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för Tommarp 42:104, samråd
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§ 142

Dnr 2020/6

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMDENS BESLUT


Fredrik Olsson (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 143

Dnr 2020/7

Godkännande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna dagens föredragningslista.

_____
Sammanträde inleds med genomgång av ärende på dagens föredragningslista.

Justerandes sign
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§ 144

Dnr 2020/9

Information; Arkitektur och kulturmiljöprogram (AKP) - Ina Jacobsen
Ärendebeskrivning
Ina Jacobsen, planarkitekt informerar om arbetet med kommunens arkitektur- och kulturmiljöprogram. GIS-karta med dess lager presenteras.
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till översiktsplanen.
Bidrag på 300 tkr har möjliggjort inventering nummer 2 som genomfördes under sommaren. Utställning planeras till våren 2021.
_____
_____

Justerandes sign
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§ 145

Dnr 2020/9

Aktuell information, Mitt Simrishamn
Ärendebeskrivning
Sofie Bredahl, kommunens utvecklingschef, informerar om pågående projekt, ”Mitt Simrishamn”. Nulägesanalys – hur ser det ut i Simrishamn idag.
Lotta Engvall, centrumutvecklare leder arbetet med centrumutveckling.
Representation från näringsliv (i dagsläget från handel), föreningsliv och representation
från våra olika förvaltningar.
_____
_____

Justerandes sign
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§ 146

Dnr 2020/8

Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut 2020-11-30 som upphäver byggnadsnämndens positiva förhandsbesked den 6 oktober 2020 § 124 och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt
handläggning i enlighet med vad som anges i skälen till nybyggnad av flerbostadshus
på fastigheten Simris 16:152 (dnr 2020/62).
2. Länsstyrelsens beslut 2020-11-20 som upphäver byggnadsnämndens positiva förhandsbesked (delegation) den 22 oktober 2020 § 433 och visar ärendet åter till kommunen
för fortsatt handläggning i enlighet med vad som anges i skälen till nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hoby 88:1 (dnr 2020/98).
3. Länsstyrelsens beslut 2020-11-19 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
negativa förhandsbesked den 6 oktober 2020 § 116 avseende nybyggnad av fritidshus
på fastigheten Skräddaröd 1:26 (dnr 2020/76).
4. Länsstyrelsens beslut 2020-11-13 som upphäver byggnadsnämndens bygglov den 6
oktober 2020 § 119 avseende ändring och tillbyggnad för enbostadshus och museum på
fastigheten Hoby 4:33 (dnr 2020/68).
5. Länsstyrelsens beslut 2020-11-12 som upphäver byggnadsnämndens rivningslov och
bygglov (delegation) den 17 september 2020 § 384 avseende rivning av äldre komplementbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hoby 4:32 (dnr
2020/68).
6. Länsstyrelsens beslut 2020-11-12 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
avslag på bygglovsansökan den 6 oktober 2020 § 120 avseende två nya takkupor på fritidshus på fastigheten Viks Fiskeläge 3:6 (dnr 2020/69).
7. Länsstyrelsens beslut 2020-11-11 som förordar att det överklagade beslutet tills vidare
inte ska gälla (inhibition) angående överklagandet av byggnadsnämndens bygglov den
6 oktober 2020 § 114 avseende om- och tillbyggnad av den gamla prästgården på fastigheten Gladsax 29:4 (dnr 2020/73).
8. Mark- och miljödomstolens dom 2020-11-06 som avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut om upphävande av byggnadsnämndens positiva förhandsbesked den 25 maj
2020 § 64 avseende 7 enbostadshus på fastigheten Bästekille 8:19 (dnr 2020/92).
9. Mark- och miljödomstolens dom 2020-11-03 som avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut om avslag av byggnadsnämndens beviljade bygglov (delegation) den 24
Justerandes sign
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§ 146 forts

Dnr 2020/8

april 2020 § 193 avseende nybyggnad av plank på fastigheten Rörum 27:12 (dnr
2020/33).
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

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

6

4

9

2

4

1

4

1

5

4

6

2
4
3

2
2
1

5
4
3

1
1

1

1
3
2

1

4

4
1
1

2
2
1

2
4
2

56

56

56

55

51

51

49

50

53

50

46

97

97

96

96

95

95

95

95

95

95

94

35

31

57

49

31

44

25

34

18

52

45

1

3

4

5

2

4

4

3

2

4

7

Justerandes sign
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§ 147

Dnr 2020/10

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

Protokollsutdrag intygas:
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§ 147 forts

