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§ 34

Dnr 2020/6

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 35

Dnr 2020/7

Godkännande av föredragningslista
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Föredragningslistan godkänns.

_____
Vid dagens sammanträde presenteras Per-Ola Olsson och Hanna Wiberg, nyrekryterade
byggnadsinspektörer
_____

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2020/8

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2020-04-03 om att inte meddela prövningstillstånd och att mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast avseende byggnadsnämndens beslut om lov den 1 juli 2019 § 277 (delegation) för nybyggnad av garage på fastigheten Mellby 3:130 (dnr 2019/287).
2. Länsstyrelsens beslut 2020-03-30 om överprövning av byggnadsnämndens beslut den
11 mars 2020 (delegation) avseende strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus,
nybyggnad av förråd och enskild VA-anläggning på fastigheterna Holmarna 1:30 och
1:22 (dnr 2019/681)
3. Länsstyrelsens beslut 2020-03-30 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut (delegation) den 6 februari 2020 § 57 att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt att bevilja rivningslov för ett befintligt uterum på fastighet Gladsax 34:123
(dnr 2019/738).
4. Länsstyrelsens beslut 2020-03-26 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 17 december 2019 § 162 avseende strandskyddsdispens för anläggande av camping m.m. på
fastigheten Tobisborg 1:1 (2019/715)
5. Länsstyrelsens beslut 2020-03-24 - inte fortsätta överprövning av byggnadsnämndens
beslut (delegation) den 20 december 2019 avseende strandskyddsdispens för uppförande av en telekommunikationsmast och teknikbod på fastigheten Simrishamn 2:6
(2019/292).
6. Länsstyrelsens beslut 2020-03-11 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 28 januari 2020 § 10 och visar ärendet åter för fortsatt handläggning avseende positivt förhandsbesked för nyuppförande av sju enbostadshus och gemensamhetslokal på fastigheten Bästekille 8:19 (dnr 2019/654).
7. Länsstyrelsens beslut 2020-03-11 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 19 februari 2020 § 77 (delegation) att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Sandby 22:60 (dnr 2020/40).
8. Länsstyrelsens beslut 2020-03-11 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 19 december 2019 § 142 att neka bygglov för ändrad byggnadsutformning
på fastighet Järrestad 83:1 (dnr 2019/490).
Justerandes sign
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§ 36 forts

Dnr 2020/8

9. Länsstyrelsens beslut 2020-03-03 som avvisar vissa överklaganden och avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut den 18 december 2019 § 519 (delegation) att bevilja
bygglov för padelbana på fastigheten Hoby 11:50 (dnr 2019/588).
10. Länsstyrelsens beslut 2020-02-24 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 19
december 2019 § 140 att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hoby 16:3 (dnr 2019/544).
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

6

4

9

2
4
3

2
2
1

5
4
3

56

56

56

97

97

96

35

31

57

1

3

4

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

2

Justerandes sign
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Nov
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§ 37

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) mars 2020
Bygglov – Eva Ferlinger
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Kristina Skaneland
Startbesked – Hanna Wiberg
Lovärenden (ByggR) mars 2020
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Förhandsbesked – Camilla Hedin
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Olsson
Justerandes sign
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§ 37 forts

Dnr 2020/10

Startbesked – Jonas Mårtensson
Strandskyddsärenden (ByggR) mars 2020
Avskrivning – Camilla Hedin
Strandskyddsdispens – Eva Ferlinger
Tillsynsärenden (ByggR) mars 2020
Avskrivning – Hanna Wiberg
Beslut att inte ingripa – Henrik Olsson
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) mars 2020
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Beslut om startbesked – Henrik Nordström
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-03-01—2020-03-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-03-01—2020-03-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______

Justerandes sign
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§ 38

Dnr 2020/11

Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-03-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-mars 2020. Nämndverksamheten och bygglovsverksamheten bedöms hålla årets
budget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-14
Ekonomisk rapport per mars 2020
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per mars 2020.



Uppdrag till förvaltningschefen att förbereda åtgärder om ärendemängden fortsätter
att inte följa budget.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 39

Dnr 2019/56

Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 2020 ny taxekonstruktion
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att arbeta fram ett
förslag på ny bygglovstaxa, utifrån SKLs, ”Underlag för konstruktion av PBL-taxa, 2014,
version december 2019” som bygger på genomsnittlig tid för olika ärenden kopplat till en
fast avgift. Genom fasta avgifter blir det lättare för sökanden att veta avgiftens storlek i ett
tidigt skede.

Vissa mindre justeringar av taxan i jämförelse med SKR förslag är gjorda för att anpassas
till Simrishamns kommuns förhållanden. Största skillnaden jämfört med tidigare taxa är att
vissa ärenden (flerbostadshus/större industrier) får mindre avgifter och vissa ärenden
(plank, komplementbyggnader) får något högre avgift eftersom taxan baseras på handläggningstid.
Taxan börjar gälla efter att fullmäktiges beslut är justerat. Det innebär att den nya taxan
börjar gälla för ansökningar inkomna efter detta datum.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-13
Förvaltningens förslag till ny bygglovstaxa, 2020-04-06
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov, redogör för taxan uppbyggnad och konstruktion. Taxeförslaget innebär att den är uppbyggd på uppskattad handläggningstid.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Revideringar enligt följande:
A.2.10 – Tid: 33, Avgift: 31 746
A.2.11 – Tid: 36, Avgift: 34 632
A.2.12 – Tid: 36, Avgift: 34 632
A.2.13 – Tid: 43, Avgift: 41 366
A.2.14 – Tid: 46, Avgift: 44 252
A.2.15 – Tid: 46, Avgift: 44 252
Justerandes sign
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§ 39 forts

