömt vilka halter som kan finnas i jord utan att
påverka miljön eller människors hälsa i samband med användning av marken för bostadsändamål.

Miljöförbundet bedömer att det utan provtagning inte går att avgöra omfattningen av eventuella åtgärder som krävs för att avgöra om fastigheten går att göra lämplig för planerat
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ändamål. Det krävs en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att ta reda på om det
finns föroreningar eller ej. Om det finns föroreningar krävs kompletterande provtagningar
för att utreda om och i vilken omfattning åtgärder krävs. Miljöförbundet vill också informera om att utredningar gällande markföroreningssituationen kan vara tidskrävande.
Den aktuella fastigheten ligger inom Simrishamns kommunala vattenskyddsområde Vik.
Avståndet från borran till fastighetsgräns är cirka 60–90 meter vilket får anses som mycket
nära. Närheten gör att fastigheten hamnar inom det primära skyddsområdet för vattentäkten. De skyddsföreskrifter som gäller för området innebär att högre krav ställs på verksamheter och anläggningar. Exempelvis krav på tillstånd eller förbud mot värmepumpar, cisterner eller förvaringstankar för petroleumprodukter, schaktning, enskilda avlopp, infiltration av dagvatten, spridning av vägsalt, undantaget saltinblandad sand och vägsalt för
dammbindning m.m.
Vad gäller schaktningsarbeten djupare än 0,5 m i samband med grundläggningsarbeten
krävs tillstånd från miljöförbundet inom vattenskyddsområdets primärzon enligt Viks vattenskyddsföreskrift. Utifrån uppgifter i remissen bedöms nybyggnad av bostadshus och
komplementbyggnader utgöra ett grundläggningsarbete.
Får den sökande positivt besked om bygglov ska skyddsföreskrifterna följas både vid anläggandet av bostäderna samt vid drift (boende) av dessa. Myndighetsnämnden bör även
beakta närheten till golfbana och fruktodlingar och huruvida den planerade bostaden innebär inskränkning i närliggande verksamheter vad gäller besprutning med bekämpningsmedel och liknande.
Om inte bostaden byggs radonsäkrat rekommenderar miljöförbundet, i enlighet med 33 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att provtagning utförs
med avseende på radonförekomst i mark, då förhöjda halter kan ge ökad cancerrisk (lungcancer). Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i marken
inom stora delar av Österlen, framförallt i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

VA-avdelningen, Simrishamns kommun
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde
Den aktuella fastigheten, Gladsax 27:18, ligger inom vattenskyddsområde för en grundvattentäkt. Inom vattenskyddsområde gäller det att iaktta hänsynsregler, vidta försiktighetsmått och en del verksamheter är förbjudna. Vattenskydds-område indelas i olika områden
som vattentäktszon, primär- och sekundärzon. Inom de olika zonerna gäller olika regler.
Fastigheten Gladsax 27:18 ligger inom primär vattenskyddszon.
Information om vattenskyddsområde
Ett av kommunens ställningstagande i VA-planen är att värna om och säkra
vattnet. Kommunen ska arbeta för att skydda kommunens dricksvattenresurser så att de
långsiktigt kan uppnå och behålla en god kemisk och kvantitativ status.
Justerandes sign
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Åtgärder ska sättas in för de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god vattenkvalitet på grund av mänsklig påverkan.
Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde
Sökande ska ta kontakt med VA-avdelningen för att ta del av hela vattenskydds-föreskriften för grundvattentäkten för att ha god kunskap om vad som gäller för den aktuella fastigheten.
I skyddsföreskrifterna för grundvattentäkten finns beslut om bland annat hantering och
förvaring av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, kemiska
bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, djurhållning, skogsbruk, avledning av hushållspillvatten och dagvatten, hantering av avfall, miljöfarlig verksamhet,
täktverksamhet, schaktarbeten, energianläggningar, transport av farligt gods samt väghållning.
Observera att schaktningsarbeten djupare än 0,5 m i samband med
vägbyggen och grundläggningsarbeten kräver tillstånd av Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.
Olyckor och oavsiktliga utsläpp
Enligt fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten gäller att olyckshändelser, spill och läckage, som utgör risk för vattenförorening
ska omgående anmälas av den som orsakar tillbudet eller fått
kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, VA-avdelningen samt
tillsynsmyndigheten Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
VA-avdelningen förutsätter vidare att sökanden snarast kontaktar VA-avdelningen om
olycka eller oavsiktligt utsläpp av kemikalier, avloppsvatten, petroleum-produkter eller
annan substans som kan vara skadligt för vattenförsörjningen inträffar inom fastigheten
eller om sökanden får kännedom om tillbudet.
VA-avdelningen förutsätter att Bygglov och MBK-enheten inom Simrishamn kommun sätter eventuella krav i beslut mot bakgrund av att marken är belägen inom ett vattenskyddsområde med högt skyddsvärde.
Befintliga VA-ledningar nära fastigheten
Befintlig dricksvattenledning och spillvattenledning finns i närheten av fastigheten. Dessa
ledningar får inte skadas vid markarbete, tunga transporter eller vid annat arbete fastigheten.
Servisledning till fastigheten Gladsax 27:20
Det planerade huset på fastigheten Gladsax 28:18 kan komma i konflikt med
fastigheten Gladsax 27:20 enskilda servisledning. Då denna ledning inte tillhör VA-avdelningen ska sökanden kontakta fastighetsägaren till Gladsax 27:20 för att få information om
vattenledningens läge.
Anslutning till allmänt VA-ledningssystem
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Fastigheten Gladsax 27:18 ligger delvis inom verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-ledningssystem. Om bostaden placeras enligt bifogad ritning i bygglovet är det
möjligt att ansluta bostaden till allmänt VA-ledningsnät.
Placeras bostaden utanför verksamhetsområde inom fastigheten Gladsax 27:18 kan VA-avdelningen neka eventuell VA-anslutning av fastigheten.
VA-ansökan
Förbindelsepunkter och servisledningar till fastigheten Gladsax 27:18 måste anläggas och
upprättas innan VA-anslutning kan ske.
Anläggningsarbete och eventuella tillstånd kan ta tid därför ska VA-ansökan tillsammans
med ritningar på invändiga och utvändiga VA-ledningar skickas in till VA-avdelningen i
god tid innan anslutning önskas. Hantering av dagvatten och dräneringsvatten ska redovisas på ritningarna.
Information om VA-ansökan samt blankett finns på:
www.simrishamn.se/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/service/flyttanmalan
Fastighetsägare och VA-abonnenter ska följa de regler som finns i ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. ABVA finns att läsa på kommunens hemsida.
Kommunekologen
Kommunekologen har fått möjlighet att yttra sig över bygglovet.

