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§ 105

Dnr 2020/6

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 106

Dnr 2020/7

Godkännande av föredragningslista
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Godkänner dagens föredragningslista.
Under punkten ”Aktuell information, förvaltningschefens information” vill ordförande ta
upp en diskussion om handläggningstider.
_____
____
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§ 107

Dnr 2020/8

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Länsstyrelsens beslut 2020-09-25 som avslår överklagan på byggnadsnämndens positiva förhandsbesked den 26 maj 2020 § 62 avseende uppförande av lägenhetshotell på
fastigheten Rörum 67:1 och 67:58 (dnr 2020/31 eller 2020/38 (evolution)).
2. Länsstyrelsens beslut 2020-09-23 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygglovsbeslut (delegation) den 27 juli 2020 § 321 avseende nybyggnad av fritidshus och
reducering av avgift på fastigheten Viks Fiskeläge 4:37 (dnr 2020/181).
3. Länsstyrelsens beslut 2020-09-22 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygglovsbeslut (delegation) den 8 juli 2020 § 304 avseende nybyggnad av garage/förråd på
fastigheten Hjälmaröd 4:243 (dnr 2020/277).
4. Mark- och miljööverdomstolen dom daterat 2020-09-16 som avslår överklagan av
mark- och miljödomstolens dom 2019-04-16 och länsstyrelsens beslut den 14 november 2018 som avslog överklagan av byggnadsnämndens tillsynsbeslut (delegation) att
inte ingripa den 8 oktober 2018 på ifrågasatt olovlig byggnation på fastigheten Hoby
18:21 (dnr 2014/390).
5. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-09-14 som avslår överklagan av länsstyrelsens beslut den 17 april 2020 som avslog överklagan av byggnadsnämndens bygglovsbeslut (delegation) den 27 januari 2020 § 30 för nybyggnad av transformatorstation
på fastigheten Hammenhög 26:20 (dnr 2019/663).
6. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-09-11 som avslår överklagan av länsstyrelsens beslut den 29 juli 2020 som upphävde byggnadsnämndens positiva förhandsbesked (delegation) som togs den 20 maj 2020 § 223 för tillbyggnad av hotell på fastigheten Kivik 37:1 (dnr 2020/11).
7. Länsstyrelsens beslut 2020-09-09 som upphäver byggnadsnämndens positiva förhandsbesked den 26 maj 2020 § 59 med motiveringar 30 juni 2020 § 77 avseende tillfälligt
boende och distansundervisning på fastigheten Hjälmaröd 1:19 (dnr 2020/94).
8. Länsstyrelsens beslut 2020-09-08 som avslår överklagan på byggnadsnämndens negativa förhandsbesked den 30 juni 2020 § 78 avseende nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Sandby 4:14 (dnr 2019/608).
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§ 107 forts

Dnr 2020/8

9. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-08-25 som avslår överklagan av länsstyrelsens beslut den 3 januari 2020 som avslog överklagan av byggnadsnämndens tillsynsbeslut (delegation) att inte ingripa den 24 september 2019 på växtlighet (spaljé) på
fastigheten Gärsnäs 6:19 (dnr 2019/467).
10. Mark- och miljödomstolen dom daterat 2020-08-18 som avslår överklagan av länsstyrelsens beslut den 16 juni 2020 som avslog överklagan av byggnadsnämndens bygglov
(delegation) den 7 april 2020 för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hoby 11:54
(dnr 2020/164).
11. Länsstyrelsens beslut 2020-08-05 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygglovsbeslut (delegation) den 1 juli 2020 § 286 avseende nybyggnad av två padelbanor på
fastigheten Hoby 11:50 (dnr 2020/406).
12. Kommunstyrelsens au´s beslut 2020-08-26, § 146 INSIKT mätning av kommunernas
myndighetsutövning
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

6

4

9

2

4

1

4

1

5

2
4
3

2
2
1

5
4
3

1
1
0

1

1
3
2

1

4
0

4
1
1

56

56

56

55

51

51

49

50

53

97

97

96

96

95

95

95

95

95

35

31

57

49

31

44

25

34

18

1

3

4

5

2

4

4

3

2
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§ 108

Dnr 2020/10

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och nämndens presidium i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Anmälningspliktiga ärenden augusti 2020
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Anmälningspliktiga ärenden september 2020
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Lovärenden augusti 2020
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Malin Heikenberg
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Lovärenden september 2020
Avskrivningar – Camilla Hedin
Beslut mot fortsatt arbete – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Malin Heikenberg
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Bygglov – Eva Ferlinger
Justerandes sign
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Dnr 2020/10

Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Malin Heikenberg
Bygglov och startbesked – Malin Heikenberg
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked etapp 2 – Hanna Wiberg
Beslut om slutbesked – evolution – september 2020
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Strandskyddsärenden augusti 2020
Avskrivning – Henrik Olsson
Strandskyddsärenden september 2020
Avskrivning – Henrik Olsson
Tillsynsärenden augusti 2020
–
Tillsynsärenden september 2020
Avskrivning – Henrik Olsson
Remissvar förrätningsärenden augusti 2020
Fastigbildning – Eva Ferlinger
Remissvar förrätningsärenden augusti 2020
Fastighetsbildningar – Eva Ferlinger
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-08-01—2020-08-31
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-09-01—2020-09-30
Förteckning delegeringsbeslut förrättningsärenden, 2020-08-01—2020-08-31
Förteckning delegeringsbeslut förrättningsärenden, 2020-09-01—2020-09-30
Förteckning delegeringsbeslut slutbesked, 2020-09-01—2020-09-30
Justerandes sign
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§ 108 forts

Dnr 2020/10

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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§ 109

Dnr 2020/72

Lämna synpunkter - Planeringsbesked till Länsstyrelsen avseende Tobisborg 1:1
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun begär av Länsstyrelsen ett planeringsbesked för önskad
exploatering (campingverksamhet) inom Tobisborg 1:1, Simrishamns kommun,
Skåne län. Planeringsbeskedet är föremål för samråd under tiden 19 september till
den 12 oktober 2020.
I enlighet med 5 kap. 10 f § Plan- och bygglagen (PBL) begär Simrishamns kommun
planeringsbesked av Länsstyrelsen avseende campingverksamhet inom fastigheten Tobisborg
1:1. Syftet med begäran är att få besked om önskad exploatering strider mot någon av ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 § andra stycket PBL som i detta fall handlar om påverkan på
riksintressen, påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt påverkan på strandskyddet.
Planförslaget avviker från översiktsplanens intentioner.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 29 september 2019, § 203 planbesked för
fastigheten Tobisborg 1:1 med syftet att kommunen skulle lämna in en ansökan om
planeringsbesked till länsstyrelsen som ett första steg i planprocessen. Sökanden önskar pröva
möjligheten att etablera ett område för en ny campinganläggning på en yta om cirka 8–9 hektar
av den totalt cirka 15 hektar stora fastigheten.
Innan Länsstyrelsen behandlar planeringsbeskedet ska det kungöras och skickas ut till
berörda myndigheter och sakägare. Under tre veckor samlar kommunen in synpunkter som rör
planförslaget och planeringsbeskedet. Synpunkterna sammanställs och skickas tillsammans
med planeringsbeskedet till Länsstyrelsen.
Synpunkter
Byggnadsnämnden har varit positiv till etablering av camping inom området i olika frågor.
Positivt förhandsbesked för campingverksamhet beslutades den 24 september 2020, § 101,
med miljövillkor. Detta beslut upphävdes av länsstyrelsen 24 januari 2020. Byggnadsnämnden
beviljade strandskyddsdispens den 17 december 2019, § 162, som sedermera upphävdes av
länsstyrelsen den 24 mars 2020. Byggnadsnämnden beviljade lov den 17 december 2019, §
161, för ändrad användning av bostadshus med komplementbyggnader till restaurang, café och
pub. Det finns även en ansökan om lov för utökning av restaurangverksamhet på gården som
inkom den 15 september 2020.
Byggnadsnämnden har genom sina positiva beslut försökt få verksamheten igång snabbare, då
en planprocess tar lång tid. Villkor har ställts så att miljön inte ska riskera att ta skada.
Dispens från artskyddet behövs förmodligen så att inte hasselmuspopulationen eller dess spridningsvägar påverkas negativt. Fastighetsägaren har frivilligt velat att norra delen av fastigheten
blir naturreservat som ytterligare kommer skydda hasselmus och andra djur- eller växtarter
som en kompensationsåtgärd. I redovisad miljökonsekvensbeskrivning och nollalternativet
finns en risk att fastigheten blir överväxt med träd och buskar som inte skulle gynna de allmänJusterandes sign
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Dnr 2020/72

nas tillgång till området eller växt- och djurlivet. I remissen framhålls att Karlstorpsvägen är
smal mot riksväg 9. I samband med beslut om ändrad användning av gården ställdes krav på
breddning av vägen, vilket också är utfört. Fler åtgärder mot riksväg 9 behövs förmodligen
ifall campingverksamheten blir verklighet och bör tas upp i framtida detaljplanearbetet.
Simrishamns kommun är en turistkommun med många besökare varje år. Intilliggande camping (Tobisviks camping) är fullbelagd under högsommaren varför nämnden ser att det finns
ett stort allmänt behov av fler husvagn/husbilsplatser och övernattningsstugor.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-26
Begäran om planeringsbesked för Tobisborg 1:1, Samhällsplaneringsnämnden, Simrishamns kommun, 2020-09-16
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att en detaljplan görs för campingverksamhet och överlämnar synpunkter enligt ovan.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign
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§ 110

Dnr 2020/71

Yttrande över detaljplan för Hammenhög 27:91, samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt samrådshandlingar gällande detaljplan Hammenhög 27:91till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 26 september 2020. Byggnadsnämnden har begärt, och fått förlängd svarstid.
Detaljplanens syfte är att pröva utveckling och exploatering av verksamhetsmark inom
Hammenhög 27:91. Planen föreslår att ett område planlagt för grönområde istället planläggs för verksamheter. Planområdet är beläget i de nordvästra delarna av Hammenhög.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2020, § 162 att godkänna planen för
samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2020-09-28
Kungörelse, samrådshandlingar 2020-09-01
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

13

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 111

Dnr 2020/70

Yttrande över detaljplan för Rörum 11:19 - granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt granskningshandlingar gällande detaljplan för
Rörum 11:19 byggnadsnämnden, för yttrande senast den 26 september 2020. Byggnadsnämnden har begärt, och fått förlängd svarstid.
Detaljplanens syfte är att pröva utökad parkering inom Rörum 11:19, Knäbäckshusen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2020, § 161 att godkänna planen för
granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom
normalt förfarande.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, 2020-09-29
Kungörelse, granskningshandlingar 2020-09-01
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign
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§ 112

Dnr 2020/80

Taxor och avgifter 2021 inom byggnadsnämndens verksamhetsområde indexuppräkning
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade den 30 juni, § 75, att överlämna budgetskrivelse 2021–2023,
inklusive förslag på besparingar, nya resursbehov, nämndmål och indikatorer till budgetberedningen tillsammans med taxeförslagen för 2021. Beslutet innebar också att nämnden
föreslog att byggnadsnämndens taxor ska indexuppräknas fortsättningsvis.
I tidigare budgetanvisningar (inför nämndernas beslut om budgetskrivelser i juni) står det
att indexuppräknade taxor ska räknas upp och beslutas enligt SKR:s bedömning av konsumentprisutveckling i cirkuläret från den 24 augusti. I SKR:s cirkulär (20:32) från den 24
augusti står det att KPIF för 2021 är 0,8 %. Taxorna för 2021 som ska räknas upp med
KPIF räknas upp med 0,8 %.
I budgetanvisningarna stod det att det endast är ej indexuppräknade taxor som kommer att
beslutas av fullmäktige i år. Kommunen behöver dock ha upp alla taxor i fullmäktige även
i år för att fullmäktige ska fatta beslut om vilka taxor som i fortsättningen inte ska indexuppräknas och vilka taxor som ska indexuppräknas samt vilket index de ska räknas upp
med. Ekonomienhetens förslag är att indexuppräknade taxor bara ska upp och beslutas av
fullmäktige en gång per mandatperiod. De andra åren räcker det med att de indexuppräknas
och beslutas av respektive nämnd. Ifall inte taxorna endast kan indexuppräknas behöver
nytt beslut tas i fullmäktige.
Detta betyder att nämnderna behöver ha upp samtliga taxor i höst med beslut om de ska
indexuppräknas och med vilket index. Taxorna ska sedan vidare till fullmäktige för beslut.
Planen är att fullmäktige ska besluta om taxorna på sammanträdet den 30 november.
Bygglovskostnaden består framförallt av tjänstepersonernas tid som läggs i varje ärende.
För byggnadsnämnden är förslaget en indexuppräkning 2021 och fortsättningsvis att avgiftsbeloppen i bygglovstaxan är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
För 2021 innebär detta en ökning med 2,7 % mot taxorna 2020.
Förutom taxehöjning enligt PKV är justering gjord enligt tidigare beslut och tidsersättning
något justerad för att stämma med faktisk tidsåtgång.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Justerandes sign
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Dnr 2020/80

Byggnadsnämndens förslag på taxor 2021
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT





Godkänna taxeförslagen för 2021.
Föreslå i 2021 års beslut om bygglovstaxor en indexuppräkning 2021 och fortsättningsvis att avgiftsbeloppen i bygglovstaxan är bestämda med utgångspunkt från
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året
före det år taxan börjar gälla.
Överlämna taxeförslagen till Kommunfullmäktige.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 113