Dnr 2020/10

Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Camilla Hedin
Slutbesked (Evolution november 2020)
Beslut om slutbesked – Hanna Wiberg
Strandskyddsärenden (ByggR november 2020)
Avskrivning – Henrik Olsson
Avskrivning – Camilla Hedin
Tillsynsärenden (ByggR november 2020)
Avskrivningar – Hanna Wiberg
Beslut om förrättningar -remissvar (fastighetsbildningsärenden) (Evolution november
2020)
Eva Ferlinger
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-11-01—2020-11-30
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-11-01—2020-11-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign
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§ 148

Dnr 2020/11

Ekonomisk rapport januari-november 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-november 2020.
Totala förväntade underskottet för byggnadsnämnden är 140 tkr för 2020.


Nämndverksamheten bedöms få ett överskott om 200 tkr.



Bygglovsverksamheten förväntas få underskott om 340 tkr. Orsaken är fler komplexa ärenden samt ökad mängd ansökningar och många fler allmänna frågor som
medfört färre beslut och intäkter.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07.
Ekonomisk rapport BN, november 2020.
Statistik bygglov t.o.m. vecka 45, 2020
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport per november 2020.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 149

Dnr 2020/18

Nämndplan 2021-2023 (internbudget 2021 och nämndmål)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 208, att fastställa driftbudgeten för
2020–2022, dvs nämndernas ramar samt finansieringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till nämndplan 2021–2023 med driftbudget och nämndmål med tillhörande nyckeltal för byggnadsnämnden.
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett den 7 december 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08
Förslag till nämndplan 2020-2022 (med driftbudget och nämndmål)
Överläggningar
Anders Johnsson (M) har lämnat in förslag till kompletteringar, ett tillägg under effekter av
beslutad driftbudget. Tillägget diskuteras och revideras marginellt så att hela nämnden kan
ställa sig bakom. (ändringar såsom bör=ska, annan formulering vid prioritering av handläggning)
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Godkänna nämndplan 2021-2023 med föreslagna tillägg under ”Effekter”.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på framlagt förslag och finner att nämnden beslutat bifalla
förslaget.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna nämndplan 2021–2023, inklusive driftbudget, nämndmål och nyckeltal för
Byggnadsnämnden inklusive tillägg.
_______
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (för kännedom)
Justerandes sign
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§ 150

Dnr 2020/90

Sammanträdesdagar 2021
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar medan
nämnderna har att besluta om sina respektive sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen förordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt central planering. Förslag enligt följande:
Sammanträdesdag tisdagar kl. 13.00
 26 januari 2021
 16 februari 2021
 15 mars 2021 (måndag)
 13 april 2021
 25 maj 2021
 29 juni 2021
 24 augusti 2021
 28 september 2021
 26 oktober 2021
 15 november 2021 (måndag)
 14 december 2021
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Fastställa sammanträdesdagar för 2021 enligt ovan.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 151

Dnr 2020/26

Delegationsordning 2020, revidering
Ärendebeskrivning
Det finns behov av att komplettera byggnadsnämndens delegations- och arbetsordning.
Förslaget är att BN Presidium ska ges möjlighet att lämna yttrande till KS eller SPN i arbete med detaljplaner eller områdesbestämmelser, i de fall svar krävs innan byggnadsnämndens nästa sammanträde. Förslaget till ändring anges med röd text.
Gällande delegations- och arbetsordning reviderades av Byggnadsnämnden den 26 maj
2020, § 56.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Förslag till reviderad delegations- och arbetsordning för Byggnadsnämnden, 2020-12-15
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Upphäva delegations- och arbetsordning för byggnadsnämnden, beslutad 2020-0526, § 56
 Anta delegations- och arbetsordning för byggnadsnämnden, 2020-12-15
_______