Området består främst av tallskog vilken i nuläget är avverkad på den del där bygglov
söks. Stora höjdskillnader finns i området och i avverkningsområdet syns att markstrukturen främst består av sand.
I övrigt finns inget mer att tillägga gällande naturvärden kopplat till bygglovet.
Se bilder nedan.
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Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheten berörs inte av något riksintresse men ligger inom område för regionalt intresse
för särskilt värdefulla kulturmiljöer.
Fornminnen
Fastigheten berörs inte av några kända fornlämningar.
Biotopskydd
Inga kända biotopskydd finns på fastigheten, men stenrösen, alléer och stenmurar är exempel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgärden. Mer
information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets hemsida för
mer hjälp.
Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men vissa sällsynta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantnings-områden eller
platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen.
Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden.
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 E i bebyggelsestrategin, att ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsvärd 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 naturvärden negativt. Vid nybyggnation på landsbygden ska hänsyn tas till befintlig bebyggelsestruktur.
Justerandes sign
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Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor uppstått 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 landskapet, grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader
ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.
Föreslagen placering ingår inte i utbyggnadsområde enligt översiktsplanen och är inte inom 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.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling 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.”
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
1. nybyggnad
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 §:
ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.
Justerandes sign
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Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 §:
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas. Lag (2014:862).
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 4 §:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark
tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Enligt plan- och bygglagens 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, 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 lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. 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
olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
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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 ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag
(2014:477).
Enligt Miljöbalken 3 kap. 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 tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Förvaltningens bedömning
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens/fastighetsägarens ansvar om någon allvarlig miljöskada uppstår. Eventuell miljöskada kommer ha stor påverkan på medborgarna
som får sitt dricksvatten från vattentäkten, med stor risk för vattenbrist om täkten inte kan
användas och få förödande ekonomiska konsekvenser som troligen ingen enskild fastighetsägare kan bära. En förorenad vattentäkt går inte heller att återställa utan orimliga kostnader.
I närområdet finns förfrågningar och även relativt nya bygglov inom vattenskyddsområde
och primär skyddszon. Aktuell fastighet är placerad uppströms grundvattenströmningar i
en sandig jord relativt nära vattentäkten, vilket innebär att en eventuell förorening av mark
har ett snabbt förlopp och kan redan på några dagar finnas risk att nå vattentäkten.
Förhandsbesked och bygglov har i närtid beviljats på fastigheten för nybyggnad av enbostadshus och bedömningen görs att aktuell ansökan inte innebär en större risk med anledning av placering inom primär vattenskyddszon än nuvarande beviljat bygglov.
Sökande har redovisat ett PM för hantering av de åtgärder som krävs enligt vattenskyddsföreskrifterna. Vattenskyddsföreskrifterna förbjuder inte byggnation inom vattenskyddsområdet men skyddsföreskrifterna ska följas och stor försiktighet ska ske under byggtiden
och under drift (boendetiden).
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Avseende placering på jordbruksmark bedöms föreslagen fastighet inte vara lämpad för rationellt skogsbruk.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-22
Remissvar med bemötande
Kartor
Ansökan om bygglov med handlingar 2019-06-17
Skyddsföreskrifter Vik grundvattentäkt.
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. kap 3A.

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. 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.