Dnr 2020/20

Intern kontrollplan 2020 - uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2020 utifrån byggnadsnämndens beslut den 10 mars 2020, § 23. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.
Vid uppföljningen upptäcktes inga avvikelser som föranleder större åtgärder. Utbildning i
miljöbalken kommer att ske under hösten 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Intern kontrollplan BN – uppföljning jan-aug 2020
Byggnadsnämndens interna kontrollplan, beslut 2020-03-10, § 23
Bilaga intern kontroll
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)
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Gladsax 29:4, bygglov för ombyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Gladsax 29:4 inkom den 22 juni 2020 till Byggnadsnämnden. Ansökan avser ombyggnad av enbostadshus.
Fastigheten Gladsax 29:4 omfattas av områdesbestämmelser för Gladsax by (laga kraft
1999-03-30).
Ansökan
Ansökan avser ombyggnad/ tillbyggnad av enbostadshus på fastighet Gladsax 29:4 till lika
prästgården från 1846 eller 1856 (uppgifter varierar) i Gladsax by.
Ombyggnaden avser byte av tak från ett befintligt valmat tak med 27 graders låg lutning
till ett nytt högrest mansardtak med 65 graders lutning i den större och lägre delen av taket
och 22 graders på den övre delen. Taknockshöjden blir 1,3 meter högre än den befintliga
taknockshöjden. En ny våning tillkommer i och med det nya mansardtaket och byggnadsvolymen ökar, därmed anses ansökan även vara en tillbyggnad. Den nya byggnadshöjden
blir 9,2 meter istället för 6,5 meter som den är idag. På mansardtakets lägre del tillkommer
sammanlagt tolv nya takkupor som löper runt om huset. Fem takkupor placeras på fasaden
mot söder och fem mot norr. En takkupa placeras på gavelfasaden mot öster och en mot
väster. Takkuporna är 1,5 x 2 meter stora med sadeltak. Idag finns det en mindre homeja
placerad centralt på takfallets nedre del, en mot norr, en mot söder, en mot väster och en
mot öst. Det nya taktäckningsmaterialet är bandtäckt plåt i kocksgrå kulör och ersätter det
befintliga eternittaket. En ny skorsten tillkommer och den befintliga skorstenen byggs på.
De befintliga vitputsade fasaderna kommer att putsas om i ny kulör likt Chistinehofsgul.
Det är en kalkfärg som är pigmenterad med järnvitriol som är dämpad med en ljusockra.
Kulören skulle kunna beskrivas som en ganska mättad gul kulör som går mot det rostorangea/eldorangea.
De befintliga hörnen på byggnaden som idag har ett lodrätt, slätt, listverk i ljusaprikos puts
kommer att putsas om till hörnkedjor i vit kulör.
Den befintliga entrén är unikt utformad med två engagerade kolonner som skjuter ut cirka
tre fjärdedelar framför fasadlivet, en på vardera sida av dörren. Ovanför dörren finns en
fronton som är dekorativt utsmyckad med ett kors. Den nya föreslagna entrén avser att
avlägsna den befintliga utformningen och ersätta den med en ny balkong ovanför entrédörren som är 3,8 meter bred och 2,5 meter djup. Balkongen kommer att stöttas upp av två nya
pilastrar/ engagerade kolonner närmast fasadlivet och två nya större kolonner längre ut vid
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balkongens hörn. Balkongräcket är 1,1 meter högt och har en konvex form. Det befintliga
fönstret ovanför entrén byts ut mot en altandörr ut till balkongen.
Den västra fasaden har renoverats till det sämre avseende material och utformning av tidigare ägare och fönster har bytts ut utan bygglov. Samtliga fönster på den västra fasaden
kommer att rivas och ersättas med två nya fönster på ovanvåningen likt ursprungligt utförande. De två fönsterna på bottenplan ersätts med två nya fönsterdörrar och trappor ned till
markplan.
På fasaden mot norr rivs ett fönster på bottenplan och ersätts med en ny dubbel fönsterdörr
och ny trappa ned till markplan.
Områdesbeskrivning
Fastighet Gladsax 29:4 är prästgården i Gladsax och ligger centralt i Gladsax by som ligger
cirka fyra km nordväst om Simrishamn. Bebyggelsen är samlad i ett smalt stråk på båda
sidor om Gladsax bygata. Fastigheten ligger på den västra sidan av bygatan mitt emot Lönebostället i Gladsax som förr var den gamla prästgården innan den nya byggdes i mitten
av 1800 - talet. Idag är Lönebostället ett välbesökt kulturcentrum där det bedrivs konst,
kultur, mat och caféverksamheter. Gladsax kyrka som byggdes under romersk tid på 11 1200 talet ligger på andra sidan gatan cirka 70 meter ifrån fastigheten. Närmsta busshållplats är Gladsax centrum och ligger 150 meter ifrån fastigheten och närmsta mataffär och
apotek är Coop Simrishamn och Apoteksgruppen Simrishamn och ligger 3,9 km från fastigheten.
Historia
I och omkring Gladsax finns flera spår efter lång mänsklig närvaro på platsen med borgruin, hällristningar och gravhögar. Byn ligger i ett sluttande odlingslandskap och karaktäriseras av stora gårdar och små gathus som ligger tätt intill den slingrande bygatan. Mitt i byn
finns kyrkan, den tidigare skolan och prästgården. Medborgarhuset är sedan länge en viktig
samlingspunkt för byborna med Gladsax lekplatsförening som grundare.
Gladsax by ligger inom ett område som av länsstyrelsen angetts ha stora kulturhistoriska
värden. Fornlämningarna, kyrkan, borgruinen och kvarnarna speglar områdets utveckling
genom tusentals år och Gladsax kyrkby har lyckats bevara en äldre bystruktur som idag är
viktig att värna om.
Namnet Gladsax påträffas första gången skriftligen år 1322 då fyra kyrkor läggs under
Tommarps Kloster, bland dem är ”ecclesiam sancti Jacobi in Glathsyas”, vilket ger information om att både Namnet Gladsax och kyrkan finns vid denna tidpunkt. Kyrkbyns byggnader såsom prästgården har således en mycket stark anknytning till Gladsax historia.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

19

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 114 forts

Dnr 2020/73

1670 gjordes en genomgång av samtliga byar och gårdar i Skåne. Protokollen som upprättades ger en översiktlig bild av gårdarnas storlek och ekonomiska bärkraft. Den största gården i Gladsax vid tiden var prästgården.
Då den nuvarande prästgården byggdes 1846 eller 1856 (uppgifterna varierar) då blev den
gamla prästgården omvandlad till löneboställe, dvs den arrenderades ut. Prästen hade tidigare för sin försörjning även varit bonde, men blev sedan enbart tjänsteman och arrendet
från lönebostället fick betala prästens lön. Lönebostället, den gamla prästgården, har legat
på samma plats sedan åtminstone år 1700. Gården var då den största och rikaste i byn vilket också förklarar hur den nuvarande prästgården kunde uppföras till en sådant unikt och
välutformat arkitektoniskt byggnadsverk som det är.
Berörda sakägare och myndigheter.
Berörda sakägare och myndigheter har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar har redovisats i sin helhet.


Yttrande med erinran har inkommit från Gladsax Lekplatsförening (Gladsax byalag) Nedan följer utdrag från deras yttrande. Yttrandet har redovisats i sin helhet.
Inledningsvis vill vi framhålla hur glädjande det är att f.d. prästgården i Gladsax
nu har fått en engagerad ägare som är beredd att satsa på byggnaden och vilja att
huset ska renoveras och varsamt förfinas. Vi ser fram emot att fastigheten återbördas till gott skick och välkomnar att de nya Gladsaxborna flyttar in så snart som
möjligt!
Den kulturmiljöinventering som gjordes av dåvarande länsmuseet i Kristianstad
(numera Regionmuseet) på uppdrag av Simrishamns kommun 1990 (tryckt och utgiven 1996 i serien ”Byggnader och miljöer på Österlen”). Där framhålls prästgårdens kulturhistoriska värde och sägs att prästgården representerar stora kulturhistoriska värden och att det är en ”Omistlig byggnad vars nedrivande, förvanskning eller vanvård skulle innebära en oersättlig förlust för ortens kulturvärden”.
De särskilda områdesbestämmelserna för Gladsax, antagna 1998. Där sägs inledningsvis att ”syftet är att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön”. Vidare
framhålls att Gladsax utgör samlad bebyggelse, vilket innebär att Plan – och bygglagens generella bestämmelser gäller för vilka åtgärder som kräver bygglov. I områdesbestämmelserna framhålls att takkupor inte är gängse i bebyggelsen i bykärnan.
Vad vi förstår så pågår just nu ett arbete med att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun. På sin hemsida skriver kommunen: ”
Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader
som landskapsmiljöer som är viktiga för kommunens identitet- någonting som SimJusterandes sign
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rishamns kommun är stolt över och vill värna om. --- Kulturmiljöer bidrar till kommunens attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö.”
Sist ska framhållas vad Plan- och bygglagens 8 kap 17§ säger: ” Ändring av en
byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden”.


Yttrande med erinran har inkommit från Regionmuseet. Nedan följer utdrag från
deras skrivelse. Yttrandet har redovisats i sin helhet.
Om Objektet
Regionmuseet gör bedömningen att prästgården i Gladsax hör till kategorin särskilt värdefull byggnad. Byggnaden representerar vidare en viktig samhällsfunktion
som historiskt omfattat både den kyrkliga och profana makten. Kyrkan och dess företrädare har haft en central roll i det sociala livet i byn vilket har präglat människors tillvaro. Både som enskild byggnad och som en del av kyrkomiljön har prästgården betydelse för Gladsax sociala liv, dess identitet och traditioner.
Prästgården är den enda byggnaden av sitt slag i Gladsax och saknar därmed motsvarighet i att belysa de kulturhistoriska förhållanden som redovisas ovan.
Antikvariska förutsättningar
Byggnadens storlek och form är egenskaper som belyser kulturhistoriska värden
kopplade till livsvillkor i samhället. Prästgården är uppförd i två fulla våningar efter en tydlig arkitektonisk idé som bygger på stram symmetri som betonar byggnadens bredd framför dess höjd. Det valmade sadeltaket tillsammans med en låg sockel låter fasaden bli synlig och den rytmiska indelningen med fönsteraxlar understryker ytterligare horisontaliteten.
Med hjälp av puts som fasadmaterial har byggnaden formats efter ett klassicerande
arkitekturideal som både betonar status och ekonomiska resurser. Bärande element
är materialens färg, form och användning, här använda i en ljust avfärgad spritputsad fasad med slätputsade arkitekturdetaljer som hörn och listverk invid takfoten i avvikande kulör. Till denna arkitekturstil hör otvetydigt huvudfasadens
centralmotiv; portalomfattningen i huggen sten bestående av en tympanon buren av
kolonner.
Bedömning
Enligt förslaget kommer prästgården att förses med en ny takkonstruktion i form av
ett valmat mansardtak och ytterligare en fönsterrad till de ursprungliga två. Taktäckningen byts från skifferimiterande eternitplattor till svart bandplåt. HuvudenJusterandes sign
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tréns omfattning i huggen sten ersätt med en balkong och de slätputsade hörnkedjorna förses med bandrustik.
Regionmuseet i Skåne anser att ombyggnaden enligt ritningsförslag medför att
egenskaper som ligger till grund för byggnadens kulturvärden försvinner, att dess
karaktärsdrag kraftigt förändras samt att värdebärande egenskaper skadas vilket
enligt Plan- och bygglagen är att betrakta som förvanskning.
Viktiga komponenter som tas bort eller på annat sätt berörs av förslaget är takmaterial, takkonstruktion, huvudentréns inramning samt delar av fasadmaterialet.
Störst påverkan på byggnadens karaktär har bytet från eternitklätt valmat sadeltak
till bandtäckt valmat mansardtak eftersom det kastar om exteriörens proportioner.
Förändringen påverkar byggnadens storlek och form genom att den nya takkonstruktionen betonar höjd framför horisontalitet. Den tillkommande fönsterraden i
takfallet tillsammans med takplåtens långsmala band artikulerar ytterligare detta
förhållande. Byggnadens karaktär förändras också av bytet från en stenomfattning,
med referenser till antikens ädikula, till en balkong. Entrépartiet får både ny form
och ny funktion när det omvandlas från en byggnadsdetalj med i första hand bildlig
relevans till en byggnadsdel med praktisk funktion.
Sökande har inte fått möjlighet att bemöta yttrandet från Regionmuseet då det inkom strax
innan byggnadsnämndens planerade sammanträdesdag.



Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gladsax 109:1, 134:1,
33:2, och 33.3.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Gladsax 33:1.