Dnr 2019/56

A.2.16 – Tid 47, Avgift: 45 214
A.2.17 – Tid 50, Avgift: 48 100
A.2.18 – Tid 50, Avgift: 48 100
A.11.2 – Tid 11, Avgift: 10 582
I övrigt i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Anta reviderad bygglovstaxa för 2020, med justeringar i enlighet med Anders
Johnssons (M) förslag.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med stöd av 12 kap. 10 § PBL anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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11

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-04-21

§ 40

Dnr 2020/12

Åtgärder m a a Covid-19, tillsynsärenden
Ärendebeskrivning
Med anledning av Covid-19 har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om stödåtgärder för lokala företag. Bland annat så fattades beslut som påverkar byggnadsnämnden
verksamhet som att kommunen ska arbeta aktivt för att förlänga tidsfrister i tillstånds- och
tillsynsärenden utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden samt att kommunen skjuter på
tillsynsbesök som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär. Förutom detta finns möjlighet för företag att begära anstånd upp till 90 dagar med betalning av fakturor. Beslutet
gäller fram till den 31 maj 2020.
Byggnadsnämnden har 2019-05-28, § 55 tagit beslut om tillsynsplan och prioritering av
tillsynsärenden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 63
Tillsynsplan BN 2019-05-28, § 55
Överläggningar
Hanna Wiberg, byggnadsinspektör redogör för läget med ”tillsynshögen”. Informationen
föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Byggnadsnämnden utgår från beslutad tillsynsplan. För att dämpa de negativa effekterna till följd av Covid-19 och minska risken att sprida smittan så skjuts beslut i
tillsynsärenden, som innebär kostnader, samt tillsynsbesök mot lokala företagare
fram i tiden i de fall de inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär. Beslutet gäller fram till och med den 31 maj och/eller så länge kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut kvarstår.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Justerandes sign
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§ 41

Dnr 2020/33

Svea 8, fasadmålning
Ärendebeskrivning
Ärendet avser tidsbegränsat bygglov om 3 år för fasadmålning på Hotell Svea innergård
och 3 månader för skylt närmast Strandvägen inom fastigheten Svea 8, som ligger mellan
Strandvägen och Repslagargatan i Simrishamn.
Ansökan avser fasadändring på de nordvästra fasaderna, enligt situationsplan, med dels en
skylt av en hand som pekar inåt gården närmast Strandvägen, dels en större målning på
innergården med starka färger innehållande teckenspråkstecken. Dessa tecken tolkas som
AVIGAN om tecknen läses uppifrån och ned. Carolina Falkholt är konstnären som ska
uppföra fasadmålningarna.
Området omfattas av riksintressen för kulturmiljövård samt rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Miljöbalken.
Utdrag ur Miljöbalken, 3 kap 6 §, avseende kulturmiljövård: ”Område samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.”
Området ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet som redovisar att området i stort är
av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden. Ur kulturmiljöprogrammet: ”Simrishamn bevarar karaktären av genuin
skånsk småstad, där bebyggelsen till största delen präglas av 1800-talet men där stadsplanen har bibehållit sin medeltida gestaltning. Speciellt värdefulla element i miljön är förutom kyrkan, rådhuset, stadshuset och det äldre byggnadsbeståndet även gatunätet, bebyggelsestrukturen, planken och stenläggningen på gatorna. Även hamnmiljön är av stor betydelse för Simrishamns identitet.”
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten, landsvägen och kustzonen. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, anger att den äldre delen av Simrishamn är en
värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och
vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

Justerandes sign
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§ 41 forts

Dnr 2020/33

Detaljplanen för Simrishamn 11 (laga kraft 21 oktober 1938) är av äldre ålder, så några
krav på utformning eller bevarande finns inte i planbeskrivningen. Bygglovsansökan anses
inte avvika inte från detaljplanens bestämmelser (Plan- och bygglagen 9 kap. 30 §).
Ursprunglig ansökan var sökt med ett tidsbegränsat bygglov på 3 år för målning av båda
fasaderna, men har ändrats till att den pekande handen ska finnas över sommaren 2020 och
vara på skylt och lätt att ta ned.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Remissvar, med tillhörande förklaringsbrev 2020-03-20Ansökan, bilaga till ansökan och bygglovshandlingar 2020-02-14 med tillägg 2020-04-13.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagna åtgärder bedöms vara planenliga men inte vara godtagbara tillägg inom Simrishamns äldre bebyggelse och utifrån den historiska kulturmiljön ur ett långsiktigt perspektiv. Fasadmålning under begränsad tid kan dock tillåtas som godtagbart kulturinslag
vid en begränsad innergård utan större risk för att de kulturhistoriska värden i området går
förlorade eller medföra en betydande olägenhet för omgivningen.




Bevilja tidsbegränsat bygglov mellan 2020-06-01 och 2023-06-01 för fasadmålning
på innergård.
Bevilja tidsbegränsat bygglov mellan 2020-06-01 och 2020-09-30 för skylt på fasad
närmast Strandvägen.
Godkänna kontrollplan 2020-02-26 (10 kap. 24 § PBL).



Startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).



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



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



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

Dnr 2020/33

Arbetet får inte påbörjas innan 4 veckor gått från det datum bygglovsbeslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Enligt fastställd taxa
Bygglov: (15 + 8) x 4 x 47,3 x 1,1 x 0,75
Underrättelse: 45 x 47,3

= 3 590 kronor
= 2 129 kronor
5 719 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
Fastighetsägare av Svea 10 (rek.)
Gösta Werner Sällskapet (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.