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



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



Kontrollansvarig är Per Håkansson, Krankajen 18 lgh 1103, 211 12 Malmö



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.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar
före tekniskt samråd.
-

förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
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- dimensioneringskontroll
- ventilationsritningar
- vatten och avloppsritningar
- energibalansberäkning
- markradonundersökning
- brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
- projektering förberedelse bredband
- färdigställandeskydd
…………………………………
I samband av 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 ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Yttranden från VA-avdelningen och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska beaktas.
-

Under parkeringsyta bör det finnas tätskikt (skyddsduk) som är kopplad till oljeavskiljare och/eller oljeavskiljningslarm

Dessa åtgärder måste ni vidta:
-

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

-

Skyddsföreskrifterna för Viks vattenskyddsområde ska följas.

-

Om marken tidigare har använts för yrkesmässig fruktodling bör markprover tas alternativt schaktmassor inte fraktas bort från fastigheten. Kontakta alltid miljöförbundet för mer information i god tid före någon markåtgärd vidtas.

-

Schakttillstånd ska erhållas av Miljöförbundet i enlighet med skyddsföreskrifter för
Vik grundvattentäkt innan startbesked kan meddelas.
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I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs.
Kostnader för utstakning m.m. debiteras separat. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.

Avgifter
Bygglov:
(14+28) x 10 x 47,3 x 1,1
Remiss/kungörelse:
65 x 47,3

= 21 856 kronor
= 3 075 kronor
24 931 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
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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Gladsax 27:28 – förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Gladsax 27:28 kom den 15 april 2020 in till
byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Fastigheten ligger utom detaljplan.
Ansökan
Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Gladsax 27:28. På fastigheten finns ett befintligt bostadshus med två komplementbyggnader.
Nordöst och sydöst om befintlig bebyggelse föreslås två byggrätter. Byggrätten nordöst om
befintlig bebyggelse får in/utfart från Solåsvägen och byggrätten sydöst om befintlig bebyggelse får in/utfart från Sandvångsvägen.
Områdesbeskrivning
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och två komplementbyggnader och övrig mark
består jordbruksmark med fruktodling. Norr om fastigheten ligger Djupadals golfbana.
Området består av spridd bebyggelse med skogs- och jordbruksmark.
Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 2 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig. Remissvar har redovisats
i sin helhet.
 Yttrande har inkommit ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdelningen, Simrishamns kommun och deras yttranden redovisas under respektive rubrik nedan.
 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 18:20, 27:25,
27:26, 27:27 och Viks fiskeläge 47:7 samt fastighetsdelägare till Gladsax 27:15.
 Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 18:15.
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Sökande har bemött inkomna remissvar och skriver:
Angående fruktodlingen på fastigheten 27:28, från befintligt bostadshus
till gräns mot golfbana, har det så vitt vi kan komma ihåg inte funnits fruktodling
innan slutet på 70-talet. I primärzonen har det aldrig varit fruktodling. Från boningshuset
till Sandvångsvägen, har det tidigare varit två ägare.
De planterade fruktträd med några års mellanrum i mitten till slutet på 50-talet.
Odlingarna har planterats om, den ena 1990 och den andra 1978, där cirka 350 träd byttes
ut 2007. Fruktodlingen på 27.28 bedrivs enligt IP-regler, dvs att ett minimum av
växtskyddsmedel har använts och används. Vi har följt de regler som Miljöförbundet har
utfärdat och har haft många kontroller genom åren utan anmärkning.
Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdelningen, Simrishamns kommun har
lämnat yttranden i ärendet och nedan följer utdrag av yttrandena. Yttrandena har redovisats
i sin helhet.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Miljöförbundet har erinran mot rubricerat förhandsbesked då val av plats inte bedöms vara
förenlig med 2 kap. 6 § så kallade lokaliseringsprincipen med hänvisning till att marken
omfattas av Viks vattenskyddsområde och dessutom har använts som fruktodling med kemisk bekämpning under många år vilket kan medföra risk för dricksvattentäkten vid grävning och schaktning.
Miljöförbundet finner inte heller i remisshandlingarna några uppgifter som stöder skäl att
frångå 2 kap. 6 § lokaliseringsprincipen. Vidare bedöms inte förhandsbesked lämpligt då
kunskapen och förhållandena för dricksvattentäkten/eventuella markföroreningar/tekniska
lösningar kan ändras över tiden där det allmänna intresset för dricksvattnet väger tyngre
ställt mot den enskildes intressen.
Om förhandsbesked ändå ges gäller nedan information:
Fastigheten ligger inom Viks vattenskyddsområde, i huvudsak i sekundär zon med liten del
i norr inom primärzon. Miljöförbundet förutsätter anslutning till kommunalt vatten- och
avloppsnät.
Miljöförbundet bedömer att det utan provtagning inte går att avgöra omfattningen av eventuella åtgärder som krävs för att avgöra om fastigheten går att göra lämplig för planerat
ändamål. Det krävs en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att ta reda på om det
finns föroreningar eller ej. Om det finns föroreningar krävs kompletterande provtagningar
för att utreda om och i vilken omfattning åtgärder krävs. Miljöförbundet vill också informera om att utredningar gällande markföroreningssituationen kan vara tidskrävande.
Svårnedbrytbara bekämpningsmedel som förbjöds under 1970-talet i Sverige (exempelvis
DDT) har vid utförda markundersökningar påträffats i marken vid äldre fruktodlingar inom
Simrishamns kommun. I juni 2016 kom nya riktvärden från Naturvårdsverket anpassade
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för svenska förhållanden och där man bedömt vilka halter som kan finnas i jord utan att påverka miljön eller människors hälsa i samband med användning av marken för bostadsändamål.
Fastigheten ligger inom Viks vattenskyddsområdes sekundära zon (i huvudsak, en liten del
av fastighetens norra del ligger inom primär zon) och sökande bör ta del av dess föreskrift
för att denna inte ska överträdas.
Vidare krävs tillstånd från miljöförbundet för schaktningsarbeten djupare än 0,5 m i samband med grundläggningsarbeten inom vattenskyddsområdets sekundära zon enligt Rörums vattenskyddsföreskrift.
VA-avdelningen, Simrishamns kommun
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde
Den aktuella fastigheten, Gladsax 27:28, ligger inom vattenskyddsområde för en grundvattentäkt. Inom vattenskyddsområde gäller det att iaktta hänsynsregler, vidta försiktighetsmått och en del verksamheter är förbjudna. Vattenskydds-område indelas i olika områden
som vattentäktszon, primär- och sekundärzon. Inom de olika zonerna gäller olika regler.
Fastigheten Gladsax 27:28 ligger inom
sekundär vattenskyddszon, nära primär vattenskyddszon.
Information om vattenskyddsområde
Ett av kommunens ställningstagande i VA-planen är att värna om och säkra
vattnet. Kommunen ska arbeta för att skydda kommunens dricksvattenresurser så att de
långsiktigt kan uppnå och behålla 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 inom vattenskyddsområde
Sökande ska ta kontakt med VA-avdelningen för att ta del av hela vattenskydds-föreskriften för grundvattentäkten för att ha god kunskap om vad som gäller för den aktuella fastigheten.
I skyddsföreskrifterna för grundvattentäkten finns beslut om bland annat hantering och
förvaring av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, kemiska bekämpningsmedel,
växtnäringsämnen, djurhållning, skogsbruk, avledning av hushållspillvatten och dagvatten,
hantering av avfall, miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet, schaktarbeten, energianläggningar, transport av farligt gods samt
väghållning.
Observera att schaktningsarbeten djupare än 0,5 m i samband med
vägbyggen och grundläggningsarbeten kräver tillstånd av
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Olyckor och oavsiktliga utsläpp
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