Sökande har fått remissvaret från Gladsaxlekplatsförening för bemötande. Bemötandet har
redovisats i sin helhet. Nedan följer utdrag från deras bemötande.
”Gladsax lekplatsförening är inte sakägare i detta ärende. Prästgården de hänvisar
till som omistlig byggnad i sin skrivelse, är den gamla prästgården, Lönebostället,
byggd på 1700-talet. Vi är pålästa vad gäller områdesbestämmelser för Gladsax,
PBL och avsaknaden av detaljplan.
Huset på fastigheten Gladsax 29:4 är inte på något sätt i sitt ursprungsskick från
1862. Varken utvändigt eller invändigt, de flesta kulturvärden är tyvärr redan bortrenoverade och huset på många sätt redan förstört. Huset är dessutom i mycket dåligt skick, fönster är uppruttna och fastspikade, dörrar murkna (vi kommer att renovera dessa), plåt läcker, eternittaket är trasigt, husets oisolerat, vattenläckage, mögel…gaveln åt väster är renoverad med enstegstätad fasad och fasta fönster. Taket
läcker so ett såll och det växer mossa och svamp på hela vinden. Takstolarna är
uppruttna och angripna och samtliga måste bytas.
Justerandes sign
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Vi är inga noviser vad gäller att renovera gamla hus och vi kommer att varsamt renovera byggnaden och återställa vad som förstörts under renoveringar och förfall
genom åren. Man bevarar ett kulturvärde genom att varsamt renovera men samtidigt också få funktion i ett hus. Att inte renovera och tillåta en byggnad förfalla i
årtionden, vilket detta hus råkat ut för, är en skam.
Vi läste i handlingarna inne på Riksarkivet att huset vid en tidig besiktning (vid
prästbyte) hade gul färg, huset målades vitt 1932. Vi tyckte därför att det var roligt
att återuppta den gula färgen.
Jag tror vi skrev i bygglovet Christinehofsgul i ett försök att förklara att fasaden
ska vara schatterad från ljusgul till mörkare gul. Detta kommer vi givetvis att provmåla för att hitta önskade kulörer och skiftningar. Fasadens puts mellan hörnen
och stuckatur kommer att vara s.k gammal knoppig och oregelbunden fasad vilket
också medför att fasaden i sig själv ger skuggbildningar och schatteringar. Arkitekten har varit i kontakt med Christinehof och fått en väldigt bra uppsats om slottsexteriöra färgsättning 1740-2008.
Beslutet att ändra utformningen på taket gjordes dels för att samtliga takstolar är
murkna, och angripna och måste bytas ut, och dels för att takkonstruktionen idag
är underdimensionerad och för klen för huset. Detta har inneburit att taket genom
åren har hängt sig vilket för att konstruktionen pressar väggarna utåt. För att åtgärda detta vill vi sätta på ett Mansardtak vilket gör att husets laster kommer att
ligga rakt uppifrån och lätta på trycket på väggarna. Höjningen av taket är marginell i förhållande till huset idag och mansardkonstruktionen är tidstypisk och användes på denna typ av byggnader. Dessutom syns knappt taket nerifrån marken
som byggnaden ser ut idag, och en höjning av taket och den brantare lutningen
skulle göra att huset nu får ett synligt tak vilket blir välgörande för byggnaden.
För att utnyttja byggnadens vind behövs takkupor. Det finns redan takkupor i alla
väderstreck på huset. Beakta att huset inte ligger läng med huvudgatan genom
Gladsax.
Riksintresse och kulturmiljö
 Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.


Fastighetens byggnader, både huvudbyggnaden och komplementbyggnaden är av
Länsstyrelsen utpekade kulturskyddad bebyggelse.



Inom regionala intressen är fastigheten även inom särskilt värdefulla kulturmiljöer.
Justerandes sign
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Fastigheten är inom områdesbestämmelser för Gladsax by, Simrishamns Kommun, Skåne län. Antagen av Kommunfullmäktige den 1 mars 1999.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelsernas syfte är att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Form,
material och färg understryker homogeniteten. Helheten med sin förankring i historien
skall bevaras utan att för den skull hindra nödvändiga förändringar.
I Områdesbestämmelserna för Gladsax by står det att bebyggelsen i Gladsax gamla bykärna kan delas upp i fyra kategorier, nämligen villor, äldre gårdar, yngre gårdar och gathus.
Förutom att man kan dela in bebyggelsen i de fyra grupperna kan man se ett område med
speciell karaktär inom byn, nämligen området kring kyrkan. Där finns prästgård, lönebostället (f.d prästgård), brandstation, skolhus, det gamla sparbankshuset och affären. Detta
är centrum i byn, med de viktigare och mer speciella byggnaderna.
Gladsax 29:4 är den byggnad som ovan benämns som prästgård.
Angående puts och kulör i Gladsax gamla by kan man peka på vissa typiska drag för bebyggelsen. Majoriteten av de putsade husen är vita. De övriga är rent gråa eller med svaga
pigmentskott av grönt eller blått. Nyanser av gult förekommer också dock inte takkupor
(mot gatan).
Fastigheten är klassificerad inom klass 1 i skriften ”Byggnader och miljöer på ÖsterlenGladsax” som gavs ut av stadsarkitektkontoret, Simrishamns kommun i samarbete med
Länsmuseet i Kristianstad 1996. (Nuvarande Regionmuseet). Skriften är en byggnadsinventering över den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Gladsax och ligger till grund
för Områdesbestämmelserna för Gladsax by. Prästgården är omslagsbilden på denna skrift.
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Fastighet Gladsax 29:4 är byggnad nummer 5 i byggnadsinventeringen och ingår i
klass 1 tillsammans med 8 andra viktiga byggnader i Gladsax bykärna.
Klass 1 står för:
Omistlig byggnad vars nedrivande, förvanskning eller vanvård skulle innebära en oersättlig förlust för ortens kulturvärde.
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På sidan 32 i samma skrift (Byggnader och miljöer på Österlen - Gladsax) står
det att bevarandet i sig är inget självändamål. Endast genom att slå vakt om representativa
exempel på bebyggelsen under olika skeden når man den kontinuitet som invånaren behöJusterandes sign
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ver för att identifiera sig. Att slå vakt om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse blir därmed
ett sätt att bidra till att det skapas en god närmiljö.
Vid bedömningen om en byggnad är mer eller mindre kulturhistorisk värdefull har hänsyn
tagits till egenvärde, miljövärde, ålder samt funktion. Med egenvärde menas hur ursprungligt huset är, d.v.s. i vilken utsträckning byggnaden har förändrats. Här ser man också om huset är ett exempel på den lokala byggnadstraditionen eller på en mer modeinfluerad arkitektur. En byggnads miljövärde beror på hur husen och miljön i grannskapet ser ut.
Byggnaden kan ha ett stort egenvärde, men om samtidigt miljön runt omkring har förändrats kraftigt, minskar detta det sammantagna värdet. Åldern var förut mycket viktigt vid
bedömningen av en fastighets kulturhistoriska värde. Idag framhålls däremot egenvärdet
och miljövärdet. I funktionen ligger att urvalet skall spegla olika typer av verksamhet, alltså inte bara bostadshus utan också exempelvis industribyggnader.
Översiktsplanen
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30 §
216, laga kraft 2017-03-15.
I Simrishamns kommuns översiktsplan kapitel 3A Värdefulla bebyggelsemiljöer står följande:
VARSAMHETSKRAVET I PBL
För all bebyggelse ska varsamhetskravet i Plan- och bygglagen uppfyllas, vilket innebär att
bebyggelsens särart och karaktärsdrag ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. Plan –
och bygglagen gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver
bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs.
FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
I Simrishamns kommun finns fler värdefulla bebyggelsemiljöer än de som angetts i ortsfördjupningarna, dessa kommer att utvecklas i det kommande arkitektur och kulturmiljöprogrammet. Som fastighetsägare ska man vara observant på varsamhets kravet i Plan – och
bygglagen och alltid söka kunskap om vilka arkitektoniska särdrag som präglar den tid från
vilken ens byggnad tillhör, för att kunna utföra renoveringsarbeten som inte förvanskar
huset.
I det pågående arbete med Simrishamns kommuns Arkitektur- och kulturmiljöprogram
betonas kyrkbyns betydelse i Gladsax. Där beskrivs bland annat att prästgården spelar en
stor roll i Gladsax långa historia och hur den tillsammans med kyrkan, lönebostället, f.d.
skolan, Medborgarhuset, f.d. brandstationen, och gamla borgruinen bidrar till en unik sammanhållen bystruktur och miljö i Gladsax.
Fornminnen
Fastighet Gladsax 29:4 ligger inom fornminnen.
Justerandes sign
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Artskydd
På fastigheten har fynd av Ormöga och Hårnarv påträffats.
Trafik
Fastighetens in- och utfart är ansluten till Gladsax Bygata som är en statlig väg.
Lagrum/ Bestämmelser
Plan- och bygglag (2010:900)
Enligt 12 kap. 2 § punkt 1. Utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har enligt andra
bestämmelser i denna lag ska nämnden
1. Verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och
landskapsmiljö.
Enligt 9 kap. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om
åtgärden
1. Inte strider mot områdesbestämmelser,
2. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket. 3, 6, 7, 9 11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Lag (2014:900)

Förbud mot förvanskning
Enligt 8 kap. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Byggnadsverkets utformning
Enligt 8 kap. 1 § punkt 1 och 2. En byggnad ska
1. Vara lämplig för sitt ändamål
2. Ha en god form-, färg- och materialverkan.

Underhåll och varsamhet
Enligt 8 kap. 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaperna som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
2 st. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Justerandes sign
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Enligt 8 kap. 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden.
Boverkets byggregler (BFS 2011:6)
Enligt 1:2211 Varsamhet
För att en åtgärd ska anses vara varsam bör den representera byggnadens karaktär avseende
- Proportioner, form och volym
- Material och utförande,
- Färgsättning och
- Detaljomsorg och detaljeringsnivå.
Den bör också ta till vara detaljer som är väsentliga för byggnadens karaktär.
Enligt 1:2212 Förbud mot förvanskning
Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som sammantaget
ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden.
Enligt 1:2213 Särskilt värdefull byggnad
En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 12 § PBL antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad som sägs här om byggnader gäller även för bebyggelseområden.
En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden.
Exempel på detta är
- Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har blivit sällsynt.
- Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbetsförhållanden, olika gruppers villkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värderingar och tankemönster och,
- Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta är
- Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, immigration eller emigration,
- Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammande i sin samtid och
- Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.
En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om
äldre material och teknik.
Justerandes sign
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En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning eller utsmyckning.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang.
Exempel på detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller
för ortens identitet eller lokala traditioner.
I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst
förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande.
Byggnader från tiden för 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem
kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
Förvaltningens bedömning
Fastighet Gladsax 29:4 och prästgården är en särskilt värdefull byggnad och bedöms ha ett
mycket starkt kulturhistoriskt och socialt värde.
Med anledning av prästgårdens betydande roll i Gladsax by under flera hundra år och för
det unika byggnadsverk som det är med både konstnärligt, arkitektoniskt och tektoniskt
värde, är bedömningen att den ombyggnad och tillbyggnad som ansökan avser skulle medföra en oersättlig förlust av byggnaden och byns sammanhållande miljö och kulturvärde.
Den nya utformningen av taket innebär en ny takkonstruktion och utformning. Tolv nya
takkupor tillkommer och en helt ny våning. Byggnadshöjden ökar med 2,7 meter och taknockshöjden ökar med 1,3 meter. Upplevelsen av taket från markplan blir en väsentlig
skillnad i och med mansardtakets branta lutning. Takkuporna som placeras i den lägre delen påverkar upplevelsen av taket som än högre och brantare. Detta främmande inslag bedöms avvika avsevärt från den karaktäristiska takutformning som prästgården har. Rätt
dimensionerade takstolar med stödben klarar en takkonstruktion med valmat tak med 27
graders lutning utan att skada väggarna och pressa dem utåt.
Enligt ansökan avser den konstnärligt gestaltade entrépartiet med historisk förankring i
kyrkans verksamhet att elimineras och ersättas med en ny balkong som är 3,8 x 2,5 meter
stor. Det skulle innebära en enorm kulturhistorisk förlust, då prästgården kännetecknas av
just entrépartiet med dess tempelliknande utsmyckning med kyrkligt motiv. Balkongen på
fasaden mot söder skulle utgöra ett opassande och främmande tillägg på denna byggnad.
Ansökans förslag på fasadputs i Christinehofsgul kulör bedöms inte vara lämplig på byggnaden med anledning av att kulören är för stark, för eldorange för sin omgivning och på
byggnaden. Kulören är en kulör som har används vid bland annat fasadrenoveringarna på
Christinehofs slott. Fastigheten Gladsax 29:4 är inte ett slott utan en prästgård och bör ha
en kulör likt befintlig kulör eller likt ursprunget.
Justerandes sign
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Förslaget till ombyggnad/tillbyggnad enligt ansökan ses som en önskan att omvandla prästgården till en slottsliknande herrgård vilket är något annat än vad den är. Förslaget bedöms
inte som lämplig på just denna byggnad då fastigheten och byggnaden besitter allt för starka kulturhistoriska och sociala värden.
Byggnaden kräver en omfattande renovering. En varsam renovering som tar hänsyn till
byggnadens arkitektoniska formspråk och värden utan att förvanska den är mycket positivt.
Funktionen som enbostadshus kan bibehållas utan att för den delen behöva byta takkonstruktion från lågt valmat tak till ett högt mansardtak med en ny våning och med tolv nya
takkupor. Om ljusinsläpp är nödvändigt på vindsvåningen kan takfönster i takfallet mot
innergården accepteras. De nya fönsterdörrarna med trappor till markplan anses inte förvanska byggnaden.
Vid en samlad bedömning förvanskar föreslagen åtgärd byggnaden på fastighet Gladsax
29:4 samt områdets homogenitet, karaktär, kulturvärden, sociala liv och identitet.
Bygglov bedöms inte kunna beviljas med sin utformning då åtgärden strider mot 8 kap. 13
§, 8 kap. 14 §, 8 kap. 17 §, plan- och bygglagen och Områdesbestämmelserna för Gladsax
By.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Remissvar
Kartor
Ansökan om bygglov med handlingar ,2020-06-26, 2020-07-07
Områdesbestämmelser för Gladsax by, Simrishamns kommun, Skåne län
Byggnader och Miljöer på Österlen - Gladsax
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja bygglov. Anser inte att byggnaden förvanskas och det ger ett
bra helhetsintryck.
Jacques Öhlund (FI): Avslå ansökan om bygglov. En viss stil av byggnader i Gladsax som
ska bevaras. Kan mycket väl byggas om med varsam hand och behålla karaktären.
Kristina Nilsson (M): Enligt Anders Johnssons förslag – bifall – Vad är alternativet, någon
har köpt den för att renovera den.
Fredrik Olsson (S): Enligt Jacques Öhlunds förslag - Avslå ansökan om bygglov. Ansökan
strider mot ”allt”.
Justerandes sign
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Ylva Stockelberg-Deilert (L): Enligt Anders Johnssons förslag – bifalla ansökan om bygglov. Till och med prästen och Lönebostället är positiva.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bifalla ansökan
om bygglov.
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 Stockelberr-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Birgitta Öhman (S), Fredrik
Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bifalla ansökan
om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen åtgärd inte förvanska byggnaden och det ger
ett bra helhetsintryck.