Justerandes sign
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§ 152

Dnr 2020/60

Sankt Olofs gård 1:81, byggsanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Bygglov beviljades den 29 juli 2019, § 338, (2019–348) för om- och tillbyggnad av affär.
I samband med slutsamråd den 20 mars 2020 noterades att ovanvåning tagits i bruk innan
slutbesked meddelats. I slutsamrådsprotokollet framgår att eventuella påbud hanteras i separat tillsynsärende.
Ärendet kommunicerades med fastighetsägaren den 17 juni 2020, i skrivelsen gavs fastighetsägaren möjlighet att vidta rättelse samt lämna in skriftligt svar.
Skrivelsen innehöll information om att ärendet kommer att behandlas vid byggnadsnämndens sammanträde den 25 augusti 2020 samt information om byggsanktionsavgift.
Vid slutsamrådet saknades dokumentation för att kunna besluta om ett interimistiskt slutbesked. En begäran om komplettering för att kunna besluta om interimistiskt slutbesked
skickades den 17 juni 2020.
Platsbesök genomfördes den 11 augusti 2020. Vid besöket konstaterades att tillbyggnaden
användes. Rättelse har inte genomförts. Överträdelse har skett, ovanvåning har tagits i bruk
innan slutbesked meddelats. Vid besöket noterades avsteg från beviljat bygglov.
Byggnadsnämnden valde att inte ta upp ärendet om byggsanktionsavgift den 25 augusti
2020. Detta kommunicerades med fastighetsägaren den 25 augusti 2020. Av skrivelsen
framgick också kallelse till nytt slutsamråd.
Ett nytt slutsamråd genomfördes den 9 september 2020. Av protokollet framgår vad som
ska skickas in som underlag för interimistiskt slutbesked för ovanvåning och vad som ska
skickas in som underlag för slutbesked. Av protokollet framgår också att ändringar mot
beviljat bygglov har genomförts. Relationshandlingar har redovisats. Ändringarna bedöms
kräva ändring av bygglov. En ansökan om ändring av bygglov behöver skickas in och prövas som underlag för slutbesked. Tillsynsärendet kommer att drivas vidare med hänsyn till
ovanstående, eventuella byggsanktionsavgifter handläggs separat.
Inga handlingar inkom efter slutsamråd 2. En begäran om komplettering interimistiskt slutbesked skickades den 9 november 2020. Komplettering begärdes in innan 25 november
2020. Av skrivelsen framgick att om inte handlingar inkommer kommer byggnadsnämnden att besluta om att byggnadsverket inte får användas då det inte finns förutsättningar för
att meddela ett interimistiskt slutbesked.
Justerandes sign
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16

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 152 forts

Dnr 2020/60

Komplettering inkom den 24 november 2020. Komplettering innehöll: Relationshandling
brandskyddsbeskrivning daterad den 23 november 2020, utlåtande brandkonsult daterat
den 23 november 2020, besiktningsprotokoll imkanal, ritningar stämplade relationshandlingar 2020-11-17 (A30-01-01, A30-01-02, A30-01-03), mejl från
2020-0824.
Dock saknades begärd komplettering konstruktionshandlingar och beräkningar enligt dimensioneringsintyg för bjälklag. En ny begäran om komplettering skickades den 1 december 2020. Byggherren gavs möjlighet att till den 14 december 2020 inkomma med ovanstående handlingar. Komplettering inkom 2 december 2020.
Interimistiskt slutbesked utfärdades den 4 december 2020 för ovanvåning butik.
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor (fastställt av regeringen).
Byggnadsprojektets bruttoarea för tillbyggnad av ovanvåning enligt SS 02 10 53 beräknas
till 291,1 m2. Detta medför att sanktionsarean är 276,1 m2.
Enligt 9 kap. 19 § punkt 3 plan- och byggförordningen (PBF) blir byggsanktionsavgiften
för denna överträdelse:
0,2 x 47 300 + 0,004 x 47 300 x 276,1 = 61 698 kronor.
Det är förvaltningens bedömning att det inte har framkommit några skäl till nedsättning
enligt 11 kap. 53 a § PBL. Summan bedöms stå i rimlig proportion till överträdelsen.
Fastighetsägare har fått utdrag av förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 4 december 2020
för bemötande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-04
Kommunicering av tjänsteskrivelse, 2020-12-04
Interimistiskt slutbesked, 2020-12-04
Begäran om komplettering interimistiskt slutbesked, 2020-12-01
Begäran om komplettering interimistiskt slutbesked, 2020-11-09
Slutsamråd 2, 2020-09-09
Tidsbokning nytt slutsamråd, 2020-08-25
Bilaga beräkning av byggsanktionsavgift, 2020-08-11
Fotodokumentation från besök på plats, 2020-08-11
Bilaga planritning bruttoarea, 2020-08-10
Möjlighet till frivillig rättelse – tagit i bruk innan slutbesked, 2020-06-17
Anmälan, 2020-04-27
Justerandes sign
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§ 152 forts