58

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 82 forts

Dnr 2020/47

Enligt fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten gäller att olyckshändelser, spill och läckage, som utgör risk för vattenförorening
ska omgående anmälas av den som orsakar tillbudet eller fått
kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, VA-avdelningen samt
tillsynsmyndigheten Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
VA-avdelningen förutsätter vidare att sökanden snarast kontaktar VA-avdelningen om
olycka eller oavsiktligt utsläpp av kemikalier, avloppsvatten, petroleumprodukter eller annan substans som kan vara skadligt för vattenförsörjningen inträffar inom fastigheten eller
om sökanden får kännedom om tillbudet.
Befintliga VA-ledningar på fastigheten
Befintlig dricksvattenledning och trycksatt spillvattenledning korsar fastigheten. Dessa
ledningar får inte skadas vid markarbete, tunga transporter eller vid annat arbete på fastigheten.
Anslutning till allmänt VA-ledningssystem
Fastigheten Gladsax 27:28 ligger delvis inom verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-ledningssystem.
Ingen av de två planerade avstyckade fastigheterna hamnar inom verksamhets-område för
anslutning till allmänt VA-ledningsnät.
Fastigheter utanför verksamhetsområde för anslutning allmänt VA-ledningssystem
Båda de två planerade fastigheterna kommer att hamna utanför verksamhets-område för
anslutning till allmänt VA-ledningssystem. Det innebär att att det inte finns någon allmän
VA-försörjningsskyldighet för dessa två fastigheter. Det finns inga aktuella planer på att
utvidga befintligt verksamhetsområde. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter
generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av
bristande kapacitet. Dessa två planerade fastigheterna kan inte erbjudas anslutning till allmänt VA-ledningsnät.
Enskilt vatten och avlopp
Båda fastigheterna hänvisas till enskild lösning för vatten och avlopp.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och ska
kontaktas för tillståndsansökan av enskild avloppslösning.
För enskilt vatten rådger VA-avdelningen att fastighetsägaren söker information på SGU,
Sverigs geologiska undersökningar angående information och anläggande av enskild vattenförsörjning.
I 11 kap 11 § miljöbalken finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för
vattenuttag för en- och tvåfamiljsfastighets vattenförsörjning. Det enskilda vattenuttaget får
dock inte ha negativ påverkan för allmänna eller enskilda intressen eller störa vattenbalansen.
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Hänsyn behöver tas för de planerade enskilda VA-anläggningarnas placering inom befintlig vattenskyddszon.
Riksintresse
Fastigheten omfattas inte av några riksintressen eller något utpekat regionalt intresse.
Fornminnen
Fastigheten ligger inte inom någon känd fornlämning.
Biotopskydd
Inga kända biotopskydd finns på fastigheten, men stenrösen, alléer och stenmurar är exempel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgärden. Mer
information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets hemsida för
mer hjälp.
Fruktodling
Utifrån flygfoton från 1960 och 1975 ser det ut som att det har bedrivits fruktodling på
platsen för planerad bebyggelse.