Justerandes sign
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§ 42

Dnr 2019/92

Bästekille 8:19 - tomter för bostadsändamål -förhandsbesked - Länsstyrelsen återvisar för förnyad handläggning med motivering till beslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade den 28 januari 2020 § 10 i aktuellt ärende genom att meddela
ett positivt förhandsbesked. Länsstyrelsen upphävde Byggnadsnämndens beslut den 11
mars 2020 och har visat ärendet åter till Byggnadsnämnden med hänvisning till att det saknas motivering till det positiva beslutet. Ärendet kommer därför prövas igen med en separat ordförandeskrivelse till ärendet.
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Bästekille 8:19 inkom den 31 oktober 2019 till
Byggnadsnämnden. På fastigheten finns en gård med tillhörande komplementbyggnader,
mindre djurhållning samt hotellverksamhet (7 uthyrningsrum).
Ansökan avser förhandsbesked för 7 nya enbostadshus samt en gemensamhetslokal på den
södra delen av fastigheten. Hela fastigheten har en yta om cirka 107 000 kvm och berörd
sydlig del omfattar cirka 13 0000 –15 000 kvm.
I sökandens verksamhetsbeskrivning framgår önskan om att i framtiden stycka av 8 tomter
(7 enbostadshus + 1 lokal) och att dessa ska bli självförsörjande, dels avseende el och mat.
Fastigheten Bästekille 8:19 ligger utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten berörs av riksintresse för försvaret (bullerzon) där aktuella bostäder placeras
direkt utanför 90 dB(C) kurvan.
I översiktsplanens bebyggelsestrategi anges för aktuellt område att ny bebyggelse tillåts
restriktivt med hänsyn till brukningsbar jordbruksmark. Föreslagen placering ingår inte i
framtida utbyggnadsområde enligt översiktsplanen.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande i den första prövningen.
Den sökande har bemött inkomna synpunkter.
Yttranden med erinran har kommit från fastighetsägare till Bästekille 2:15, 2:20, 2:28,
2:31, 7:7, 8:22, Grevlunda 14:2, 14:9, 14:47, 14:48 och 20:12 samt av vägsamfällighetsföreningen (Silvhögens VSF), vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs Västra VSF),
GA 3 och vägsamfällighetsförening (Bästekille-Killebergs VSF), GA 6.
Yttrande har även inkommit från Försvarsmakten, Miljöförbundet, VA-avdelningen och
Länsstyrelsen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