Dnr 2020/60

Byggnadsnämndens beslut 2019-07-29 § 338
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 med ändring t.o.m SFS 2020:603), PBL
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338 med ändring t.o.m. SFS 2020:708), PBF
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Det är byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför med stöd av 11 kap. 51
§ plan- och bygglagen påföra lagfaren ägare till fastigheten Sankt Olof gård 1:81,
KTM Dahlbergs Fastighets AB organisationsnummer 556882–2018, en byggsanktionsavgift på 61 698 kronor.



Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom
vunnit laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.

_______
Beslutet expedieras till:
KTM Dahlbergs Fastighets AB (rek)
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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Simrishamn Ugglan 24 - bygglov (återremitterat ärende)
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Simrishamn Ugglan 24 inkom den 13 juli 2020 till
byggnadsnämnden. Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad med multihall och
garage, tillbyggnad av entré och uterum samt fasadändring.
Byggnadsnämnden återemitterade ärendet den 17 november 2020 då det fanns oklarheter
om bostadsinnehavare vid flerbostadshusen på fastigheten Anden 3 och 4 blivit hörda i
tillräcklig omfattning. Ärendet har remitterats till berörda med sista svarsdatum den 4 december. Beslut om förlängd handläggningstid har tagits den 19 november 2020. Den sökande har getts möjlighet att bemöta inkomna synpunkter och har inkommit med mindre
justeringar från de ursprungliga ansökningshandlingarna.
Fastigheten ligger inom Detaljplan Kv Anden mfl/ Tomtindelning kv. Ugglan i Simrishamn.
Bakgrund/utredning
Ansökan
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med en multihall och garage, samt tillbyggnad
av entré och ett uterum samt fasadändring. På fastigheten finns idag ett befintligt enbostadshus och en friggebod. Enbostadshuset är i 1,5 plan med källare och byggnadsarean är
76 kvm och byggnadshöjden är 4,5 meter. Friggeboden är placerad mot fastighetsgränsen i
nordväst och kommer att rivas.
Den ena tillbyggnaden avser ett uterum/vinterträdgård som ansluts mot den västra fasaden
av enbostadshuset och har en byggnadsarea om 24 kvm (tidigare 26 kvm) och byggnadshöjden är 2,3 meter. Vinterträdgårdens fasader kläs med vit puts lik huvudbyggnaden efter
fasadändring. Fönster är av trä och aluminium i grafitgrå kulör. Taktäckningsmaterialet är
plåt i zinkfärgad kulör.
Under vinterträdgården byggs en källare som är avsedd för gym.
Den andra tillbyggnaden är en mindre tillbyggnad mot fasaden mot öster som är avsedd för
en ny entré och klädkammare på 5,5 kvm (tidigare 5 kvm). På reviderade ritningar har
skärmtak över passagen till multihallen tagits bort. En ny utvändig trappa till entrén kommer att byggas.
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Komplementbyggnaden är placerad på den östra sidan av enbostadshuset med en sammanlagd byggnadsarea om 121 kvm och placeras längs med fastighetsgränsen i nordöst mot
fastighet Ugglan 22 och Ugglan 23. Komplementbyggnaden består av ett garage med plats
för två bilar som är 40 kvm stort. Garaget placeras 0,6 meter från fastighetsgränsen i nordöst. Som en förlängning av garaget i vinkel in mot gården byggs en multihall med byggnadsarea om 81 kvm bestående av en del som avsedd för hemmakontor på markplan, och
en bastu, bad och verktygsförråd i källarplan under mark. Den andra delen av multihallen
är en större sal som är öppen upp till nock och är avsedd för bland annat racketsport och
ateljé. Byggnadshöjden på multihallen är 3,1 meter från marknivå. Det invändiga måttet
från golv upp till nock är 8,02 meter. Multihallens nordvästra gavelfasad består av ett stort
fönsterparti. En utvändig trappa från trädgården ned till multihallen anläggs med samma
bredd som gaveln. Multihallen med garage har ett sadeltak bestående av svart papp och
fasad består av stående träpanel i svart kulör. Fyra takfönster placeras i takfallet mot nordöst och ett fönster placeras i fasaden mot nordöst.
En förbindelsegång under mark går från multihallen till gymmet som är placerat under
vinterträdgården. Utvändigt mellan multihall och enbostadshuset byggs en terrass. Markhöjder runt om befintligt hus kommer att ändras för att anpassas till den nya terrassen, vinterträdgården, multihallen och den nya entrén.
Ansökan avser, utöver det ovan nämnda, fasadändring på enbostadshuset från plåtbeklädd
tegelfasad i vit och brun kulör till puts i vit kulör. Fönsterna är av aluminium och trä i grafitgrå kulör.