Ansökan om bygglov beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).
Kontrollansvarig ska anmälas till byggnadsnämnden.
Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att
bestämma en tid med en byggnadsinspektör.

Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
.
förslag till kontrollplan
förslag till rivningsplan
Justerandes sign
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prestatandadeklaration till eldstad
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
energibalansberäkning
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
projektering förberedelse bredband
färdigställandeskydd

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
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 ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Dessa åtgärder måste ni vidta:
-

Skorsten (trivseleldning): Vid eventuellt framtida befogat klagomål gällande
rökolägenhet kan miljöförbundet genom beslut komma att begränsa användandet av
eldstaden.

Avgifter
Bygglov:
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

33

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 114 forts

Dnr 2020/73

(16 + 28) x 8 x 47,3 x 1,1x 1,1 = 20 146 kronor
Underrättelse:
(60+ 5) x 47,3
= 3 075 kronor
23 221 kronor
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
(Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet. Jacques Öhlund (FI) lämnar in en skriftlig reservation.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Regionmuseet
Gladsax lekplatsförening
Grannar
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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Gärsnäs 7:9, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Gärsnäs 7:9 kom den 14 augusti 2020 in till Byggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd om 15 kvm byggnadsarea på fasad åt nordväst. Tillbyggnaden placeras 1,5 meter från fastighetsgräns i norr och
7,0 meter från fastighetsgräns i nordväst.
Detaljplanen
Stadsplanen för kvarteret Näckrosen i Gärsnäs sam(Gärsnäs 4), laga kraft 1971-12-07 anger att stadsplastämmelserna för byggnadskvarteret är:
- BF1- område för bostadsändamål med 1 vå- Punktprickad betecknad mark får icke bebyg- En fjärdedel av tomten får lov att bebyggas.
- Å med I betecknad mark får byggnad inte upptill större höjd än 4,4 meter.

hälle
nebening.
gas.
föras

Fastigheten har en area på: 690,05 kvm/ 4 = 172,51
som får lov att bebyggas.

kvm

Prickmarken har en bredd på 4,5 meter mot norr.
Avvikelser från detaljplanen
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljades den 20 november 2018. Ansökan avvek från gällande detaljplan då fastigheten bebyggdes med 18,5 kvm mer än vad detaljplanen tillåter vilket gav en avvikelse på 10,7 %.
17 kvm av arean placerades på prickmark, mark som enligt detaljplanen inte får lov att
bebyggas, vilket gav en avvikelse på 8,9 %.
Aktuell ansökan avviker då fastigheten bebyggs med ytterligare 15 kvm. Fastigheten bebyggs totalt med 206 kvm och den totala avvikelsen från detaljplanen för ytan som bebyggs är 19,4 %.
Justerandes sign
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14 kvm av förrådet placeras på prickmark och den totala ytan som placeras på prickmark är
31 kvm vilket ger en total avvikelse på 15 %.
Ansökan avviker totalt 34,4 % från gällande detaljplan.
Enligt praxis kan en liten avvikelse från detaljplan sammantaget vara upp till 10 %, men
det är en samlad bedömning som måste göras i varje enskilt fall.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar redovisas i sin helhet.



Yttrande har inkommit från gata/park–enheten.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gärsnäs 1:57, 7:8, 7:10,
9:7, 9:8 och 11:2.

Bestämmelser
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 §:
Det krävs bygglov för
2. tillbyggnad
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 §:
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 b §:
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker
från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens
eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 c §:
Justerandes sign
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Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
Förvaltningens bedömning
Föreslagen åtgärd bedöms inte vara lämplig då den avviker från detaljplanen. Åtgärden
avviker från detaljplanen med 14,8 % och sammantaget med redan beviljade avvikelser är
det en avvikelse på 34,4%.
Detta kan inte bedömas vara en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen eller dess
syften.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Ansökan om bygglov med handlingar, 2020-08-14
Remissvar
Kartor
Stadsplan för kvarteret Näckrosen i Gärsnäs samhälle (Gärsnäs 4), laga kraft 1971-12-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov. Avvikelsen är godtagbar och förenlig
med detaljplanens syfte.
Fredrik Olsson (S): Avslå ansökan om bygglov enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberr-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Birgitta Öhman (S), Fredrik
Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bifalla ansökan
om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bedömningen är att avvikelsen är godtagbar och förenlig med detaljplanens syfte.
Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till fastighetsgräns, med stöd av övergångsbestämmelse i PBL.


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



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Startbesked meddelas då lämpliga handlingar har lämnats till byggnadsnämnden (se
förslag nedan):
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Dimensioneringskontroll
Enklare brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes 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.
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Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgifter
12 x 3 x 47,3 x 1,1 x 1,1
8 x 3 x 47,3 x 1,1
Remiss:
40 x 47,3

= 2 060 kronor
= 1 249 kronor
= 1 892 kronor
5 201 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Skräddaröd 1:26, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Skräddaröd 1:26 kom in till Byggnadsnämnden den 27 juni 2020. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och förråd.
Fastigheten ligger utom detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.
Aktuell placering är inom sammanhållen bebyggelse.
Ansökan
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och förråd på fastigheten
Skräddaröd 1:26.
Aktuell plats för förhandsbeskedet är sydväst om den befintliga bebyggelsen på fastigheten
i närhet till Skräddaröd 1:70 med föreslagen in- och utfart mot Bassarydsvägen. Föreslagen
ny tomt är cirka 1 350 kvm och infart kommer nyttjas via servitut genom Skräddaröd 1:26.
Områdesbeskrivning
Fastigheten består av en bebyggd jordbruksfastighet med en area på cirka 116 400 kvm.
Fastigheten har befintlig bebyggelse bestående av bostadshus och komplementbyggnader/ekonomibyggnader.
Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 3 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket.
Området i stort kan beskrivas som en landskapsmosaik innefattande åkrar, ängar och skog
med inslag av bebyggelse. Några hundra meter norr om berörd fastighet med närområde
ligger Skräddaröds by.
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Foto från Bassarydsvägen mot öster och aktuell plats för ansökan och planerad infart. Foto
taget av handläggare i ärendet.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig. Remissvar redovisas i sin
helhet.
 Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Kommunekologen samt VA-avdelningen, Simrishamns kommun. Deras yttranden redovisas
under respektive rubrik nedan.
 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Skräddaröd 1:26, 1:65
och Vemmerlöv 16:8.
 Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Gyllebo 1:48, 1:368, Skräddaröd 1:27, 1:28, 1:70 samt fastighetsdelägare till Skräddaröd 1:64.
 Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Skräddaröd 1:7, 1:11,
1:68, 1:69 och Bränneboda-Bassaryd samfällighetsförening samt fastighetsdelägare
till Skräddaröd 1:64. Alla remissvar är redovisade i sin helhet.
Fastigheterna Skräddaröd 1:7, 1:11, 1:68 och 1:69 har inkommit med en gemensam erinran
och detta är ett utdrag av den:
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Bränneboda-Bassaryd Samfällighetsförening har haft erinran och skriver:
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Sökande har bemött inkomna remissvar och skriver:
”Generationsboende”
Jag är uppvuxen på lantbruksfastigheten Skräddarröd 1:26 som jag vill bygga ett hus med
förråd på. Dess ägare är min far. Jag arbetar under perioder av året med fastigheten och
markernas skötsel och vill för detta ändamål bygga nytt. Jag har egen familj med barn och
nuvarande bebyggelse på Skräddaröd 1:26 har begränsad huseringskapacitet. Jag är arvinge till Skräddaröd 1:26 och planerar att ta över bruket av den i framtiden.
Jag känner till fastigheten Skräddaröd 1:26 och dess omgivningar väldigt väl. Vid placering av tomten har jag försökt ta god hänsyn till och noga beaktat inverkan på landskapet,
natur och kulturvärden, påverkan på nuvarande och framtida markanvändning, samt relation till grannar.
Ändring av landskapsbild
Planerad nybyggnation förändrar inte landskapsbilden då topografi och växtlighet helt
hindrar insyn ifrån övriga fastigheter. Det är heller ingen insyn ifrån Bassarydsvägen in
till ny bebyggelse.
Planerat hus ligger dock i närhet till befintliga hus och tomter för att motverka spridd bebyggelse. Placering av hus är i gränslandet mellan öppen mark och skog. Skogen kommer
antingen att fungera som ett insynsskydd eller som en fond. Nybyggnationen kommer således ej att påverka några siktlinjer, siluetter eller landskapsrum. Med föreslagen placering
kommer det således göra liten inverkan på upplevelsen av det nuvarande kulturlandskapet.
Ändring av markanvändning
Det är en väldigt marginell del av Skräddaröd 1:26 som kommer att bebyggas. Marken
saknar kommersiellt bruksvärde för livsmedelsproduktion.
Val av placering av tomt
Bygglovshandläggare Camilla Hedin har bett mig förklara varför tomten ej placerats i
direkt anslutning till Bassarydsvägen.
Närmare Bassarydsvägen är det väldigt kuperat samt skogsbeklätt. Det är en väldigt smal
öppen och flack areal mellan fastigheterna 1:70 och 1:68 med en bredd på mellan 4 och 8
meter. På grund av detta är det inte möjligt att anlägga ett nybygge där med vederbörligt
avstånd till grannfastigheten 1:70.
Läge för sökt förhandsbesked innefattar eller angränsar inte till några stenmurar eller
stengärdsgårdar.
Nuvarande placering ger även mycket goda möjligheter att utnyttja solenergi.
Infartsväg/Trafiksäkerhet
Planerad infartsväg ansluter till Bassarydsvägen på en raksträcka med god sikt åt båda
håll. Inga byggnader skymmer sikten och eventuell skymmande växtlighet kan klippas i
framtiden. Där planerad infartsväg ansluter till Bassarydsvägen sker redan idag trafik
med jordbruksmaskiner.
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Att anlägga infartsväg till ny tomt via infartsvägen till Skräddarröd 1:26 är mycket mer
komplicerat på grund av en kraftig backe. Nuvarande förslag till infartsväg ligger på platt
mark och tar även betydligt mindre markyta i anspråk.
Ökad trafik
I nuläget besöker jag min far på hans fastighet Skräddarröd 1:26 ofta. Det kommer således
i princip inte ske någon ökning av trafik på Bassarydsvägen.
Fastigheten kommer naturligtvis att bidra med avgifter till Bränneboda-Bassaryd
Samfällighetsförening.”
Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och VA-avdelningen, Simrishamns kommun har
lämnat yttranden i ärendet och nedan följer utdrag av yttrandena. Yttrandena redovisas i sin
helhet.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund:
”Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat förhandsbesked.
Enligt miljöförbundets inventering har ni ett befintligt godkänt enskilt avlopp (gäller även
gemensamhetsanläggningar). Om befintligt avlopp inte är dimensionerat för planerad utökning, kontakta miljöförbundet då anmälan/ansökan kan krävas till miljöförbundet.
Närheten till odlad mark och djurstallar bör även beaktas, så att ett framtida boende i huset
inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare eller
fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämpningsmedel.”
VA-avdelningen, Simrishamns kommun:
”Anslutning till allmänt VA-ledningsnät
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-ledningsnät.
Det innebär att det inte finns någon allmän VA-försörjnings-skyldighet.
Enskilt vatten och avlopp
Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och ska
kontaktas för tillståndsansökan av enskild avloppslösning.
För enskilt vatten rådger VA-avdelningen att fastighetsägaren söker information på SGU,
Sverigs geologiska undersökningar angående information och anläggande av enskild vattenförsörjning.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