16

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-04-21

§ 42 forts

Dnr 2019/92

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Grevlunda 14:8, Hjälmaröd
16:3 och Hjälmaröd 7:1.
Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Bästekille 7:15, 33:2 och Grevlunda
14:49.
Omfattningen av ansökan anses inte kunna prövas genom förhandsbesked då sökta åtgärder innebär en ny sammanhållen bebyggelse och medför en stor påverkan på omgivningen
samt är i strid med bebyggelsestrategin i översiktsplanen. Förvaltningen kan därför inte
föreslå ett positivt beslut om förhandsbesked.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Ordförandeskrivelse 2020-04-08
Länsstyrelsens beslut 2020-03-11
Remissyttranden från sakägare
Yttrande från Miljöförbundet, VA-avdelningen, Försvarsmakten samt Länsstyrelsen.
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-10-30 med kompletteringar 2020-0123
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_______
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Brantevik 14:16 - bygglov - ändring av veranda
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller ändring av veranda tillhörande verksamhetsbyggnad i Brantevik serveringsveranda till Branteviks bykrog. Fastigheten är belägen vid Mästergränd och Östersjögatan i Brantevik.
Huvudbyggnaden uppfördes under 1930-talet som affärslokal för Branteviks Handelsförening. I byggnaden drevs livsmedelsaffär i cirka femtio år. Under 1960-talet tillkom sidobyggnaden. I början av 1990-talet ändrades byggnaden och verksamheten till restaurang.
En öppen serveringsveranda tillkom. I mitten av 1990-talet byggdes övre planet om till
rumsuthyrning. 2005 beviljades bygglov för inbyggd veranda med spröjsade fönster och
stående träpanel.
Bygglovsansökan redovisar att del av fönsterparti tas bort, att fasadmaterial blir liggande
enkelfaspanel av trä och att takmaterial blir papp.
Området omfattas av riksintressen för kulturmiljövård samt rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Miljöbalken.
Utdrag ur Miljöbalken, 3 kap 6 §, avseende kulturmiljövård: ”Område samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.”
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden. Ur kulturmiljöprogrammet: ” Det äldre byggnadsbeståndet i Brantevik är samlat
nere vid hamnområdet och huvudgatan. Från huvudgatan leder flera smala gränder eller
strädden. Husen - längor i tegel och ibland med putsade fasader - är till övervägande del
placerade nära gatulinjen med trädgårdstäppor i skydd på baksidan. Delar av området vid
södra hamnen har dock en mer oregelbunden bebyggelse. Merparten av husen tillhör 1800talet. De mer påkostade byggnaderna med bland annat profilerade listverk samt verandor
representerar skepparnas bostäder och det välstånd samhället upplevde under decennierna
kring 1900. Brantevik är ett av 1800-talets bäst bevarade skånska kustsamhällen, präglat av
skutfarten och i viss mån fisket.”
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
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Kommunens översiktsplan anger att den äldre delen av Brantevik är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Området är detaljplanlagt. Detaljplan för kvarteret - Brantevik 14:16 m fl,
(2001-11-22) - anger kvartersmark för restaurang för Brantevik 14:16. Detaljplanen anger
varsamhets- och skyddsbestämmelser: Traditionella material och tekniker ska användas.
Särskilt värdefull miljö som inte får förvanskas. Detaljplanen reglerar markens användning
med byggrättsområden och mark som inte får bebyggas.
Bedömningen är att bygglovsansökan inte är i linje med detaljplanens anvisningar om varsamhet. Detaljplanens syfte är att serveringsverandans utformning och utseende ska anpassas till kulturmiljön.
Serveringsdäck med trappa och ramp har tillkommit vid serveringsverandan. Tillsynsärende finns (Bygg-R 2019–527).
Bedömningen är att konstruktionen för däck/altan, trappa och ramp är bygglovspliktig eftersom tillägget påverkar byggnadens utseende och platsen i avsevärd omfattning.
Lägeskontroll genom inmätning har genomförts, karta 2020-02-27. Mätningen visar att en
mindre del av ramp i öster är belägen utanför fastighet och planområde för kvartersmark.
Berörda fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till att yttra sig över bygglovsansökan.
Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:
Remissvar med erinringar har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 15:1, 15:3, 15:8
och 15:9:
Är förvånade över att handlingarna inte återspeglar de verkliga förhållandena. Den stora
altanen saknas. Vill ha relevant och komplett underlag att ta ställning till. Ska det vara stående eller liggande panel? Det finns ingen fasadredovisning mot väst och öst. Det finns
oklarheter i detta projekt, avvisar därför att bygglov utfärdas.
Bifogar skrivelse daterad 15 september 2019, (inlämnad i tillsynsärende) i vilken framförs:
Brantevik 14:16 är en närings-/restaurangfastighet. Såvitt känt finns inget bygglov för altanen som uppförs på prickad mark. Kommer konstruktionen att klara förväntad vikt av
många människor? Altanen är inte förankrad i markplintar utan genom stolphållare/jordankare. Befarar dålig hållfasthet i regelkonstruktionen. Uppfyller altanen säkerhetskrav som
bör ställas på en publik inrättning? Noterar att uppförd ramp har en brantare lutning än vad
regelverket anger som maxlutning. Mark mot Pantaregatan används som avstjälpningsplats
under byggtiden. Är bekymrade för bygget.
Bemötande från sökande, fastighetsägare till Brantevik 14:16:
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Ansökan gäller bara fasadändring (borttagande av fönster och ny panel) och ändring av
takmaterial. Fasadpanelen ska vara liggande. Ritningar åt väster och öster är irrelevanta då
ändringarna är redovisade på söderfasaden. Fasadpanel ska monteras på västra och östra sidan.
Komplettering till remissvar från fastighetsägare till Brantevik 15:1, 15:3, 15:8 och 15:9:
Vill ha ett komplett ritningsunderlag. I ansökan saknas den stora altanen. Fasader mot öster
och väster saknas. Foto av fasad mot öster visar att fasaden har ändrats. Den befintliga verandan har sedan i höstas varit föremål för ombyggnad. Altanen uppfördes hösten 2019.
Bebyggelsemiljön är lika unik som den är känslig för ogenomtänkta byggnadsprojekt. Bevarandeplan finns. I detaljplanen, som möjliggör serveringsveranda, fastslås krav. Konstaterar att dessa krav inte beaktats i ansökan och/eller hur det har byggts. Planen anger krav
på utformning och anpassning. En golvplatta har nyligen gjutits och fönster har satts igen.
Det ljusgenomsläppliga taket avses bytas ut till papptak. Verandan transformeras till något
som blir en integrerad tillbyggnad. Istället för omsorgsfull detaljutformning avses ombyggnaden utföras med billiga material, och med liggande panel trots att det handlar om en utsträckt sydfasad i en utförslöpa. Finner att ansökan starkt avviker från detaljplanens krav.
Yrkar på att ansökan avvisas. Menar att altanen är en skamfläck för bebyggelsemiljön.
Simrishamns kommun har som fastighetsägare till Brantevik 36:6 (gatufastigheten) inget
att erinra.
Plan och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Plan- och bygglagen, 9 kap 31b §, anger att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen om avvikelsen är förenlig med planens syfte och avvikelsen är liten, eller om
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Byggnadsgestaltning för Brantevik 14:16 behöver beaktas utifrån kulturmiljö och planeringsförutsättningar. Bedömningen är att helhetsbilden avseende utformning och byggnadsåtgärder behöver studeras. Hänsyn till den värdefulla bebyggelse-miljön måste tas,
arkitekturens miljövärden behöver beaktas.
Bedömningen är att önskad utformning och utseende, verandans gestaltning, inte kan betraktas som en liten planavvikelse.
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Ansökan följer inte plan- och bygglagens krav, 9 kap 30 §, på förutsättningar för bygglov
avseende överensstämmelse med detaljplan samt att byggnadsåtgärd inte får strida mot detaljplan.
Bedömningen är att ansökan inte är i linje med gällande detaljplan samt plan- och bygglagens anvisning om en god helhetsverkan. Bedömningen är att ansökan om bygglov ska
avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Remissvar och bemötande
Karta lägeskontroll 2020-02-27
Fotodokumentation 2020-02-21
Kartor och flygfoto
Bygglovshandlingar 2019-10-25/2019-12-04
Översiktsplan - kap 3B.1
Detaljplan för Brantevik 14:16 m fl (34), laga kraft 2001-11-22
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen ändring av veranda följer inte detaljplanens varsamhets- och skyddsbestämmelser för kvarteret.
Bedömningen är att intresset för att bibehålla och upprätthålla den värdefulla miljön samt
intresset att värna kulturmiljön enligt gällande detaljplan och utifrån kulturmiljövärden har
företräde framför det enskilda intresset för föreslagen ändring av byggnad.