1960
1975
Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men vissa sällsynta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantnings-områden eller
platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen.
Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden.
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Kollektivtrafik
Aktuell placering ligger cirka 1,7 km från busshållplats Vik Kanikevägen utmed väg 9.
Regionbuss 573 Simrishamn - Kivik passerar 7 gånger per dag, måndag – fredag, åt vartdera hållet och Skåneexpressen 3, Kristianstad – Simrishamn passerar 1 gång i timmen, måndag - söndag, åt vartdera hållet.
Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, postombud och butik finns 8,6 km från aktuell åtgärd i Simrishamn.
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 E i bebyggelsestrategin, att ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsvärd 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 naturvärden negativt. Vid nybyggnation på landsbygden ska hänsyn tas till befintlig bebyggelsestruktur.
Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor uppstått 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 landskapet, grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader
ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.
Föreslagen placering ingår inte i utbyggnadsområde enligt översiktsplanen och är inte inom 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.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling 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.”
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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
Plan- och bygglagens 9 kap. 17 §: Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.
Plan- och bygglagens 9 kap. 18 §: Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas
är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 §: Planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används
för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför
en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3
kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 4 §: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Enligt plan- och bygglagens 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, 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 lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636).
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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
olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
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 ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag
(2014:477).
Enligt Miljöbalken 3 kap. 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 tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Förvaltningens bedömning
Aktuell fastighet bedöms inte uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagen och Miljöbalken avseende hushållning av mark. Jordbruksmark är av nationell betydelse och ska
endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Markingrepp i den befintliga fruktodlingen bedöms kunna vara en risk för Viks vattenskyddsområde. Ansökt
åtgärd bedöms enbart tillgodose ett enskilt intresse.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-08
Remissvar, med bemötande
Kartor
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-04-15
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. kap 3A och 3B.1
Skyddsföreskrifter Vik grundvattentäkt, Länsstyrelsen, 2009-12-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked enligt förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja ansökan
NEJ-röst för att avslå ansökan
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att bevilja
ansökan om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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



Skyddsföreskrifterna för Viks vattenskyddsområde ska följas.
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En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras enligt Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttrande.



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

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. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Grannar (information om beslutet)
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
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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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Svabesholm 1:32, ändrad användning och ombyggnad av stallbyggnader
till butiker
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad på fastighet Svabesholm
1:32 inkom den 2 april 2020 till Byggnadsnämnden. Fastigheten består av fyra olika delar
och ansökan avser den del av fastigheten som har olika komplementbyggnader, dels sammanbyggda, som tidigare använts för jordbrukets behov.
Ansökan avser framförallt ändrad användning av befintliga stallbyggnader till butiker,
samt mindre ändringar på fasader såsom nya fönster, dörrar och trappa. Ytan som berörs är
totalt ca 1150 kvm, uppdelat på 5 olika butiker där en butik även använder våningsplan 2.
Butikerna består av försäljning av livsmedel (Bondens skafferi), second hand (Prylbyrån),
kläder med mera (Oriental Vintage), möbler (Urban Living) och växter och inredning
(Apotekarens Trädgård).
Infart kommer att ske från enskild väg, Silvhögsvägen, enligt ansökan.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Eventuella remissvar och
svar från sökande redovisas i sin helhet vid byggnadsnämndens sammanträde.
Områdesbeskrivning och befintlig bebyggelse
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse.
Aktuella byggnader är belägna söder om Kivik, öster om Mellby och nära Svinaberga by.
På platsen har tidigare varit en större gård med tillhörande komplementbyggnader för att
bedriva jordbruk och djurhållning. På senare tid har förändring skett på vissa av byggnaderna, där tidigare huvudbyggnad blivit B&B, intilliggande komplementbyggnad blivit
gästrum och det finns caféverksamhet i en av byggnaderna som även byggts till.
Fastigheten ligger ganska flackt, i ett varierat äldre jordbrukslandskap med fruktodlingar
och åkermark. På gården finns hästar och denna verksamhet finns framförallt österut mot
ridhall. Närmaste avstånd från butiker till bostadshus är ca 30 meter som sökande själv
äger. Närmaste bostadshus efter detta ligger på ett avstånd av ca 70 meter från framtida
butiker. Omgivande bebyggelse består av bostadshus längs Svabesholmsvägen, med större
samling i Svinaberga by och enstaka gårdar i periferin.
Pågående verksamhet
Butikerna är redan iordningsställda och verksamheterna öppnades 2018, 2019 och 2020.
Byggnadsnämnden hanterar detta i ett separat tillsynsärende (2019/731 ByggR) efter anmälan. Ett bygglov i efterhand och åtgärder som påbörjats utan startbesked föranleder alltid en byggsanktionsavgift, vilket är kommunicerat med fastighetsägaren.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