44

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 116 forts

Dnr 2020/76

I 11 kap 11 § miljöbalken finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för
vattenuttag för en- och tvåfamiljsfastighets vattenförsörjning. Det enskilda vattenuttaget får
dock inte ha negativ påverkan för allmänna eller enskilda intressen eller störa vattenbalansen.”
Kommunekologen
Kommunekologen i Simrishamns kommun har lämnat yttrande i ärendet:
”Området för nybyggnationen består av blandskog med ädellövskog och inslag av tallskogsområden med ömsom öppna marker. I området finns stengärdsgårdar och stenmurar
vilka omfattas av generellt biotopskydd.
Aktuell fastighet ligger inom område med nationell bevarandeplan för odlingslandskapet,
så kallat NBO- område. Fastigheten ligger även inom Riksintresse för naturvård enligt MB
3:6.”
Biotopskydd
Inga kända biotopskydd finns på fastigheten, men stenrösen, alléer och stenmurar är exempel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgärden. Mer
information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets hemsida för
mer hjälp.
Riksintresse
Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3
kap 6 §:
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Fastigheten och området ligger även inom område med nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, så kallat NBO- område.
Fornminnen
Fastigheten ligger inte inom någon känd fornlämning.
Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men vissa sällsynta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantnings-områden eller
platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen.
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Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden för strandskydd eller landskapsbildskydd.
Kollektivtrafik
Aktuell placering ligger cirka 850 m från busshållplats Skräddaröd by utmed Sträntevägen
nordväst om Skräddaröd by. Regionbuss 574 Brösarp-Sankt Olof-Simrishamn passerar 8
gånger per dag, måndag – fredag, åt vartdera håll.
I Rörum, 3,4 km bort, ligger busshållplats Rörum Sophiaskolan där regionbuss 573 Simrishamn-Kivik passerar 6 gånger per dag, måndag – fredag, åt vartdera håll.
Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, postombud och butik finns 8,5 km från aktuell åtgärd i Sankt
Olof. I Simrishamn 13,6 km bort finns apotek m.m.
Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, en ny översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 17 oktober 2012, § 353, av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område F, att ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till höga natur- och kulturvärden.
Vägledning för ny bebyggelse i områden med höga natur- och kulturvärden:
Nybyggnation tillåts restriktivt. Bebyggelsestrategin utgår från de krav som finns enligt 1
och 3 kap. Miljöbalken, där mark- och vattenområden, som ur allmän synpunkt har stora
naturvärden, kulturvärden eller har stor betydelse för friluftslivet, så långt som möjligt ska
skyddas mot åtgärder som skadar dessa.
En del av dessa områden utgörs av riksintresseområden för natur- och kulturvärden enligt
kap. 4 miljöbalken, där exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till
stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i miljöbalkens kap. 4 utgör dock inte hinder för utveckling av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Flera områden är även utpekade som värdefulla naturområden i kommunens naturvårdsprogram. För dessa områden gäller även kraven enligt 2 kap. och 8 kap. Plan- och bygglagen vid nybyggnation där en långsiktigt hållbar utveckling prioriteras samt att hushållningsprincipen för mark- och vattenanvändning ska följas.
Vidare beskrivs i översiktsplanen att kommunen ska vara restriktiv mot alla ingrepp på
odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka drift eller naturvärden negativt. Vid nybyggnation på landsbygden ska hänsyn tas till befintlig bebyggelsestruktur.
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Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor uppstått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. Nya byggnader ska placeras så att de
får stöd i landskapet och av befintlig bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ
påverkan på omgivningens siluett. Hänsyn ska tas till strukturer såsom gränser i landskapet, grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader
ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.
Föreslagen placering ingår inte i utbyggnadsområde enligt översiktsplanen och är inte inom ett område där utbyggnad företrädesvis ska ske som kvalitativ förtätning inom befintlig
bebyggelse och ortsavgränsning för att minska spridd bebyggelse och på så vis bidra till
minskad miljöbelastning.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling i kommunen.”
”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med
och styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar
för en robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att
översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan
Bestämmelser
Plan- och bygglagens 9 kap. 17 §: Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.
Plan- och bygglagens 9 kap. 18 §: Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas
är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom
två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 §: Planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används
för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför
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en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3
kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 4 §: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 5 §: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636).
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 §:
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen
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ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag
(2014:477).
Enligt Miljöbalken 3 kap. 4 §: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §: Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall
särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Förvaltningens bedömning
Aktuell ansökan bedöms inte uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagen och Miljöbalken avseende hushållning med mark. Jordbruksmark är av nationell betydelse och ska
endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhälls-intressen och åtgärden bedöms
skada de naturvärden som finns i området.
Placeringen av tomten och bebyggelse bedöms inte följa den bebyggelsestruktur som finns
och placeringen bedöms innebära en begränsning av användningen av kvarvarande mark
runt föreslagen tomt.
Som generationsboende skulle ett lämpligt placerat hus i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse på fastigheten ses mer positivt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Kartor
Remissvar, med bemötande
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-06-27
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. kap 3A.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen bedöms jordbruksmarken och naturmiljöns värde väga tyngre än det
enskilda intresset för bebyggelse. Marken bedöms inte vara lämplig för ändamålet och bidrar
inte till en god hushållning.


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

Avgifter
Förhandsbesked:
150 x 47,3
Remiss 80 x 47,3

= 7 095 kronor
= 3 784 kronor
10 879 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
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 60:1, bygglov - ändrad användning från garage till gästhus
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Svinaberga 60:1 kom den 7 april 2020 in till Byggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov för ändrad användning från garage till gästhus.
Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från garage till gästhus med en byggnadsarea på 68,73 kvm. Byggnaden byter kulör från vit till faluröd och en eldstad installeras.
Befintlig byggnad är placerad 4,5 – 6,23 meter från fastighetsgräns i norr.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar har redovisats i sin helhet.


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



Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Svinaberga 59:2.



Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Svabesholm 1:17, 1:69,
Svinaberga 56:1.



Yttrande har inte inkommit från fastighetsdelägare till Svinaberga 57:1.

Sökande har fått remissvaren för bemötande men har inte bemött dessa.
Teknisk service
VA-avdelningen, Simrishamns kommun har lämnat yttrande i ärendet och nedan följer
utdrag av yttrandet. Yttrandet har redovisats i sin helhet.
VA-avdelningen, Simrishamns kommun:
Anslutning till allmänt VA-ledningsnät
Fastigheten är sedan tidigare ansluten till VA-ledningsnät. Vatten till gästhuset ska gå genom befintlig vattenmätare.
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Skicka in VA-ansökan
I och med att det görs en ändring av VA-installationen på fastigheten ska en VA-ansökan
tillsammans med invändiga och utvändiga VA-ledningar skickas in till VA-avdelningen.
Debitering av lägenhetsavgifter
Enligt bygglovsritningen ser tillbyggnaden ut att inredas som en självförsörjande enhet
med kök/pentry, wc, sovrum och umgängesrum.
I och med att tillbyggnaden ser ut att fungera som självförsörjande boendeenhet kommer
en lägenhetsavgift att tas ut. Lägenhetsavgift tas ut både som anläggningsavgift och brukningsavgift.
Riksintresse
Fastigheten omfattas av riksintressen för Friluftsliv MB 3:6, Rörligt friluftsliv MB 4:1-2,
Högexploaterad kust MB 4:4.
Fastigheten ligger inom område utpekat av Simrishamns kommun för värdefull bebyggelsemiljö.
Förordnanden
Fastigheten ligger inom landskapsbildskydd och dispens kan krävas från Länsstyrelsen för
att genomföra åtgärden.
Bestämmelser
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 §:
Det krävs bygglov för
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 §:
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §:
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
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hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas. Lag (2014:862).
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 5 §:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636).
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 §:
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag
(2014:477).
Förvaltningens bedömning
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

53

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 117 forts

Dnr 2020/75

Aktuell befintlig byggnad bedöms inte vara lämpligt placerad för sitt föreslagna ändamål.
Byggnaden är placerad 4,5 – 6,23 meter från fastighetsgräns som gränsar till åkermark som
brukas, besprutas och gödslas.
Att ta aktuell byggnad i bruk för bostad istället för garage innebär ett annat uppehälle och
användning av ytan kring byggnaden men också möjlighet till långvarigt boende, vilket
kan innebära en begränsning för åkermarksägaren i sin drift och användning av marken
som är närmast belägen.
Jordbruksmark är av nationell betydelse och åtgärder som kan begränsa användningen av
den bedöms inte vara lämpliga.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Kartor
Remissvar
Ansökan om bygglov med handlingar, 2020-04-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov
Fredrik Olsson (S): Bevilja ansökan om bygglov
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om att bevilja ansökan om bygglov och finner att
nämnden besluta göra så.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT







-

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Kontrollplan inkommen 2020-05-21 godkänns (10 kap. 24 § PBL).
Kontrollplan för eldstad inkommen 2020-05-21 godkänns (10 kap. 24 § PBL).
Startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).
Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).
Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när följande handlingar
har inkommit till byggnadsnämnden:
signerad kontrollplan
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signerad kontrollplan för eldstad
elsäkerhetsintyg
besiktningsprotokoll från sotare
provtryckningsprotokoll
våtrumsintyg

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.
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.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Dessa åtgärder måste ni vidta:
-

En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-avdelning.
Tillstånd behövs från Länsstyrelsen i Skåne Län avseende landskapsbildskydd.
Vid markingrepp kan tillstånd behövas enligt 2 kap. kulturmiljölagen från Länsstyrelsen.

Avgifter
12 x 6 x 47,3 x 1,1 x 0,7
8 x 6 x 47,3 x 1,1
Remiss
40 x 47,3

= 2 622 kronor
= 2 497 kronor
= 1 892 kronor
7 011 kronor

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post och Inrikes Tidningar
Fastighetsägare till Svinaberga 59:2
Grannar (meddelande om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Hammenhög 28:15, bygglov för ändrad användning från förråd till gästrum
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Hammenhög 28:15 kom in till Byggnadsnämnden den
11 november 2019. Ansökan avser bygglov för ändrad användning från förråd till gästrum.
Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från del av förråd till gästrum om 15,68
kvm bruttoarea. Befintligt förråd är placerat mot grannfastighetens Hammenhög 28:13
ekonomibyggnad och 4,0 meter från fastighetsgräns i söder.
På fasad mot söder sätts en ny glasad dörr in istället för 2 fönster.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.


Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Remissvar har
redovisats i sin helhet.



Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hammenhög 25:2.



Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Hammenhög 28:13. Remissvar med erinran har redovisats i sin helhet.

Sökande har fått remissvaren för bemötande. Bemötandet har redovisats i sin helhet.
Områdesbeskrivning
Fastigheten är bebyggd med bostadshus och komplementbyggnad. Mot väst och söder
gränsar fastigheten till jordbruksmark och i öst till bostad och ekonomibyggnader.
Regionalt intresse
Fastigheten omfattas av regionalt intresse för kulturmiljöstråk.
Bestämmelser
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 §:
Det krävs bygglov för
Justerandes sign
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3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 §:
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §:
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas. Lag (2014:862).
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 5 §:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636).
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 §:
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
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3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag
(2014:477).
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 1 §:
En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 §:
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall,
10. bredbandsanslutning, och
11. laddning av elfordon.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239)
Förvaltningens bedömning
Justerandes sign
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Aktuell byggnad bedöms inte vara lämplig för sitt ändamål då förrådet är placerat mot
grannfastighetens ekonomibyggnad och åtgärden bedöms innebära en betydande olägenhet
för Hammenhög 28:13. Det är inte lämpligt att grannfastighetens vägg blir en del av föreslagen bostad.
Det råder otydligheter om brandklassning av befintlig vägg och brandkraven bedöms vara
svåra att uppnå då man inte kan säkerställa den avskiljande väggens egenskaper och brandskydd.
Åtgärden bedöms dessutom kunna innebära begränsningar för användandet av ekonomibyggnaden på grannfastigheten om bostad skulle beviljas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Remissvar med bemötande
Kartor
Ansökan om bygglov med handlingar, 2020-06-01
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Aktuell byggnad bedöms inte vara lämplig för sitt ändamål och åtgärden bedöms innebära
en betydande olägenhet för berörd granne.