Ansökan om bygglov avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag: 16 x 4 x 46,5 x 1,1
Underrättelse: 65 x 46,5

= 3 274 kronor
= 3 023 kronor
6 297 kronor

_______
Beslutet expedieras till:
Sökande, fastighetsägare till Brantevik 14:16 (rek)
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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Sandby 11:36 - förhandsbesked - nybyggnad av ett fritidshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom Sandby 11:36. En
byggrätt önskas inom fastighetens norra del.
Sandby 11:36 är belägen sydöst om Östra Kustvägen inom södra delen av området Kyhl
Mälarhusen.
Marken inom fastigheten består av kuperad sandmark delvis beväxt med gräs, hedvegetation och träd (sanddynlandskap). Berört område har en öppen sanddynskaraktär. Föreslaget
tomtområde har en area på cirka 1 700 kvm. Fastighetens area är 22 700 kvm.
Fastigheten och området omfattas av förordnande för landskapsbildsskydd. Södra delen av
fastigheten omfattas av förordnande för strandskydd.
Området berörs inte av dikningsföretag.
Området omfattas av riksintressen för friluftsliv, naturvård och högexploaterad kust enligt
Miljöbalken. Utdrag ur Miljöbalken, 3 kap 6 §, avseende naturvård: ”Område samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada naturmiljön.”
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.”
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar kustzonen sydöst om kustvägen. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Borrby och Skillinge. Närmsta ort för
samhällsservice är Borrby.
Området i stort omfattas av kommunens naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 31 maj 2010, § 44. Naturvårdsprogrammet beskriver naturtypen, sanddynslandskapets
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karaktär och värden, flora och fauna, skyddade arter samt områdets betydelse som rekreationsområde.
Fastigheten och berört område gränsar i nordöst till naturreservatet Sandby Backar. Naturreservatet utgör en viktig del av ett större kustområde med höga natur- och kulturvärden.
Dynlandskapet innehåller livsmiljöer för utrotningshotade djur- och växtarter. De öppna
dynpartierna hyser stora biologiska värden. Marken är av stor betydelse för allmänhetens
friluftsliv.
Berört område inom fastigheten Sandby 11:36 gränsar i sydväst till planlagt område, till
allmän platsmark park/plantering (natur) och till kvartersmark (bostadsfastigheten i väster).
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.
Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Kyhl Mälarhusen: ”I området finns
stora allmänna intressen och värden att värna bland annat naturmiljö och sandmarker. Ny
bebyggelse anses kunna skada områdets karaktär. Området bör inte fragmentiseras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen
bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.”
Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Borrby 36:27, Sandby 11:29
och 11:30.
Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 64:1, 64:36 och
64:42.
Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Sandby 64:37 och 64:38.
Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Finner inte i remisshandlingarna några uppgifter
som stödjer skäl att frångå kommunens översiktsplan och inte heller stöd enligt lokaliseringsprincipen i plan- och bygglagen. Området bör värnas och ny bebyggelse bör inte tillkomma utifrån områdets riksintressen och dynlandskapets naturvärde.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-04-21

§ 44 forts

Dnr 2020/29

Kommunens VA-avdelning: Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp vilket innebär att det inte finns någon kommunal VA-försörjningsskyldighet. Det finns inga planer på att bygga ut ledningsnätet i området och därmed inga planer på att utvidga verksamhetsområde. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter
generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av
bristande kapacitet. Fastigheten kan inte erbjudas anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp.
Kommunekologen: Området är till sin natur ett sanddynområde med ömsom öppna gläntor
med sanddyner ömsom med skogbeklädda områden främst bestående av tall. Nationellt är
detta ett mycket speciellt och unikt naturlandskap. Byggnaden placeras intill det skyddade
området Sandby Backars naturreservat. Då de unika naturvärdena i området sträcker sig
vida utanför reservatsgränserna kommer en nybyggnation att bidra till sönderdelning av
mycket värdefulla naturmarksområden. Byggnation inom detta område skulle medföra stor
risk att skada unika naturvärden och unik biologisk mångfald. Fastigheten ligger i område
med höga naturvärden enligt kommunens naturvårdsprogram samt inom riksintressen för
friluftsliv och naturvård.
Fastighetsägare till Sandby 64:1: Föreslagen väg över stiftelsens mark godkänns ej.
Fastighetsägare till Sandby 64:36: Ytterligare etablering av byggnader kring dynlandskapet
kommer att göra intrång på landskapskaraktären och begränsa dess naturvärden och naturupplevelser. En nybyggnation kommer att medföra en oundviklig avverkning av vegetationen vilket ger stora sår i naturen. Föreslår därför att området värnas och bevaras enligt
riktlinjerna i kommunens översiktsplan och att ytterligare bebyggelse ej beviljas.
Fastighetsägare till Sandby 64:42: Nybyggnation i ett känsligt sanddynsområde är ytterst
olämpligt. Byggnationen kommer att hamna kant i kant med naturreservatet Sandby Backar vars syfte är att bevara det unika sanddynsområdet. Byggnationen är tänkt att placeras
mitt bland stora sanddyner där det kommer att behöva schaktas stora mängder sand. Det
kommer att behöva anläggas en väg genom dynerna innebärande ytterligare ingrepp i naturtypen. Det är inte bara sanddynerna i reservatet som behöver skyddas, naturtypen är
densamma i övriga området. Om denna byggnation godkänns innebär det att andra ansökningar i samma område också måste godkännas. Dynområdets karaktär kommer att förändras fullständigt och poängen med reservatet försvinner.
Fastigheten är belägen inom riksintresse och i direkt anslutning till naturreservatet. Ursprunglig plan för reservatet omfattade området mellan Mälarhusvägen och Sandby bäck,
fram till gränser för nuvarande bebyggelse. Sandby 11:36 är belägen inom område för ett
framtida utökat reservat. Att hela området inte inkluderades hade framför allt ekonomiska
skäl, inte minskat skyddsvärde. Att tillåta exploatering skulle omöjliggöra en framtida utvidgning av reservat. Att tillåta nybyggnation skulle dessutom innebära företräde/prejudikat för att även andra fastigheter skulle kunna få bebyggas, med konsekvensen att områdets
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karaktär förändras på ett menligt sätt. Planerad tillfartsväg passerar genom klitterområdet
och gör intrång på avsatt parkmark (allmän platsmark).
Bemötande från sökande: Ombud för stiftelsen Sandby 64:1 har lämnat muntligt samtycke
till servitut för infart till Sandby 11:36 enligt inlämnad situationsplan/karta.
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.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet inom pausområde Kyhl Mälarhusen
ska värnas. En ny byggrätt är inte i linje med bebyggelse-strategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenligt med översiktsplanen.
Området i stort, sanddynlandskapet, inklusive det berörda delområdet representerar en naturmiljö som är betydelsefull för områdets flora och fauna samt som rekreationsområde.
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.
En ny byggrätt med tomtplats och tillfart skulle innebära negativ påverkan på områdets
naturtyp och dess värden, inom berörd fastighet och inom planlagd mark, samt för områdets naturvärden i ett vidare perspektiv.
Förvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08.
Kartor och flygfoto.
Ansökan om förhandsbesked, 2019-10-25/2020-01-02.
Översiktsplan - kap 3A och 3B.1.
Naturreservat Sandby Backar – karta Länsstyrelsen 2014-05-22
Naturvårdsprogram - avsnitt Mälarhusen och Borrbystrand
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Återremiss av ärendet för redovisning lösning på tillfart.
Beslutsgång – återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om avslag och finner att nämnden beslutat avslå
ansökan om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för områdets
värden avseende naturmark och landskap, naturtyp och biotop samt rekreationsvärde väger
tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Området och fastigheten är inte angivet som ett utbyggnadsområde i översiktsplanen. Önskemål om nybyggnad av ett fritidshus i området inte är i linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi och strategins hållbarhetsmål.


Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse: 85 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 953 kronor
8 603 kronor

_______
Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare till Sandby 11:36 (rek)
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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Vallby 18:13 - bygglov - nybyggnad av enbostadshus med garage samt
komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ny byggnad av ett enbostadshus med garage samt en komplementbyggnad
inom Vallby 18:13.
Vallby 18:13 är belägen vid Vallby Norrväg norr om Vallby.
Byggnadsnämnden beslutade 22 oktober 2019, § 124, att lämna ett positivt förhandsbesked
för uppförande av ett enbostadshus.
Kommunens VA-avdelning och ägare till fastigheterna Vallby 18:5, 23:8 och 23:10 har
beretts tillfälle till att yttra sig över bygglovsansökan.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Vallby 18:5 och 23:10 (1 st).
Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Vallby 23:8 och 23:10 (1 st).
VA-avdelningen (sammanfattning/utdrag): Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde
för kommunalt vatten och avlopp vilket innebär att det inte finns någon kommunal VA-försörjningsskyldighet för fastigheten. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter
generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av
bristande kapacitet. Fastigheten kan i dagsläget inte erbjudas anslutning till kommunalt
vatten och avlopp.
En VA-ansökan har skickats in till VA-avdelningen.
Fastighetsägaren har möjlighet att vända sig till Länsstyrelsen och begära att myndigheten
prövar om det finns skäl till att förelägga kommunen att inrätta verksamhetsområde. Länsstyrelsen bedömer huruvida det finns skäl enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet och ska kontaktas för ansökan om enskild avloppslösning.
För enskilt dricksvatten bör fastighetsägaren söka information hos Sveriges Geologiska
Undersökningar (SGU) angående anläggande av enskild vattenförsörjning.
Den önskade nybyggnaden gäller uppförande av en u-formad huvudbyggnad för bostad
och garage samt en sidobyggnad för garage med mera. Planerade byggnadsareor är 371
kvm och 103 kvm.
Sökanden har framfört att byggnationen är för boende och inte för verksamhet.
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Huvudbyggnadens utformning och utseende innebär valmat tak, osymmetrisk fönsterplacering, stora takkupor och fyrkantigt fönsterformat.
Landskapet är flackt och byggnaderna i landskapet syns på långt håll. Det vida och djupa
perspektivet synliggör åkerlandskapet, vägar, gårdar och hus på ett tydligt sätt.
Bygglovsenheten framförde inledningsvis följande till sökanden: Enligt övergripande bestämmelser i plan- och bygglagen ska en ny byggnad passa in i omgivningen. Fönsterformat och placering behöver samstämmas och takkupa göras nättare för att passa med omkringliggande bebyggelse, med traditionell byggnadsstil för gårdar.
Takkupornas fönster har ändrats från fönsterband till separata fönster. Takkuporna höjd har
minskats något.
Bygglovsenheten har framfört följande till sökanden:
Landskapet och bebyggelsen i området har dokumenterats. Det föreslagna bostadshusets
utformning och utseende skiljer sig från den befintliga bebyggelsens struktur och uttryck
vilken kan beskrivas som uttrycksmässigt samstämd och i linje med sydsvensk byggnadstradition. Bedömningen nu liksom tidigare är att ansökan bör omarbetas.
Återkommer till fråga om utformning/utseende. Skickar foton från området som visar bebyggelsens karaktär (gavelmotiv/sadeltak/fönsterformat).
Frågar om sökanden är beredd att omarbeta byggnaden så att den blir mer besläktad med
befintliga byggnaders utformning.
Svar från sökanden: Vill inte ändra utformningen. Anser att det har en form som en vanlig
tre-längad gård. Gavelfönster är inget som kommer sticka ut nämnvärt då det är riktat från
alla vägar.
Bygglovsenheten har översänt utformningsförslag för Vallby 18:13 till sökanden.
Sökanden håller fast vid upplägget i sin bygglovsansökan och inväntar byggnadsnämndens
behandling.
Plan- och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärden och intresset av en
god helhetsverkan.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Bebyggelsens utformning i området kan beskrivas som traditionellt sydsvensk (rektangulära hus med sadeltak).
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En ny byggnad behöver utformas utifrån och anpassas till den befintliga bebyggelsens karaktär med karaktäristiska sadeltak och gavelmotiv. Fönsterplacering bör vara regelbundet
avvägd. Fönsterformat bör vara stående format.
Nybyggnadsprojektet representerar en utformning som bedöms som avvikande i sammanhanget, huvudbyggnaden bedöms inte ha en lämplig utformning och inte ett lämpligt utseende.
Utifrån det intryck som bebyggelsen i området ger, det bebyggelsesammahang inom vilket
fastigheten är belägen, är bedömningen att utformningen av en ny byggnad behöver anpassas till det befintliga formspråket.
Bebyggelsen i området syns vida omkring i det flacka åkerlandskapet. En god bebyggelseutformning krävs i sammanhanget.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning om en god helhetsverkan.
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-08
Utformningsförslag 2020-03-30
Foton 2020-02-21
Kartor och flygfoto
Ansökan om bygglov 2019-12-13/2020-01-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Christin Råberg (S): Bevilja ansökan om bygglov.
Anders Johnsson (M): Bevilja bygglov om sökanden ändrar till genomgående gavlar, stående fönster i kupor.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras, på begäran av ordförande, klockan 15.35-15.40.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt sitt förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för Anders Johnssons förslag
NEJ-röst för Ann-Christin Råbergs förslag
Omröstningsresultat
Med 4 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L) och
Anders Johnsson (M)) mot 5 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S),
Pontus Ekström (MP), Eje Hellerstedt (V) och Per-Ove Nilsson (SD) beslutar nämnden
bifalla ansökan om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Bygglov beviljas.