67

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 83 forts

Dnr 2020/51

Enligt plan- och bygglagen 11 kap 30 § ska byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter ”Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller
en annan åtgärd äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa”. Räddningstjänsten har haft tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
och inte haft någon erinran. Byggnadernas stabilitet och också kontrollerad. Någon stängning av verksamheten anses därmed inte föreligga.
Tidigare bygglovsansökningar på fastigheten
Mangårdsbyggnaden (huvudbyggnad) och intilliggande komplementbyggnader norr om
Kungsgårdsvägen beviljades bygglov 30 april 2004 till pensionat och festlokal.
Komplementbyggnad placerad även norr om Kungsgårdsvägen beviljades bygglov för café
och butik 13 maj 2011.
Riksintresse
Fastigheten ligger inom område av riksintresse för friluftsliv (miljöbalken 3:6), riksintresse
för rörligt friluftsliv (miljöbalken 4:1-2), riksintresse högexploaterad kust (miljöbalken 4:4)
och inom område av landskapsbildskydd.
Brukningsbar jordbruksmark
Marken är klassad som brukbar jordbruksmark klass 7 (skala från 1–10 där 10 är bästa
jordbruksmark). Parkeringsplatser berör brukningsbar jordbruksmark då övrig mark redan
är ianspråktagen.
Fornminnen
Fastigheten berörs av fornlämningsyta. Det avser bytomt/gårdstomt L1990:5648 och möjlig
fornlämning med RAÄ-nummer Södra Mellby 104:1 med äldsta belägg 1625.
Trafik/parkering
Trafikverket har beslutat om en vägplan ”Väg 1606 Södra Mellby – Stenshuvud förbifart
Svabesholm” 2015 och gjorde Kungsgårdsvägen till enskild väg och i samband med detta
byggt en väg placerad söder om Svabesholms Kungsgård. Infart till butikerna sker från
öster, från Stenshuvudsvägen. Parkeringsplatser till butikerna finns i anslutning till infarten, öster om byggnaderna och av ritning A10.01 framgår totalt 112 platser samt 2 tillgängliga parkeringsplatser för rörelsehindrade i nära anslutning till butikerna. Om dessa parkeringsplatser inte skulle räcka finns gräsplan i nordost som kan nyttjas.
Kollektivtrafik
Aktuell åtgärd är placerad ca 950 meter från närmaste busshållplats i Mellby (linje SKX3)
där bussar går mellan Simrishamn och Brösarp/Kristianstad, ca en gång i timmen på båda
håll.
Teknisk service
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VA-avdelningen Simrishamns kommun och Ystad-Österlenregionens miljöförbund har fått
ärendet på remiss som redovisas i sin helhet vid byggnadsnämndens sammanträde och biläggs beslutet.
Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare.
Sista svarsdatum på remisserna är den 29 juni. Samtliga remissvar redovisas därför vid
byggnadsnämndens sammanträde. Fram till den 22 juni har 14 remissvar inkl. räddningstjänsten inkommit där samtliga inte haft någon erinran på ansökan.
Bestämmelser/föreskrifter
Enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 1–6 §§, ska mark användas för det ändamål den
är mest lämpad för vid lokalisering av byggnader. Då ska hänsyn tas till bland annat en
ändamålsenlig struktur, stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.
Enligt kapitel 2, 5 § står följande: 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, elektronisk kommunikation, samt samhällsservice i övrigt,
4. Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. Risken för olyckor, översvämning och erosion.
I plan- och bygglagens 4 kap 2 § står följande: Kommunen ska med en detaljplan pröva ett
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt,
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och
a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller
om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
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4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket
eller dess användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325).
Enligt PBL 9 kap. 2 § krävs det bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
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 ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.
PBL 9 kap. 3 § Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett
område som inte omfattas av en detaljplan. Lag (2011:335).
PBL 9 kap. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 14, att godkänna aktualitetsprövningen
av kommunens översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell. Kommunfullmäktige antog 30 november 2015, § 216, översiktsplanen för Simrishamns kommun, där aktuell fastighet ingår i bebyggelsestrategin i ett område så kallad ”Grön paus”
för vilket anges att det för ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn till riksintresse
för kustzon och friluftsliv. ”…Annan bebyggelse som får komma till stånd, ska företrädesvis vara av sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov och som bör förbättra
områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. En sådan utbyggnad bör tillåtas först när
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det kan visas att grundsyftet med bestämmelserna – att skydda områdenas samlade värden
för natur, kultur samt värdena för turism och friluftsliv – inte äventyras.”
I översiktsplanen för område ”Södra Mellby Svinaberga / Svabesholm” ligger Svabesholms Kungsgård inom utpekad värdefull bebyggelsemiljö. Stor varsamhet ska beaktas vid
förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls
och skyddas.
Förvaltningens ställningstagande
Åtgärderna avser framförallt en ändrad användning av lokalerna, från stallbyggnader till
butiker. Det innebär en förändring som inte är för jordbrukets behov och är därmed lovpliktiga. Vissa nya öppningar på fasaderna samt andra fasadändringar såsom trappa, och
ramper bedöms inte skada den värdefulla bebyggelsemiljön enligt redovisade ritningar.
Byggnaderna är placerade utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Butikerna bedöms följa översiktsplanen då det tillgodoser friluftslivets behov och
förbättrar områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. Parkeringsplatsernas ianspråktagande av brukningsbar jordbruksmark anses endast påverka i liten grad eftersom det
kvarstår möjlighet att åter bruka marken i framtiden. Åtgärderna kommer innebära en större mängd trafik. Genom ny vägsträcka placerad söder om gården bedöms den ökade trafiken klara denna mängd som annars blivit problem om Kungsgårdsvägen varit genomfartsled (statlig). Trafikproblem kan dock uppstå om besökare kommer norrifrån och vill köra
”snabbaste” vägen till Stenshuvud nationalpark och kör över Österrike på småvägar eller
som inte vill passera butikerna utan parkerar längs Svabesholmsvägen. Det är därför viktigt
att det finns skyltar som visar trafikanter var de ska köra i samråd med Trafikverket och
ägare av enskilda vägar. Butiker och eventuellt ökat buller kan innebära en olägenhet för
närboende men i inte väsentligt mycket mer än storskalig jordbruksdrift som bedrivits tidigare på platsen och inte utifrån den betydande olägenhet som avses i plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-16
Remissyttranden
Ansökan med tillhörande beskrivningar och ritningar
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 31 §
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, informerar om kompletterande handlingar som
tillförts ärendet. Redogörs för remissvar med erinran och bemötande från sökande. Flertal
remissvar utan erinran. VA-enhetens remissvar redovisas.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen åtgärd bedöms vara lämplig för sitt ändamål och ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara på byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden samt inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.