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

Avgifter
Avslag bygglov
12 x 3 x 46,5 x 1,1 x 0,7
Remiss 20 x 46,5

= 1 289 kronor
= 930 kronor
2 219 kronor

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

61

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 119

Dnr 2020/68

Hoby 4:33 - bygglov - ändring till enbostadshus och museum
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller ändring och tillbyggnad för bostadsändamål och museum inom
Hoby 4:33. Fastigheten är belägen vid Spraggehusvägen i Kyhl Mälarhusen.
Den befintliga byggnaden innehåller arbetslokal och förråd för fiskeverksamhet. Området
inom Hoby 4:33 används till stor del för fiskeverksamhet, för redskap och garnhänge. Det
har funnits en verksamhetsbyggnad på platsen sedan flera decennier. Fastighetens area är
806 kvm och byggnadens area är 94 kvm.
Bygglovsansökan redovisar om- och tillbyggnad av verksamhetslokal till enbostadshus och
fiskemuseum. Önskad förändring innebär tillbyggnad mot nordväst/sydväst. Sammanlagd
byggnadsarea blir 170 kvm varav ca 35 kvm för museum.
Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Miljöbalken som i 4 kap anger att det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömning av tillåtlighet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön samt att fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Området gränsar till område av riksintresse för friluftsliv.
Fastigheten och området gränsar till område som omfattas av Länsstyrelsens förordnande
för strandskydd och landskapsbildsskydd.
Området är detaljplanlagt. Detaljplan för Hoby 4:6, 10:9 m fl, laga kraft
1998-10-29, anger kvartersmark för fiskeverksamhet i liten skala för Hoby 4:33. I sydöst
och sydväst gränsar fastigheten till allmän platsmark natur, i nordväst till kvartersmark för
bostäder.
Detaljplanen ligger till grund för hur marken får användas och bebyggas.
Detaljplanen anger största taklutning 30 grader. Den befintliga byggnadens taklutningar är
30 grader. Taklutning på föreslagen byggnad är 45 grader.
Bygglovsansökan avviker från detaljplanens anvisning om användning av kvartersmark.
Fråga om kvartersmarkens användning har prövats i planärende för Hoby 4:33:
Fastighetsägaren begärde planmedgivande för ändring till bostadsändamål. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 9 mars 2017, § 39, att lämna ett positivt planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 31 januari 2019, § 19, att godkänna förslag till ny detaljplan
för samråd. Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrande att marken inte bedöms lämplig för
Justerandes sign
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bebyggelse med hänsyn till risk för översvämning och erosion. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 24 oktober 2019, § 231, att avskriva planärendet med hänsyn till områdets utsatthet för höjda havsnivåer, översvämning och erosion.
Berört område ligger ca 80 m från havet och marknivån inom fastigheten är inom intervallet 2,5–3 m över havet. Marken är av sand vilket gör den lätteroderad och känslig för
grundvattenhöjning.
Fråga om bostadsändamål har hanterats i ett tidigare bygglovsärende:
Fastighetsägaren ansökte om bygglov för ändring (om- och tillbyggnad) till enbostadshus.
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag var att bygglov inte skulle beviljas eftersom ansökan stred mot detaljplanens reglering av markanvändning. Byggnadsnämnden
beslutade 10 mars 2020, § 28, att återremittera ärendet till sökande för omarbetning avseende storlek och ett förslag som även inkluderar nuvarande fiskeverksamhet.
I nu aktuell ansökan framförs att den tidigare ansökan dras tillbaka.
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.
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.
Ändring av byggnad till bostad inom kvartersmark som är avsedd för verksamhet betraktas
som en stor planavvikelse.
Plan- och bygglagen, 9 kap 25, 26 §§, anger att berörda ska underrättas, ges tillfälle att
yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan.
Underrättelse behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges.
Berörda sakägare har beretts tillfälle till yttrande.
Ansökan har remitterats till miljöförbundet och VA-avdelningen, till samfällighetsföreningen samt till fastighetsägare/grannar till Hoby 4:6, 4:18, 4:32, 10:3, 10:9, 10:25 och
18:18.
o Remissvar utan erinran har inkommit från Spraggehusens samfällighetsförening
samt från fastighetsägare till Hoby 4:6, 10:9 och 10:25.
(En av ägarna till Hoby 4:6 äger den fastighet ärendet gäller).
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 4:18, 4:32 och
10:3.
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o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 18:18.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot ändring till enbostadshus
och museum. Informerar om bland annat installation värmepump, trafik och avfall/källsortering.
VA-avdelningen: Informerar om att VA-ledningar korsar fastigheten. Parkering och
trädäck ser ut att hamna inom ledningsrättsområde. Restriktioner gäller inom ledningsrättsområde. VA-ledningar får inte överbyggas eller skadas. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för anslutning till allmänt VA-ledningssystem. Fastigheten kan anslutas. Dagvatten och dräneringsvatten ska hanteras lokalt.
Fastighetsägare Hoby 4:18: Invänder mot ansökan och yrkar på att bygglov avslås om inte
gc-stig över Hoby 4:33 kvarstår eller går över Hoby 4:6 på ett lämpligt ställe. Invänder inte
mot bygglov om befintlig stig säkras i ansökan/bygglov. Hänvisar till inlaga om gc-stig i
tidigare ärende om ändring av detaljplan för Hoby 4:33 som avskrevs. Ytterligare skäl för
att avskriva bygglovsansökan är också att varken museum eller bostad följer detaljplanens
syfte om fiskeverksamhet.
Fastighetsägare Hoby 4:32: Bestrider ansökan och yrkar på att bygglovsansökan avslås.
Hänvisar till tidigare planärende avseende ändring av detaljplan som avskrevs. Avgav yttrande om att planändring inte skulle medges. Åberopar vad som anfördes då eftersom det
är relevant nu. Länsstyrelsen framförde att marken inte är lämplig för bebyggelse. Hänvisar
till plan- och bygglagen och miljöbalken samt kommunens översiktsplan avseende lämplig
markanvändning, erosion och översvämning samt riksintressen. Bygglov för bostad och
museum överensstämmer inte med detaljplanens angivelse av verksamhet. Avvikelse från
detaljplan är avsevärd. Museiverksamhet kan förväntas generera ökad biltrafik. Lokalgatan
är för behöriga. Det finns redan ett sjöfartsmuseum i Skillinge som lämpligen kan inhysa
historiska föremål gällande fiske. Föreslagen taklutning avviker från medgiven taklutning,
det medför en väsentlig höjning av taknock. Sökta åtgärder strider mot detaljplanen.
Fastighetsägare Hoby 10:3: Ändring till enbostadshus och museum kommer att generera
ökad biltrafik. Kommer att leda till parkering också på annan mark. Bestrider bygglovsansökan.
Bemötande från sökande: Det är kvartersmark det handlar om och inte allmän platsmark,
så länge det finns markerad gc-väg i detaljplanen finns det ingen allmän rätt till marken
inom kvartersmarken. Hoby 4:33 är kvartersmark och avsedd för bebyggelse. Det togs
ställning till allmänna intressen när detaljplanen upprättades. Det lär inte bli så mycket
trafik till det lilla museet.
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Förvaltningens bedömning
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.
Ansökan är inte i linje med gällande detaljplan samt plan- och bygglagens anvisningar.
Bedömningen är att ansökan om bygglov ska avslås.
Slutsats i tidigare planärende är att markområdet inte bedöms som lämpligt för bebyggelse
utifrån risk för översvämning och erosion.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Kartor och flygfoto
Ansökan om bygglov
Remissvar och bemötande
Tidigare planärende, samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-10-24 § 231.
Tidigare planärende, Länsstyrelsens yttrande, 2019-04-03.
Detaljplan för Hoby 4:6, 10:9 m fl Spraggehusen (M11), laga kraft 1998-10-29.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bifall till ansökan om bygglov
Fredrik Olsson (S): Avslag i enlighet med förvaltningens förslag
Jacques Öhlund (FI): Instämmer i Fredrik Olssons förslag om avslag. Hänvisar till erosionsrisken och höjda havsnivåer.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns.
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
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Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberr-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Birgitta Öhman (S), Fredrik
Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bifalla ansökan
om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Avvikelsen är godtagbar. Förslaget ligger på tre meters höjd.


Bygglov beviljas.



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



Kontrollansvarig är Göran Söderberg.

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
tid med en byggnadsinspektör.
Lämpliga handlingar att lämna in före tekniskt samråd:
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
markradonundersökning
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
projektering förberedelse bredband
färdigställandeskydd
……………………………………
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
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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 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
VA-avdelningens yttrande ska följas.
Miljöförbundets yttrande ska beaktas.
Tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen behöver iordningställas för att rymma avfallsfraktioner så att källsortering av avfall kan genomföras och hanteras på ett sådant sätt att
det inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Bygglov
(18 + 28) x 8 x 47,3 1,1 x 1,1
Remiss/kungörelse
65 x 47,3

= 21 062 kronor
= 3 075 kronor
24 137 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Reservationer
Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet.
_______
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Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
fastighetsägare till Hoby 4:18, 4:32 och 10:3
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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Viks fiskeläge 3:6 - bygglov - uppförande av takkupor
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller uppförande av takkupor på bostadshuset inom Viks Fiskeläge 3:6.
Fastigheten är belägen söder om hamnområdet i Vik.
Ansökan avser ändring av utformning och utseende. Föreslagen förändring är två takkupor
i takfall mot norr.
I ansökan framförs att två takkupor skulle underlätta boendet och möjliggöra en möblering
på andra våningen för åretruntboende.
Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv, kulturmiljövård och högexploaterad kust enligt Miljöbalken som i 3 kap anger att 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.
Ortsområdet nordöst om Viks Stora Väg, fiskelägets bebyggelse och gator, är till största
delen inte detaljplanlagt.
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: Böndernas gårdar och fiskarnas boningshus ligger sida vid
sida. Bebyggelsen är till övervägande del låg och oregelbundet grupperad kring de slingrande, smala gatorna och sträddena vilka ofta kantas av låga stenmurar. Husen tillhör i regel 1800-talet och är i de äldre delarna närmast hamnen företrädesvis byggda i korsvirke.
För övrigt är tegel det vanligaste byggnadsmaterialet. Moderna hus har tillkommit i miljön
och följer den traditionella strukturen. Hamnen utgörs av två armar som bildar en skyddad
bassäng. Vid hamnplanen finns bodar och torkplats för garn, vilket understryker lägets
ålderdomliga karaktär.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten 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, redovisar att fiskeläget är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
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Byggnadsnämndens riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster
anger att takyta mot norr på bostadshuset inom Viks Fiskeläge 3:6 inte får förses med takkupor eller takfönster. Takyta mot söder får förses med två mindre takkupor eller takfönster.
Riktlinjerna och anvisningarna, antagna av byggnadsnämnden 14 januari 1985, § 18, vars
syfte är att värna kulturmiljön, gäller för Simrishamn och för kustorterna och reglerar var
och hur takkupor och takfönster får uppföras, vilka takytor som ska vara obrutna och vilka
som får förändras, i förhållande till kulturmiljö och bevarandevärden, samt utifrån miljöupplevelse (synliga/mindre synliga).
Undantag från riktlinjerna kan medges av byggnadsnämnden då särskilda skäl föreligger,
till exempel vid restaurering samt vid behov av vindsinredning och därmed dagsljusintag.
Många takfall i området är obrutna, dvs utan takkupor. Obrutna takfall representerar ett
positivt kulturmiljövärde.
Byggnadsnämnden har tidigare, beslut april 2003, medgivit undantag från riktlinjerna och
beviljat bygglov för uppförande av två takfönster mot norr.
Bostadshusets vindsvåning får ljus från två takfönster mot norr, ett gavelfönster i väster
och en takkupa mot söder vilket medför ljusinsläpp från tre väderstreck.
Riktlinjerna medger att två mindre takkupor eller takfönster får uppföras mot trädgårdssidan, vilket innebär att ljusinsläpp kan utökas i söder.
Ansökan har remitterats till fastighetsägare/grannar till Viks Fiskeläge 2:1, 3:7, 32:1 och
71:2 samt till Viks Fiskeläges Vägförening.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Viks Fiskeläge 2:1,
3:7 (1 st) och 71:2 (3 st) samt från vägföreningen.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Viks Fiskeläge 3:7 (1 st), 32:1 och
71:2 (1 st).
Plan och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
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 redovisar att fiskeläget är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska beaktas vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Ansökan följer inte kommunens riktlinjer och anvisningar för takkupor och takfönster.
Justerandes sign
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Två takkupor i takfall mot norr bedöms som olämpligt i sammanhanget, huset är väl synligt
i bebyggelsemiljön, takkupor mot norr bedöms inte vara förenlig med områdets kulturmiljövärden.

Bedömningen är att undantag från riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor
och takfönster inte kan medges.
Upplägget i ansökan bedöms inte vara förenligt med riksintresset för kulturmiljön och bebyggelsemiljöns värden.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god
helhetsverkan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Ansökan om bygglov
Remissvar
Kartor och flygfoto
Översiktsplan - kap 3B.
Riktlinjer och anvisningar för ppförande av takkupor och takfönster
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan är inte i linje med regionalt och kommunalt planeringsunderlag.
Föreslagna takkupor mot norr är inte lämplig i bebyggelsesammanhanget utifrån kulturmiljöaspekter.
Intresset för att värna kulturmiljön väger tyngre än det enskilda intresset för föreslagen
byggnadsåtgärd.


Ansökan om bygglov avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag
12 x 4 x 47,3 x 1,1
Remiss/underrättelse
45 x 47,3