För att genomföra åtgärderna behövs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).



Åtgärderna får inte påbörjas förrän starbesked 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 att lämna in före tekniskt samråd
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten- och avloppsritningar
energibalansberäkning
markradonundersökning
brandskyddsbeskrivning
projektering bredband
färdigställandeskydd
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
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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 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 skall dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
VA-avdelningens yttrande ska beaktas.
Kontakt behöver tas med Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för
utstakning m.m. debiteras separat.
Installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. En ansökan/anmälan ska då lämnas till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund i god tid före den planerade åtgärden. Kontakta miljöförbundet för
mer information.
Skorsten (trivseleldning): Vid eventuellt framtida befogat klagomål gällande rökolägenhet
kan miljöförbundet genom beslut komma att begränsa användandet av eldstaden.
Avgift
Enligt fastställd taxa:
Bygglov: (20 + 28) x 20 x 46,5 x 1,1
Remiss/kungörelse: 45 x 46,5

= 49 104 kronor
= 2 093 kronor
51 197 kronor

_______
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I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
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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Svinaberga 14:4 - förhandsbesked - nybyggnad av två uthyrningsstugor
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av två uthyrningsstugor inom Svinaberga
14:4. Stugor önskas öster om Bergdala gård, på den västra sluttningen av höjden Lilla
Stenshuvud.
Fastigheten Svinaberga 14:4 är belägen sydöst om Kivik. Berört område nås via Bergdalavägen, tillfartsvägen till Bergdala gård.
Inom fastigheten finns Kivik Art Centres konst- och kulturverksamhet, etablerad 2007.
Konstverken och installationerna (nio verk säsong 2019) finns på och vid Lilla Stenshuvud, mot norr och öster.
Det berörda områdets karaktär är sluttande terräng och gräsbeväxt mark med högväxta träd
(marken används som betesmark).
Området omfattas av förordnande för landskapsbildskydd.
Området berörs inte av dikningsföretag.
Riksintresse för Ravlunda skjutfält - riksintresse för totalförsvaret enligt Miljöbalken 3 kap
9 § - berör området (influensområde för buller). Yttre gräns för bullerpåverkat område,
väst-östlig riktning, är i linje med tillfartsväg-Bergdala Gård-Lilla Stenshuvud.
Området omfattas av riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv, naturvård och högexploaterad kust enligt Miljöbalken.
Utdrag ur Miljöbalken, 3 kap 6 §, avseende naturvård: ”Område samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn
till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön.”
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.”
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden.
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Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar kustzonen vilket inkluderar Lilla Stenshuvud (gränsläge sydväst om höjdens högsta del). Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Södra Mellby och Kivik. Närmsta ort
för samhällsservice är Kivik.
Området i stort omfattas av kommunens naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 31 maj 2010, § 44. Naturvårdsprogrammet omfattar Stenshuvud med omnejd inkluderande Lilla Stenshuvud med intilliggande skogs- och skogsbetesmark. Programmet beskriver naturtypen, landskapets karaktär och värden samt flora och fauna.
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.
Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Viks Fiskeläge till Kivik via Stenshuvud: I området finns stora allmänna intressen och värden som bör värnas bl a natur- och
kulturmiljön i stort. Ny bebyggelse anses kunna skada riksintressenas värden. Ny spridd
bebyggelse är ett hot mot landskapets värden och karaktärsskapande element. Till synes
små ingrepp riskerar att förstöra områdets unika karaktär. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och
bygglovsärenden.
Berörda myndigheter, sakägare och ägare till fastigheterna Svinaberga 6:16, 14:13, 23:12,
23:14, Äsperöd 1:54 och 1:74 har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Svinaberga 14:13, 23:12,
23:14 (2 st) och Äsperöd 1:74.
Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Svinaberga 6:6, 23:14 (2 st) och
Äsperöd 1:54.
Sammanfattning/utdrag av remissvar och bemötande:
Försvarsmakten: Har inget att erinra under förutsättning att stuga nr 1 inte används som
permanent bostadshus eller fritidshus.
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot förhandsbeskedet. Vad gäller enskilt avlopp saknas tillstånd men slamdispens finns. Hur anläggningen uppfyller gällande lagkrav och allmänna råd behöver ses över. Anläggningen ska vara dimensionerad
för kommande belastning. Även installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. Om verksamheten ska ha
enskild vattentäkt ska anmälan lämnas in till miljöförbundet. Informerar om vad som behöver beaktas vid utformning bl a om ventilation och installation av varmvatten. Tillse att
tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för avfall och källsortering iordningställs så att
hantering kan ske på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om inte bostaden byggs radonsäkert rekommenderas att provtagning avseende
radonförekomst utförs.
Kommunens VA-avdelning: Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp vilket innebär att det inte finns någon kommunal VA-försörjningsskyldighet. Det finns inga planer på att bygga ut ledningsnätet i området och därmed inga planer på att utvidga verksamhetsområde. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter
generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av
bristande kapacitet. Fastigheten kan inte erbjudas anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp.