Bygglov beviljas, noteras att åtgärden är utförd.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL). Kontrollansvarig är Per Håkansson, Malmö med SC 1021-11.
Återstående åtgärder får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas på plats innan startbesked kan
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att
bestämma en tid med byggnadsinspektör.

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.
Fastigheten finns inom område med landskapsbildskydd. Eventuella dispenser kan krävas
för fasadändringarna. Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län för mer information.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Byggnadsnämnden kommer att behandla tillsynsärende i enlighet med plan- och bygglagens 11 kapitel vid annat tillfälle eftersom verksamheten redan är igång.
Yttranden från VA-avdelningen och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska beaktas.
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Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Bygglov:
(17 + 28) x 26 x 47,3 x 1,1 x 0,7 = 42 613 kronor
Remiss/kungörelse:
85 x 46,5
= 3 953 kronor
46 566 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inkl. slutbesked.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Svinaberga 52:1, Svabesholm 1:67 (rek.)
Kontrollansvarig
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.
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Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Baskemölla
87:22-87:31 (Ekoby etapp 4) samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt samrådshandlingar gällande detaljplan för Baskemölla 87:22–87:31 3 till byggnadsnämnden, för yttrande senast 15 juni 2020. Förvaltningen har begärt, och fått förlängd svarstid.
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätter, möjliggöra växthus mot naturmark, ändra naturmark till odling samt ny placering av anslutning till Gladsaxvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2020, § 81 att godkänna detaljplanen
för samråd.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2020-06-22
Kungörelse, samrådshandlingar Baskemölla 87:22–87:31
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Yttrande till samhällplaneringsnämnden - ändring av detaljplan för Yxan 1 och del av Simris 206:1, samråd (SPN dnr 2018/1073)
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt samrådshandlingar för ändring av detaljplan för
yxan 1 och del av Simris 206:1 till byggnadsnämnden, för yttrande senast 6 juli 2020.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att bedriva bilservice och försäljning av nya och begagnade bilar. Syftet är vidare att viss handel ska kunna bedrivas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 105, att godkänna planen för
samråd. Planen handläggs med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2020-06-22
Kungörelse, samrådshandlingar Yxan 1 och del av Simris 206:1, 2020-06-10
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden
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Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för del av Mellby
27:52 och del av Mellby 3:121
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt samrådshandlingar gällande detaljplan del av
Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 7
augusti 2020.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär
en utbyggnad av småhusbebyggelse med trädgårdar och gemensam grönyta. Förslaget innebär ett sammanhållet område med tät, låg småbebyggelse. Planområdet ligger i Kivik
och omfattar cirka 16 000 kvadratmeter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 113 att godkänna detaljplanen
för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom
utökat planförfarande med program som inledande del.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2020-06-22
Kungörelse, samrådshandlingar del av Mellby 27:53 och del av Mellby 3:121
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Generellt positiv till ny bostadsbebyggelse i Kivik där efterfrågan är stor.
Saknar reglering på fastighetsstorlek för att få en bebyggelse i linje med illustrationer
 Illustrationsskisser visar på relativt små fastigheter, varför möjlighet till bygglovsbefriade komplementbyggnader (framförallt Attefallsbyggnader) bör regleras
 Bebyggelse nära väg (framförallt korsningar) bör regleras för att inte bli en trafikfara
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 87