= 2 497 kronor
= 2 129 kronor
4 626 kronor
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_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Sandby 10:38 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom Sandby 10:38. Ansökan redovisar ett bostadshus och en garagebyggnad.
Fastigheten Sandby 10:38 är belägen vid Gamla Kustvägen nordväst om kustvägen (Örnahusvägen) inom södra delen av området Kyhl Mälarhusen.
Området inom fastigheten består av gräsbevuxen mark. Fastighetens areal är 2 151 kvm.
Området i stort omfattas av Länsstyrelsens förordnande för landskapsbildsskydd.
Området berörs inte av riksintressen.
Områden och fastigheten är inom båtnadsområden för dikningsföretagen Sandby mosse
och Sandby utmarksdikning. (Dikningsledningen är belägen ungefär i linje med fastighetens södra gräns.)
Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning i området är 7 utifrån
klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Borrby och Skillinge. Närmsta ort för
samhällsservice är Borrby.
Beskrivning av befintlig bebyggelse vid Gamla Kustvägen:
Bostadshusen inom Sandby 8:3, 13:2, 45:6 och 45:10 är äldre bebyggelse, det senast tillkomna är inom 45:10 där huset uppfördes under 1950-talet.
Bostadshuset inom Sandby 59:11 stod klart för drygt tio år sedan. Bostadshusen inom
Sandby 2:67 och 2:68 var färdigbyggda för cirka tio år sedan. Byggrätterna prövades inledningsvis genom förhandsbesked.
Historik avseende förhandsbesked för Sandby 10:38 och 10:39, tidigare Sandby 10:9:
Byggnadsnämnden beslutade 2005 att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av
två bostadshus inom norra delen av Sandby 10:9. Avstyckning till två bostadsfastigheter Sandby 10:38 och 10:39 - genomfördes 2006. Myndighetsnämnden beslutade 2011 att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom Sandby 10:39.
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Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 30 maj 2015, § 216, lagakraftvunnen 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Kyhl Mälarhusen: I området finns
stora allmänna intressen och värden att värna bland annat jordbruksmark samt natur- och
kulturmiljön i stort. Ny bebyggelse anse kunna skada områdets karaktär. Området bör inte
fragmentiseras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafik-punkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling i kommunen.”
”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med
och styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar
för en robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att
översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
Fördjupning av Simrishamns stad
Infrastrukturplan
Miljöförbundet, kommunens VA-avdelning och berörd vägsamfällighet samt berörda fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked för
Sandby 10:38.
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o Remissvar utan erinran har inkommit från Sandby by vägsamfällighet samt från
fastighetsägare till Sandby 10:9.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 8:3, 13:2,
13:16 och 59:10.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Sandby 59:11 och Sandby 10:39.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot förhandsbesked. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska bostaden ha enskild avloppsanläggning. Tillstånd från miljöförbundet krävs. Även installation av värmepump, toalett
av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan.
Om inte bostad byggs radonsäkrad rekommenderas provtagning avseende radonförekomst
i mark. Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i
marken inom stora delar av Österlen. Närhet till odlad mark och djurstallar bör beaktas så
att framtida boende inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare,
jordbrukare eller fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning
med bekämpningsmedel. Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för avfall
iordningsställs så att källsortering kan genomföras och hanteras på ett sådant sätt att det
inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
VA-avdelningen: Dikningsföretag finns vilket kan medföra att marken är fuktig och att det
finns risk för översvämning. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för anslutning till
allmänt VA-ledningssystem. Fastigheten kan anslutas. Dagvatten och dräneringsvatten ska
hanteras lokalt inom fastigheten. VA-ansökan med ritningar ska skickas in. Förbindelsepunkt för dricksvatten finns för fastigheten. Spillvattensystemet i området är trycksatt varför en pump kommer att placeras på fastigheten.
Fastighetsägare till Sandby 8:3: Huset passar inte in i omgivningen.
Fastighetsägare till Sandby 13:2: Om byggnation skulle tillåtas (tveksamt p g a stora allmänna värden att värna för området) skulle då helst se murade hus så det blir bygata.
Stöder kommunens översiktsplan, ingen ny bebyggelse.
Fastighetsägare till Sandby 13:16: Det måste finnas en ordentlig infart samt en medvetenhet om att det finns lantbruk med mjölkkor och växtodling i närheten.
Fastighetsägare till Sandby 59:10: Instämmer med kommunens översiktsplan, det finns
allmänna värden att värna, bebyggelse bör inte tillkomma.
Bemötande från sökande: Fastigheten har tidigare erhållit förhandsbesked. Gamla Kustvägen är en fin väg med övervägande äldre hus i skånsk stil. Genom att tillföra två bostadsJusterandes sign
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hus i samma stil kommer radbyn att slutas och bygatan bli komplett. Har för avsikt att bygga i traditionsenlig stil med lämplig bebyggelse som bidrar till området på ett positivt sätt.
Infart kommer att anordnas enligt gällande krav. Närmare gestaltning sker i bygglov.
Förvaltningens ställningstagande
Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.
Plan och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet, benämnt landvallen, inom pausområde Kyhl Mälarhusen ska värnas.
En ny byggrätt, ny bebyggelse, är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål.
Ansökan är inte förenligt med översiktsplanen.
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av
området, som en del av ett oexploaterat landskap, har företräde i sammanhanget. Området
representerar, i ett vidare perspektiv, både naturvärden och möjliga odlingsvärden.
De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
Ny byggrätt/tomtplats bedöms som olämpligt utifrån områdets betydelsefulla landskapsvärden.
Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar och bemötande
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.2
Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Kommunfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning 2020-01-27, § 14
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked
Fredrik Olsson (S): Negativt förhandsbesked enligt förvaltningens förslag. Det är en grön
paus, strider mot ÖP, det är åkermark.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat lämna positivt
förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberr-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Birgitta Öhman (S), Fredrik
Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bifalla ansökan
om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att det enskilda intresset för bebyggelse
väger tyngre än de allmänna intressena för områdets värden, avseende landskap samt naturoch odlingsmark.


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

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Miljöförbundet och VA-avdelningen ska följas.
- Nya byggnader ska till skala och format samt utseende harmoniera med befintlig bebyggelse.
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: 150 x 47,3
Remiss/underrättelse: 65 x 47,3

= 7 095 kronor
= 3 075 kronor
10 170 kronor

Om tidsfristen för handläggning överskrids ska avgiften reduceras enligt plan- och bygglagen 12 kap 8a §. Tidsfristen har löpt ut. Avgiften reduceras med hela beloppet.
Reservationer
Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet.
_______
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Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Fastighetsägare till Sandby 8:3, 13:2, 13:16 och 59:10
Grannar (information om beslutet)

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Sandby 10:39 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom Sandby 10:39. Ansökan redovisar ett bostadshus och en garagebyggnad.
Fastigheten Sandby 10:39 är belägen vid Gamla Kustvägen nordväst om kustvägen (Örnahusvägen) inom södra delen av området Kyhl Mälarhusen.
Området inom fastigheten består av gräsbevuxen mark. Fastighetens areal är 2 020 kvm.
Området i stort omfattas av Länsstyrelsens förordnande för landskapsbildsskydd.
Området berörs inte av riksintressen.
Områden och fastigheten är inom båtnadsområden för dikningsföretagen Sandby mosse
och Sandby utmarksdikning. (Dikningsledningen är belägen ungefär i linje med fastighetens södra gräns.)
Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning i området är 7 utifrån
klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Borrby och Skillinge. Närmsta ort för
samhällsservice är Borrby.
Beskrivning av befintlig bebyggelse vid Gamla Kustvägen:
Bostadshusen inom Sandby 8:3, 13:2, 45:6 och 45:10 är äldre bebyggelse, det senast tillkomna är inom 45:10 där huset uppfördes under 1950-talet.
Bostadshuset inom Sandby 59:11 stod klart för drygt tio år sedan. Bostadshusen inom
Sandby 2:67 och 2:68 var färdigbyggda för cirka tio år sedan. Byggrätterna prövades inledningsvis genom förhandsbesked.
Historik avseende förhandsbesked för Sandby 10:38 och 10:39, tidigare Sandby 10:9:
Byggnadsnämnden beslutade i 2005 att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad
av två bostadshus inom norra delen av Sandby 10:9. Avstyckning till två bostadsfastigheter
- Sandby 10:38 och 10:39 - genomfördes 2006. Myndighetsnämnden beslutade 2011 att
lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom Sandby 10:39.
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Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, lagakraftvunnen 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
Översiktsplanens ställningstaganden för pausområde Kyhl Mälarhusen: I området finns
stora allmänna intressen och värden att värna bland annat jordbruksmark samt natur- och
kulturmiljön i stort. Ny bebyggelse anse kunna skada områdets karaktär. Området bör inte
fragmentiseras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafik-punkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling i kommunen.”
”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med
och styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar
för en robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att
översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
Fördjupning av Simrishamns stad
Infrastrukturplan
Miljöförbundet, kommunens VA-avdelning och berörd vägsamfällighet samt berörda fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked för
Sandby 10:39.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

81

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 122 forts

Dnr 2020/67

o Remissvar utan erinran har inkommit från Sandby by vägsamfällighet samt från
fastighetsägare till Sandby 10:9 och 10:38.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 8:3, 13:2,
13:16 och 59:10.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Sandby 59:11.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot förhandsbesked. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska bostaden ha enskild avloppsanläggning. Tillstånd från miljöförbundet krävs. Även installation av värmepump, toalett
av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan.
Om inte bostad byggs radonsäkrad rekommenderas provtagning avseende radonförekomst
i mark. Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i
marken inom stora delar av Österlen. Närhet till odlad mark och djurstallar bör beaktas så
att framtida boende inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare,
jordbrukare eller fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning
med bekämpningsmedel. Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för avfall
iordningsställs så att källsortering kan genomföras och hanteras på ett sådant sätt att det
inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
VA-avdelningen: Dikningsföretag finns vilket kan medföra att marken är fuktig och att det
finns risk för översvämning. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för anslutning till
allmänt VA-ledningssystem. Fastigheten kan anslutas. Dagvatten och dräneringsvatten ska
hanteras lokalt inom fastigheten. VA-ansökan med ritningar ska skickas in. Förbindelsepunkt för dricksvatten finns för fastigheten. Spillvattensystemet i området är trycksatt varför en pump kommer att placeras på fastigheten.
Fastighetsägare till Sandby 8:3: Huset passar inte in i omgivningen.
Fastighetsägare till Sandby 13:2: Om byggnation skulle tillåtas (tveksamt p g a stora allmänna värden att värna för området) skulle då helst se murade hus så det blir bygata.
Stöder kommunens översiktsplan, ingen ny bebyggelse.
Fastighetsägare till Sandby 13:16: Det måste finnas en ordentlig infart samt en medvetenhet om att det finns lantbruk med mjölkkor och växtodling i närheten.
Fastighetsägare till Sandby 59:10: Instämmer med kommunens översiktsplan, det finns
allmänna värden att värna, bebyggelse bör inte tillkomma.
Bemötande från sökande: Fastigheten har tidigare erhållit förhandsbesked. Gamla Kustvägen är en fin väg med övervägande äldre hus i skånsk stil. Genom att tillföra två bostadsJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:

82

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 122 forts

Dnr 2020/67

hus i samma stil kommer radbyn att slutas och bygatan bli komplett. Har för avsikt att bygga i traditionsenlig stil med lämplig bebyggelse som bidrar till området på ett positivt sätt.
Infart kommer att anordnas enligt gällande krav. Närmare gestaltning sker i bygglov.
Förvaltningens ställningstagande
Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.
Plan och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen beskriver att landskapet, benämnt landvallen, inom pausområde Kyhl Mälarhusen ska värnas.
En ny byggrätt, ny bebyggelse, är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål.
Ansökan är inte förenligt med översiktsplanen.
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av
området, som en del av ett oexploaterat landskap, har företräde i sammanhanget. Området
representerar, i ett vidare perspektiv, både naturvärden och möjliga odlingsvärden.
De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
Ny byggrätt/tomtplats bedöms som olämpligt utifrån områdets betydelsefulla landskapsvärden.
Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar och bemötande
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.2
Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Kommunfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning 2020-01-27, § 14
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked
Fredrik Olsson (S): Negativt förhandsbesked enligt förvaltningens förslag. Det är en grön
paus, strider mot ÖP, det är åkermark.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat lämna positivt
förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberr-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Birgitta Öhman (S), Fredrik
Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bifalla ansökan
om bygglov.
ByggnadsnämndenS BESLUT
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att det enskilda intresset för bebyggelse
väger tyngre än de allmänna intressena för områdets värden, avseende landskap samt naturoch odlingsmark.


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

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Miljöförbundet och VA-avdelningen ska följas.
- Nya byggnader ska till skala och format samt utseende harmoniera med befintlig bebyggelse.
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: 150 x 47,3
Remiss/underrättelse: 65 x 47,3