Befintlig byggnadsarea är 76 kvm. Den nya byggnadsarean blir totalt 226,5 kvm.
Befintlig in- och utfart mot Wranérsgatan kommer fortsatt att användas.
Planförhållande
Fastigheten ligger inom Detaljplan Kv Anden mfl/ Tomtindelning kv. Ugglan Laga kraft
vunnen1945-12-31/1946-05-09.
Fastighetsegenskaperna för Ugglan 24 är BÖ1v och i detaljplanen beskrivs följande:
För byggrätten gäller att ¾ lämnas obebyggd och må intet fall huvudbyggnad uppföras
med större areal än 100 kvm.
Fastighetsarean är 891 kvm och ¼ av 891 är 223 kvm. Byggrätten är med andra ord 223
kvm på denna fastighet, men huvudbyggnaden får bara vara 100 kvm stor.
Avstånd till närmsta fastighetsgräns enligt Byggnadsstadgan 4,5 meter gäller.
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Inom Ö betecknat område får på varje tomt endast en huvudbyggnad uppföras, jämte garage. Huvudbyggnad skall uppföras fristående.
Inom Ö betecknat område får byggnadsnämnden medgiva uppförande av garage till den
utsträckning som av byggnadsnämnden prövas motsvara de å tomt boendes privata behov.
Sammanlagda arealen av dylika garage må inom samma tomt utgöra högst 30 kvm.
Områdesbeskrivning
Kvarter Ugglan ligger centralt i Simrishamn strax väster om bykärnan intill Jonebergsparken och ingår i ett karaktäristiskt egnahemsområde. Omkringliggande villor är cirka 75-80
kvm stora med tillhörande komplementbyggnader eller tillbyggnader om cirka 15-30 kvm.
På andra sidan gatan från Ugglan 24 finns kvarter Anden som består av sex stycken flerbostadshus som är tidstypiska lamellhus från 1950- talet.
Närmsta mataffär är Ica Supermarket och ligger 600 meter ifrån fastigheten och närmsta
apotek är Apotek Hjärtat och ligger 400 meter ifrån fastigheten. Närmsta busshållplats är
Holmströmsgatan i Simrishamn och där går buss 591.
Riksintresse och kulturmiljö
Fastigheten omfattas inte av några riksintressen men ligger inom regionala intressen för
särskilt värdefull kulturmiljö och inom kulturmiljöstråk.
Fornminnen
Fastigheten omfattas inte av några fornminnen.
Trafik
Väghållare för Fredsdalsgatan och Wranèrs gata är Simrishamns kommun som har lämnat
yttrande utan erinran i ärendet.
Teknisk service
VA-verksamheten har lämnat yttrande utan erinran i ärendet.
Berörda sakägare
Berörda sakägare och myndigheter har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttrande med erinran har inkommit ifrån HSBs Bostadsrättsförening till fastighet Anden 3
i första remissomgång och även av
i remissutskick 2 som skriver ”Brf.
Fredsdal har följande synpunkter på tillbyggnad av Ugglan 24. Vi anser att reglerna för
detaljplanen ska följas. Avvikelser i storlek och närhet till granntomter ska inte godkännas.
Nybyggnaden är övervägande fönsterlös mot omgivningen och ska målas svart. Vi vill behålla områdets gröna luftiga karaktär och tycker att en stor svart byggnad inte passar in.”
Yttrande med erinran har inkommit från boende på fastigheten Anden 3 som skriver ”Nybyggnationen ligger för nära fastighetsgränsen, för stort, dominant, förstör utsikten!!”
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Yttrande med erinran har inkommit från boende på fastigheten Anden 3 som skriver i ett
separat brev ”Bygglovshandläggaren sammanfattar planavvikelserna: 0,6 meter från fastighetsgränsen mot Ugglan 23 och 1,5 meter från Ugglan 22 – det gäller hela den nya
byggnaden. Detaljplanen medger inte byggnader närmare än 4,5 meter. Nybyggnaden
påverkar utsikten från våra bostäder, särskilt från lägenheterna i uppgång B. Den nya
byggnaden är övervägande fönsterlös mot omgivningen, och den skall målas svart, med
svart tak. Handläggaren har delat upp byggnadsarean mellan garaget och annan byggnadsarea. Då framstår det som att garaget överskrider det tillåtna med 40 % och resten
12,6 %. Men garaget och den sk. Multihallen är en sammanhängande huskropp på 121
kvm. Härtill kommer uterum på 31 kvm och entré på 5 kvm. Sammanlagt kommer det befintliga husets 76 kvm att tillfogas 157 kvm byggnadsarea. Särskilt den stora svarta byggnaden kommer att dominera intrycket av kvarteret, en kompakt klump i en hittills luftig,
grön miljö, som blivit ännu bättre genom den förnyade parken. Därför bör detaljplanen
respekteras!”
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Simrishamn 2:1, Ugglan 21,
22, och 25 och från tre bostadsinnehavare på fastigheten Anden 3 och från sju bostadsinnehavare på fastigheten Anden 4.
Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Ugglan 23 och från 11 bostadsinnehavare på fastigheten Anden 3 samt från 11 bostadsinnehavare på fastigheten Anden 4.
Sökande har fått remissvaren från första remissutskick för bemötande och skriver:
”Bemötande av Brf. Fredsdal´s synspunkter:


Detaljplanen är från en tid när komplementbyggnads begreppet inte fanns. Totala BYA i detta fall, överstiger med mindre in 5%.
(vi kan kanske föreslå en reduktion av vinterträdgård?)



Avstånd till tomtgräns är godkänd av involverade grannar.



Byggnadens fönster är placerade med hänsyn till omgivningarna, men samtidigt fokus på väderstreck.



Vi är beredd att putsa komplementbyggnad vit lika bostadshuset och bekläda taket med tegelpannor.”

Bemötandet har redovisats i sin helhet.
Efter andra remissomgång har den sökande valt att inte bemöta inkomna synpunkter.
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Nya ritningar har redovisats där tak mellan huvudbyggnad och garage över förbindelsegång har tagits bort samt att uterum har minskats ner från 26 kvm till 24 kvm och entrén
har ökats från 5 kvm till 5,5 kvm.
Lagrum
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)

Enligt 9 kap. 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. Den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) Överensstämmer med detaljplanen.
2. Åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Detaljplan Kv Anden mfl/ Tomtindelning kv. Ugglan
Laga kraftvunnen 1945-12-31/ 1946-05-09.
Förvaltningens ställningstagande
Enligt detaljplanen får byggnadsarean för huvudbyggnaden max vara 100 kvm och garaget
max 30 kvm. Enligt ansökan kommer den totala byggnadsarean att bli 226,5 kvm och
byggrätten på fastigheten är 223 kvm, en avvikelse på 1,6 %. En förutsättning är att befintlig komplementbyggnad på cirka 15 kvm tas bort om den inte kan räknas till bygglovsbefriad åtgärd för en- och tvåbostadshus (och grannens medgivande). Huvudbyggnaden kommer att bli 105,5 kvm vilket är en avvikelse på 5,5%. Garaget kommer att bli 40 kvm och
är en avvikelse på 33,3%. Multihallen och utrymmet under garaget är sammanbyggd med
enbostadshuset under mark med ett förråd och en passage. Ovanför mark är helhetsintrycket och upplevelsen att tillbyggnaden av entrén och garaget med multihallen att de är sammanbyggda. De nya reviderade ritningarna minskar dock intrycket av en sammanbyggd
byggnad men anses inte följa detaljplanens syfte med egnahemsområdet.
Enligt byggnadsstadgan ska avstånd till fastighetsgräns vara 4,5 meter men i ansökan redovisar man 0,6 meter och 1,5 meter till fastighetsgränserna i nordost. Avståndet avviker från
byggnadsstadgan och möjliggör knappt tillräckligt utrymme för uppförande och underhåll
av garaget och multihallen på egen fastighet.
Den sökande har förtydligat att multihallen endast är för privat bruk. En multihall där det
bland annat ska bedrivas racketsport inbjuder till aktiviteter och verksamheter som innebär
att fler personer kan komma att vistas på fastigheten där exempelvis plats för utökad parkering inte är möjlig. Under förutsättning att det endast är för privat bruk gör att olägenheterna för grannar begränsas.
Tillbyggnader och komplementbyggnader av detta slag öppnar även upp möjligheten för
andra fastighetsägare i bostadskvarteret att frångå detaljplanens bestämmelser och syfte,
vilket riskerar att förstöra ett karaktäristiskt egnahemsområde i Simrishamn.
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En komplementbyggnad till ett enbostadshus är ett komplement till bostaden och ska vara
underordnad enbostadshuset. Det vill säga, komplementbyggnaden ska inte dominera över
enbostadshuset. Komplementbyggnaden är något lägre än huvudbyggnaden och med distinkt skillnad i utseende men har en större byggnadsarea.
Förvaltningen gör bedömningen att det inlämnade förslaget där multihallen och garaget har
en fasad av stående träpanel i svart kulör föredras framför förslaget med vit puts och röda
tegelpannor. Detta på grund av att både material- och kulörvalet skiljer sig från huvudbyggnaden och underordnar sig huvudbyggnadens nya fasad- och takmaterial. Svart kulör
på träfasad ger ett mer dämpat intryck och går även i linje med en komplementbyggnads