Kommunekologen: Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv,
naturvård och högexploaterad kust. Kommunens naturvårdsprogram anger område med
höga naturvärden. Fastigheten ligger inom område där hasselmus har inventerats och fyndplatserna ligger mycket tätt. Detta betyder att hasselmöss kan påträffas. Vid byggnation
behöver aktsamhet tas till buskar och snår där hasselmöss kan finnas. Hasselmöss uppträder inte på öppna ytor. Området för byggnation ligger inom värdetrakt ädellöv, tall och
gran enligt Länsstyrelsens regionala handlingsplan för grön infrastruktur.
Bemötande från sökande: Stugorna ska användas för korttidsboende och utformas med
pentry i kombination med vardagsrum, badrum samt två sovrum. Uthyrning kommer att
bedrivas året runt från april till september. Övrig tid framförallt över helger. Miljöförbundet kommer att kontaktas avseende enskilt avlopp. Byggnaderna placeras i öppen betesmark.
På höjden Lilla Stenshuvud och i sluttningen mellan Bergdala gård och Lilla Stenshuvud
finns byggnader som tidigare var Försvarsmaktens byggnader, byggnader för service och
förråd. Byggnaderna tillhör numera Bergdala gård. Två byggnader uppe på höjden är uthyrningsstugor sedan drygt tio år. Byggnaden i sluttningen används som ekonomibyggnad
(utegångsstall). På höjden finns också mobilmaster och en teknikbyggnad.
Bygglovsenhetens bedömning är att ekonomibyggnaden/ekonomibyggnadens plats kan
prövas för ändring till annan användning/nybyggnad för annat ändamål, exempelvis uthyrJusterandes sign
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ningsverksamhet. Bedömningen grundar sig på att marken är ianspråktagen genom den befintliga byggnaden.
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.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet inom pausområde Viks Fiskeläge till
Kivik via Stenshuvud ska värnas. Nya byggnader är inte i linje med bebyggelsestrategins
hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenlig med översiktsplanen.
Området i stort, inklusive det berörda området som består av gräsbeväxt mark med träd,
representerar ett landskap, en naturmiljö som är betydelsefull. Vid betraktande av plats och
område upplevs landskapsvyer både i brett och djupt perspektiv. Landskapsrummet är,
bortsett från ekonomibyggnaden i nedre delen av sluttningen, ett opåverkat natur- och betesmarksområde.
Det är viktigt att värna landskapets och områdets karaktär och värden, vilket innebär att
bibehållande av området, som en del av ett oexploaterat landskap, har företräde i sammanhanget.
Bedömningen är att två nya byggnader skulle innebära negativ påverkan på områdets naturtyp och dess värden samt för områdets landskaps- och naturvärden.
Förvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Kartor och flygfoto
Foton
Ansökan om förhandsbesked, 2019-12-29/30
Översiktsplan - kap 3A och 3B.1
Naturvårdsprogram - avsnitt Stenshuvud med omnejd
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked.
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med 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 om förhandsbesked
NEJ-röst för att avslå ansökan om förhandsbesked
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), Pontus Ekström (MP), Eje Hellerstedt (V)) beslutar nämnden att bevilja ansökan om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bedömningen är att två nya byggnader inte en betydande negativ påverkan på områdets
naturtyp och dess värden samt för områdets landskaps- och naturvärden. Marken/området
är redan ianspråktaget av såväl Kivik Arts konstverk och försvarets gamla byggnader och
anses inte påtagligt skada riksintressena.



Som förhandsbesked meddelas att föreslagna åtgärder medges.
Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljutformning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
-Miljöförbundets yttrande ska beaktas.
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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 kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit Eventuella överklaganden meddelas.
Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse: 65 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 023 kronor
7 673 kronor

Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt (V)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande, fastighetsägare till Svinaberga 14:4
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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Remiss - Detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och
Brantevik 36:6 - granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för detaljplan för Brantevik
36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6 till byggnadsnämnden för yttrande senast 9
maj 2020.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse för fyra friliggande bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet samt
att säkra tillfart för intilliggande fastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 april 2020, § 54 att godkänna planen för
granskning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-14
Kungörelse, granskningshandlingar, 2020-04-09
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Aktuell information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
-

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i projektmodeller för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

-

Covid-19 – Grundprincipen är att ”är man frisk, då arbetar man, är man sjuk eller
har symptom är man inte på jobbet. Personalen har möjlighet att i mån arbeta hemifrån. Närmsta chef bestämmer.

Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:
-

Byggnadsnämnden har efterfrågat kontakt med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har låtit meddela att inga fysiska möten är aktuella för närvarande. Möjlighet till skypemöte i liten grupp.

-

Förvaltningen har mycket Skype-möten. Som exempel kan nämnas tekniska samråd, vilket har fungerat tillfredsställande.

-

Personal har genomgått utbildning i hantering av ”robot-ärenden”.
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