Dnr 2020/53

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Sandby 65:2-5
samt del av Sandby 64:1 och 64:4 - samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt samrådshandlingar gällande detaljplan för Sandby
65:2-5 samt del av Sandby 64:1 och 64:4 till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 7
augusti 2020.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till kvartersmark för bostadsändamål på mark
som i gällande detaljplan är avsedd för hotell, restaurang och handel.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 110 att godkänna planen för
samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2020-06-22
Kungörelse, samrådshandlingar Sandby 65:2-5, del av Sandby 64:1 och 64:4
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att erinra mot samrådsförslaget för Sandby 65:2-5 m.fl.
_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 88

Dnr 2020/19

Delegation - Beslutsattesträtter 2020
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 26 maj 2020, § 57, att godkänna beslutsattesträtter för 2020,
inklusive därtill hörande ansvar/verksamheter och belopp, enligt till ärendet redovisad bilaga.
Delegation till förvaltningschef att vid behov aktualisera attestförteckningen har tidigare år
givits genom ordförandebeslut, men föreslås nu genom nämndbeslut införas i delegationsordningen enligt tabell nedan:
Nr
X.X
a
b
c

Ärende/ärendegrupp
Utse beslutsattestanter inom
byggnadsnämndens verksamhetsområde
- för respektive budgetår

Delegat(er)

- förändringar i attesträtten
under pågående budgetår
- förändringar i attesträtten
under pågående budgetår där
förvaltningschefen berörs

Förvaltningschef
Ordförande

Lagrum

____

Anm.

Beslut i BN per
budgetår

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-22
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


delegera till förvaltningschef att vid behov fatta beslut om förändringar i attesträtten under pågående budgetår, samt
 delegera till nämndens ordförande att vid behov fatta beslut om förändringar i attesträtten under pågående budgetår där förvaltningschefen berörs.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 89

Dnr 2020/55

Hoby 18:21, nybyggnad av fritidshus med gästhus, förråd och garage
Ärendebeskrivning
Ansökan om nybyggnad av fritidshus med komplementbyggnader på fastigheten Hoby
18:21 inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 oktober 2010. Bygglov och rivningslov beviljades den 20 december 2010.
Bygglovet upphävdes på formella grunder av mark- och miljödomstolen den 28 juni 2013,
då ansökan ansågs som planstridig och grannar inte hade hörts.
Myndighetsnämnden beviljade nytt bygglov den 4 november 2014. Efter överprövning
fastställdes mark- och miljödomstolens beslut den 22 februari 2017 där rivningslovet beviljades och bygglovet upphördes.
En ny detaljplan med antagandehandlingar daterade 2019-12-17 vann laga kraft efter överprövning den 23 juni 2020. Detaljplanen tillåter att huvudbyggnad byggs samman med
gästhus och förrådsbyggnad.
En ny ansökan om bygglov med hänvisning till tidigare ansökan har inkommit som härmed
prövas.
Tidigare bebyggelse har rivits och aktuell ansökt bebyggelse är redan uppförd.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-29
Ansökan om bygglov med tillhörande nybyggnadskarta och ritningar
Ändring av detaljplan för Hoby 18:21, laga kraft 2020-06-23, MMD P 491-20
Mark- och miljödomstolens dom 2017-02-22, P 2190-16
Myndighetsnämndens bygg- och rivningslov 2014-11-04 § 147
Myndighetsnämndens bygg- och rivningslov 2010-10-20 § 2477
Plan- och bygglagen, SFS 1987:10, äldre plan- och bygglagen, ÄPBL
Jäv
Jan Persson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.
I hans ställe tjänstgör Anita Lindqvist (M).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2020-06-30

§ 89 forts

Dnr 2020/55

Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendets historik.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Aktuell ansökan bedöms vara planenlig och väl anpassad till omgivningen och bedöms inte
medföra en betydande olägenhet för omgivningen.


Bygglov beviljas, noteras att åtgärden är utförd.



Tidigare beslut och skrivelser avseende tekniska egenskapskrav gäller.

Bygglov upphör att gälla om arbetet inte färdigställs inom 5 år från lagakrafts datum.
Slutbevis kan erhållas när signerad kontrollplan och erforderliga intyg inkommer till byggnadsnämnden.
Avgift
För nedlagd tid enligt beslutad taxa, då avgift debiterats i tidigare lov
Bygglov: 4 timmar x 910 kr = 3 640 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.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-30

§ 90

Dnr 2020/56

Verksamhetstomter, Kvarnby inom Skillinge hamn
Ärendebeskrivning
Nämnden diskuterar tolkning av gällande detaljplan på fastigheter inom Skillinge hamn.
Tomterna är avsedda för att bedriva verksamhet med möjlighet till bevakningsbostad.
Huvudsyfte är verksamhet. Om man folkbokför sig och bor fast på fastigheten är det risk
för att det kan hamna som tillsynsärende hos byggnadsnämnden.
Det är inte byggnadsnämnden som hanterar folkbokföringsfrågor, utan Skatteverket.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 91

Dnr 2020/9

Aktuell information - förvaltningschefens information
Marie Leandersson, förvaltningschef informerar:
Delårsbokslut ska var inlämnat den 14 september 2020. Bokföringen stänger den 10 september 2020. Det innebär att nämnden inte hinner ta beslut om godkännande. Presidiet har
delegation att kunna ta beslutet.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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