funktion och uttryck, samtidigt som det lyfter fram en god samtida arkitektonisk gestaltning. Vinterträdgårdens zinkfärgade tak ska vara matt för att undvika störande reflektioner
från solljus.
Vid en samlad bedömning kan bygglov inte beviljas då sökt åtgärd avseende komplementbyggnaden och garaget, strider mot detaljplanen och plan- och bygglagen 9 kap.30 §.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07
Byggnadsnämndens beslut 2020-11-17 § 136
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 30§ och 9 kap. 31 §
Detaljplan Kv. Anden m.fl. / Tomtindelning kv. Ugglan laga kraft 1945-12-31 / 1946-0509
Jäv
Pontus Ekström (MP) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör Mats Kaldve (ÖP).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja bygglov
Fredrik Olsson (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bifalla ansökan
om bygglov.
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Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Hans Dahlqvist (SD) och Anders Johnsson (M) mot 4 NEJ-röster (Birgitta Öhman (S),
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden bifalla
ansökan om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bedömningen är att föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan. Åtgärden är väl anpassad till omgivningen, är nedsänkt och skiljer sig i uttryck som
minskar upplevelsen som en stor huvudbyggnad. Vidare att justeringar från ursprungsansökan är gjorda avseende att skärmtak mellan huvudbyggnad och garage tagits bort samt
minskning av ytan bidragit till att åtgärden anses vara förenlig med planens syfte och inte
medför en betydande olägenhet för omgivningen.
Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till fastighetsgräns, med stöd av övergångsbestämmelser i PBL. Närmaste grannar har inte haft erinran
på ansökan.


Ansökan om bygglov beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).
Kontrollansvarig är

, SC 1103-17

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. Se nedan under upplysningar för exempel på handlingar att
ta fram till samrådet.
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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 tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit 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 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
För en snabbare handläggning bör handlingarna komma in senast fem arbetsdagar före
tekniskt samråd.
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
ventilationsritningar
vatten-, avlopp- och värme -ritningar
brandskyddsdokumentation
…………………………………
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras
med ytterligare handlingar.
Avgifter
Enligt fastställd taxa
Bygglov (tabell A1.20)

15 873 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan ett arbetsplatsbesök och 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.
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Reservationer
Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslut)
HSB:s Brf Fredsdal i Simrishamn (rek)
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 Annelund 2,
samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till kvartersmark.
Detta då fastighetsägarna önskar större yta för att bättre kunna nyttja den norra delen av sin
fastighet. Fastighetsägaren ha en önskan om att anlägga trädgård framför den norra huslängan.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 264 att godkänna planen
för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom
begränsat standardförfarande.
Samrådet pågår under tiden 5 december 2020 – 9 januari 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/förslag till yttrande, 2020-12-07
Kungörelse med samrådshandlingar, 2020-12-01
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att invända mot detaljplaneförslaget.
_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 155

Dnr 2020/92

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Baskemölla
78:1 och 104:7, samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att genom ändring av fastighetsplan kunna överföra mark från fastigheten Baskemölla 104:7 till Baskemölla 78:1, genom en fastighetsreglering. Detta anses
vara lämpligt eftersom marken tillhörande fastigheten Baskemölla 104:7 redan brukas av
fastighetsägaren till fastigheten Baskemölla 78:1.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 263 att godkänna planen
för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom
ett begränsat standardförfarande.
Samrådet pågår under tiden 5 december 2020 till 9 januari 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/förslag till yttrande, 2020-12-07
Kungörelse, samrådshandlingar 2020-12-01
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att invända mot detaljplaneförslaget.
_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 156

Dnr 2020/93

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Tommarp
42:104, samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva möjlighet till utbyggnad av spannmålsanläggning med nya
lagringssilos samt göra den senaste silosutbyggnaden från 2014 planenlig.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 256 att godkänna planen
för samråd.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom normalt
planförfarande.
Samråd pågår under tiden 5 december 2020 till 9 januari 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/förslag till yttrande 2020-12-07
Kungörelse, samrådshandlingar 2020-12-05
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 157

Dnr 2017/63

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Brantevik 36:2,
36:4 och 36:99 m fl, granskning
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande bostadshus samt allmän platsmark i form av lokalgator samt ett naturområde. Planområdet ansluts till den intilliggande befintliga bebyggelsestrukturen i Brantevik.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 255 att godkänna planen
för granskning 2. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker
genom normalt planförfarande.
Granskning pågår under tiden 5 december 2020 till 9 januari 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/förslag till yttrande 2020-12-07
Kungörelse, granskningshandlingar 2020-12-02
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 158

Dnr 2020/81

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Rönnebröd
6:70, samråd
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att tillåta flerbostadshus och radhus på
fastigheten, Rönnebröd 6:70, som idag är planlagd som område för bostadsändamål, fristående hus om högst en (1) våning. Marken är kommunägd och med den ökade efterfrågan på lägenheter anser kommunen det är i det allmännas intresse att även tillåta flerbostadshus inom fastigheten.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 261 att godkänna detaljplanen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Granskning pågår under tiden 5 december 2020 till 9 januari 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/förslag till yttrande 2020-12-07
Kungörelse, granskningshandlingar 2020-12-01
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 159

Dnr 2019/68

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28, granskning
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för campingändamål och ställplatser för husbilar
samt för tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Plansituationen aktualiseras också för del av Hjälmaröd 3:28 som används som väg men är planlagd för campingändamål. Planområdet är beläget i norra Kivik, invid befintlig camping. Området gränsar till samfälligheten Hjälmaröd S:1.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 259 att godkänna planen för
granskning.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat planförfarande.
Granskning pågår under tiden 5 december 2020 till 9 januari 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/förslag till yttrande 2020-12-07
Kungörelse, granskningshandlingar 2020-12-01
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 160

Dnr 2020/9

Aktuell information, förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:
Anna Eliasson är i den nya organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen utsedd att
vara stadsarkitekt. Anna kommer att vara en nyttig resurs och bollplank i denna roll.
Louise Cederstrand har börjat sin anställning som bygglovshandläggare och har börjat
handlägga ärenden med hjälp av stöd.
Johan Maniet har börjat sin anställning som tillshandläggare. Johan har börjat sätta sig in i
vilka ärenden som finns.
En personal är fortsatt sjukskriven.
Marie Leandersson, förvaltningschef informerar:
Presentation av samhällsbyggnadsprocessen, hur den är uppbyggd och dess olika delar,
som i ett paraply.
Regionplan → Översiktplan (allmänna intressen) → Detaljplan (allmänna + enskilda intressen) → Byggande (krav på tekniska egenskaper) → Ombyggnad, förvaltning
Regionplan ska ut på remiss.
Presentation av den nya förvaltningsorganisationen och syfte
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-15

§ 161

God Jul och Gott Nytt År
Ordförande tackar alla för det gångna året och önskar en God Jul och ett Gott Nytt år.
Marie Leandersson avtackas som samhällsbyggnadschef. Marie har varit en mycket omtyckt chef. Hon önskas lycka till i sitt framtida arbete i Halmstad.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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