= 7 095 kronor
= 3 075 kronor
10 170 kronor

Om tidsfristen för handläggning överskrids ska avgiften reduceras enligt plan- och bygglagen 12 kap 8a §. Tidsfristen har löpt ut. Avgiften reduceras med hela beloppet.
Reservationer
Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet.
_______
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Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Fastighetsägare till Sandby 8:3, 13:2, 13:16 och 59:10
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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Gröstorp 5:35 - förhandsbesked - nybyggnad av tre enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom
Gröstorp 5:35.
Fastigheten Gröstorp 5:35 består totalt av fem delar, två delar nordväst om Gröstorp och
två delar söder om Gröstorp samt en mindre del inom södra delen av orten. Berörda delar
av fastigheten är belägna nordväst om Gröstorp och nås från Impevägen och Annedalsvägen.
Fastighetens berörda delar är belägna norr och söder om Impevägen. Två byggrätter önskas
inom den norra delen och en byggrätt inom den södra delen. Ansökan redovisar ett bostadshus och ett garage/förråd inom respektive delområde, tomt 1, 2 och 3. Den södra
tomtplatsen avses nås från Annedalsvägen.
Berörda delar av fastigheten Gröstorp 5:35 består av gräsbevuxen mark med inslag av buskar och träd. Föreslagna tomtområden representerar en areal på ca 15 000 kvm.
Området berörs inte av förordnanden och riksintressen. Området berörs inte av dikningsföretag.
Området i stort omfattas av naturvård NBO, nationell bevarandeplan för odlingslandskapet,
innebärande beaktande av odlingslandskapets värden.
Området väster om Gröstorp 5:35 är naturreservat, beslutat av Länsstyrelsen Skåne 200412-20. Syftet med naturreservatet Impan är att bevara ett uråldrigt jordbrukslandskap som
karaktäriseras av öppna, naturbetes- och åkermarker i kuperad terräng med spridda eller
grupperade träd och buskar. I reservatsområdet ingår en geologisk intressant förkastningsbrant. Reservatet ska innehålla biotoper som utgör en komplett och god livsmiljö för fridlysta eller rödlistade arter. Det är förbjudet att vidta åtgärder som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna karaktär.
Område i väster, gränsande till Gröstorp 7:8, 7:25, 7:26, 8:3 och 23:1, är Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i Europa. Målet med Art- och habitatdirektivet är att främja den biologiska mångfalden. Urvalet av Natura 2000-områden är
för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer.
Kommunens naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 31 maj 2010,
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§ 44, redovisar området i stort inklusive berörda fastighetsdelar/föreslagna tomtområden
som naturvårdsområde. Naturvårdsprogrammet beskriver det småskaliga landskapet med
stengärdsgårdar, hällmarker, beteshagar och åkerlappar, dess värden och arter inom naturvårdsområdet Impan.
Jordbruksverket åkermarksgradering redovisar att jordens klassning för södra delen av föreslaget tomtområde i söder är 10 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala). För föreslagna tomtområden i norr och del av tomtområde i söder samt området i stort redovisar Jordbruksverket ängsmark.
Närmsta ort för samhällsservice är Simrishamn. Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Simrishamn.
Beskrivning av befintlig bebyggelse vid Impevägen och Annedalsvägen:
Bostadshusen vid Impevägen - inom Gröstorp 8:3, 7:26, 5:21, 9:2, 9:9 och 4:9, samt även
3:7 - är äldre bebyggelse.
Bostadshuset inom Gröstorp 1:6 färdigställdes under 2018. Byggrätten prövades inledningsvis genom förhandsbesked under 2016. Bygglov för enbostadshus och förråd/carport
beviljade våren 2018.
De befintliga bostadshusen vid Annedalsvägen, förutom bostadshuset inom Gladsax 21:10,
är äldre bebyggelse.
Bostadshuset inom Gladsax 21:10 färdigställdes under 2020. Byggrätten prövades inledningsvis genom förhandsbesked. Bygglov för fritidshus och komplementbyggnad beviljade
under 2015. Avstyckning från Gladsax 21:3 genomfördes under våren 2020.
Beskrivning av tidigare förhandsbesked i närområdet - Gröstorp 1:7: Positivt förhandsbesked för en byggrätt lämnades för Gröstorp 1:5 2012. Avstyckning genomfördes 2013.
Avskrivet (återkallad ansökan) bygglovsärende 2016.
Beskrivning av gällande förhandsbesked i närområdet - Gröstorp 24:2 och 24:3: Positivt
förhandsbesked för två byggrätter inom Gröstorp 24:1 lämnades av byggnadsnämnden 20
augusti 2019, § 86, (beslut efter omröstning, reservationer från opposition). Avstyckningar
genomfördes februari 2020. Det finns ännu inga bygglovsärenden för fastigheterna.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 30 maj 2015, § 216, lagakraftvunnen 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
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tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafik-punkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling i kommunen.”
”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med
och styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar
för en robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att
översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
Fördjupning av Simrishamns stad
Infrastrukturplan
Miljöförbundet, kommunens VA-avdelning och kommunekologen samt berörda fastighetsägare/grannar samt arrendatorn av Gröstorp 23:1 har beretts tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked för Gröstorp 5:35.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gröstorp 4:9, 4:12,
5:21, 9:5, 24:1, 24:2 och 24:3 samt Gladsax 12:18 (1 st) och 21:3
(1 st).
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Gröstorp 3:7 och
10:13 samt Gladsax 21:3 (1 st).
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Gröstorp 1:6, 1:7 och 9:9, Gladsax
12:18 (1 st) samt arrendatorn av Gröstorp 23:1.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot förhandsbesked. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska verksamheten ha enskild avloppsanläggning. Tillstånd från miljöförbundet krävs. Även installation av värmepump,
toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmäJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:

89

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 123 forts

Dnr 2020/65

lan. Om inte bostäderna byggs radonsäkrade rekommenderas provtagning avseende radonförekomst i mark. Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i marken inom stora delar av Österlen. Närhet till odlad mark och djurstallar bör beaktas så att framtida boende inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets
djurhållare, jordbrukare eller fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller
besprutning med bekämpningsmedel. Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen
för avfall iordningsställs så att källsortering kan genomföras och hanteras på ett sådant sätt
att det inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
VA-avdelningen: Ingen av de tre planerade fastigheterna hamnar inom verksamhetsområde
för anslutning till allmänt VA-ledningssystem. Samtliga tre hamnar utanför verksamhetsområde. Det innebär att det inte finns någon allmän VA-försörjningsskyldighet. Det finns
inga aktuella planer på att utvidga befintligt verksamhetsområde. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av bristande kapacitet. Samtliga planerade fastigheter hänvisas
till enskild lösning för vatten och avlopp. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet för enskilda
avlopp. Information om anläggande av enskild vattenförsörjning fås hos SGU, Sveriges
geologiska undersökningar. I miljöbalken finns särskilt undantag från tillståndsplikten för
vattenuttag för en- och tvåfamiljshus. Det enskilda vattenuttaget får dock inte ha negativ
påverkan på allmänna eller enskilda intressen eller störa vattenbalansen.
Kommunekologen: Samma värde som skyddas i naturreservatet finns att hitta även på aktuell fastighet norr om Impevägen. Kvaliteten på naturvärden tycks vid okulär besiktning
inte skilja sig åt. Markerna består av ett mycket karaktäristiskt kargt landskap med flertal
stenhällar i dagen. Vegetationen är förhållandevis sparsam. Det finns en biotop som domineras av ett fuktstråk mellan hällarna. Här finns lite högre växtlighet. En naturvärdesanalys
bör göras. Om naturvärden exploateras behöver kompensationsåtgärder göras. Ett alternativ vore att utöka naturreservatet till att omfatta fastigheten. Området norr om Impevägen
är klassificerat som värdefull betesmark av Jordbruksverket och som område med naturvärde enligt Länsstyrelsen. Området söder om Impevägen har en annan karaktär. Området
består av ett mindre skogsparti med glänta. Skogspartiet utgör troligen en skyddsplats för
vilt. Runt fastigheten finns större stenmurar. Generellt biotopskydd gäller för samtliga
stenmurar. Hela området klassificeras som område med höga naturvärden enligt kommunens naturvårdsprogram, som värdetrakt för gräsmark enligt Naturvårdsverket och som
NBO-område av Länsstyrelsen.
Simrishamns kommun som fastighetsägare till Gröstorp 23:1: Området har mycket höga
naturvärden. Det är utpekat som NBO-område. Kommunens fastighet Gröstorp 23:1 ingår i
Impans naturreservat. Utgår från att arrendatorn av Gröstorp 23:1 hörs. Höga naturvärden
gör att det skulle vara lämpligt att pröva lämplighet genom en detaljplaneprocess. Både
Impevägen och Annedalsvägen utgör enskilda vägar.
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Fastighetsägare till Gröstorp 3:7: Fastigheten ligger i direkt anslutning till naturreservat.
Delen norr om Impevägen har alla de karaktäristiska som naturreservatet har med unika
fauna och berghällar i dagen. Det är ursprunglig betesmark eller utmark som aldrig varit
bebyggd eller odlad. Anser att den bör förbli i detta skick. Det vore ytterst olyckligt om det
området skulle bebyggas. Att i onödan skövla ett naturområde när det finns planlagd mark
i Gröstorp är svårförståeligt. Läget är annorlunda för den södra delen. Här ansluter föreslaget hus till en väg men annan bebyggelse. Avstyrker bebyggelse norr om Impevägen.
Fastighetsägare till Gröstorp 10:13: Gröstorps IF förvärvade marken någon gång under
1950/60-talet, sedan anlades fotbollsplanen, några primitiva ludor fungerade som omklädnings-/duschrum under många år. Klubbvillan med tillhörande omklädningsrum byggdes i
slutet på 1970-talet. I slutet på 1990 byggdes en samlingslokal. Har varit verksamma på
platsen i mer än 60 år. Har inte haft några som helst problem med grannar. Det som skiljer
fotbollsplanen och föreslagen tomt i söder är en smal väg. I dungen landar många bollar.
Har inget emot att det byggs i Gröstorp. Men byggnation som gränsar till fotbollsplanen får
inte påverka Gröstorps IF:s verksamhet. Placering av byggnader bör vara så långt ifrån
fotbollsplanen som möjligt. Det får inte ställas krav på Gröstorps IF att vidta åtgärder.
Fastighetsägare till Gladsax 21:3: Bör beaktas att husens utformning, likhet och storlek
behöver smälta in i omgivningen/närmiljön.
Bemötande från sökande: Förstår inte svar från VA. Ledningar ligger i vägen så det kan
inte bli närmare. Har fått svar om överbelastade ledningar. Konstigt att ha ett toppmodernt
reningsverk och så går det inte att koppla på. Tänker bygga där det är grässvål och liten yta
berghäll, hällen kan bevaras. Merparten av marken kommer att bevaras som den är. Resterande mark som blir över är där biotoperna finns. Tycker att reservatet sköts sådär. Övergångar är dåliga, sly beskärs inte, det växer igen. Tomterna kommer inte där det finns höga
naturvärden. Ska inte bli drabbad av att området råkar ligga upp till naturreservat. Varför
ska en detaljplanprocess göras för dessa tre tomter? Gröstorp är ett bra alternativ att bygga
på då det är nära både Simrishamn och naturen. Berghäll närmast Gröstorp 3:7 går att bevara. Huset i söder placeras 20 m in från vägen. Är medvetna om att det kan komma in
bollar på tomten. Vill att det ska spelas fotboll även i framtiden.
Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.
Plan och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
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Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde.
Nya byggrätter, ny bebyggelse, är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål.
Ansökan är inte förenligt med översiktsplanen.
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av
området, som ett oexploaterat landskap med höga naturvärden, har företräde i sammanhanget.
De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
Nybyggnad i området bedöms som är olämpligt eftersom området i stort värnas genom kommunens naturvårdsprogram samt att angränsande markområde är naturreservat.

Nya byggrätter/tomtplatser bedöms som olämpligt utifrån områdets betydelsefulla naturoch landskapsvärden.
Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar och bemötande
Kommunens översiktsplan - kap 3A
Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Kommunfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning 2020-01-27, § 14
Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun
Länsstyrelsens beslutskarta för naturreservat Impan
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till sökande för komplettering med en naturvärdesanalys.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
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Simris 16:152 - förhandsbesked - nybyggnad av flerbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett flerbostadshus inom Simris 16:152. Ansökan redovisar ett flerbostadshus i gårdsform innehållande tio lägenheter
samt två mindre komplementbyggnader.
Fastigheten Simris 16:152 är belägen vid Nytorpsvägen vilken ansluter till Styrmansgatan i
Brantevik.
Området inom fastigheten består av skogbevuxen mark. Fastighetens areal är 2 529 kvm.
Området omfattas inte av förordnanden.
Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv, naturvård, till en mindre del av
riksintresse för kulturmiljövård samt högexploaterad kust.
Miljöbalken anger i 3 kap. att område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada naturmiljön.
I miljöbalkens 4 kap. anges att exploateringsföretag får komma till stånd endast om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets naturvärden samt att främst det rörliga
friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag.
Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse vilken i sin tur gränsar till
detaljplanelagt område.
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för kulturmiljöstråk och att ortsområdet är särskilt värdefull kulturmiljö. 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 1800-talet. 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.
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Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Fastigheten berörs inte av dikningsföretag eller båtnadsområden för dikningsföretag.
Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning i området är 6 utifrån
klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Brantevik och Simrishamn. Närmsta
ort för samhällsservice är Simrishamn.
Planhistorik för Simris 16:152:
Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober 2012, § 339, att inte medge planprövning för
bostadsbebyggelse inom Simris 16:152. Beskrivning i protokollet: Planprocesser har påbörjats för att pröva ny bostadsbebyggelse inom andra delar av Brantevik. Bedömningen är
att rubricerad fastighet och närområde bör behållas obebyggt. Ortens befintliga bebyggelsestruktur i förhållande till landskapet i detta område bör bestå i nutid. Vid en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen väger det allmänna intresset för god hushållning av
mark tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, lagakraftvunnen 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygds-utveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
Översiktsplanens redovisning för Brantevik: Fastigheten är inom område beskrivet som
jordbruks- och betesmark. Utbyggnad ska företrädesvis ske som kvalitativ förtätning inom
befintlig bebyggelse/ortsavgränsning. Fastigheten är utanför gräns för ortsområde. Det
finns planreserv och föreslagna utbyggnads- och utredningsområden för Brantevik.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
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”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafik-punkter samt utpekade
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling i kommunen.”
”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med
och styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar
för en robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att
översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
oFördjupning av Simrishamns stad
oInfrastrukturplan
Miljöförbundet, VA-avdelningen, kommunekologen och gata/park-enheten samt berörda
fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked
för Simris 16:152.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 36:17 (1 st)
och från Simris 4:21 (2 st) samt från ägare (4 st) till fastigheten ärendet berör.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 36:15,
36:17 (2 st), 36:18, 36:19 och 36:20.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Brantevik 36:16, 36:17 (1 st), Simris 4:21 (2 st) och Simris 16:153.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra mot förhandsbesked. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska bostaden ha enskild avloppsanläggning. Tillstånd från miljöförbundet krävs. Även installation av värmepump, toalett
av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan.
Svårnedbrytbara bekämpningsmedel har påträffats i marken vid äldre fruktodlingar. Enligt
de uppgifter miljöförbundet har bedrevs eventuellt fruktodling på aktuell fastighet. Riktvärden anger vilka halter som kan finnas utan att påverka miljön eller människors hälsa.
Det bör utredas om det tidigare bedrivits frukt- eller bärodling. Vid eventuell markundersökning rekommenderas markprovtagning med analys av åtminstone DDT. Om inte bostad
byggs radonsäkrad rekommenderas provtagning avseende radonförekomst i mark. Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i marken inom stora
delar av Österlen. Närhet till odlad mark och djurstallar bör beaktas så att framtida boende
inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare eller
fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämpJusterandes sign
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ningsmedel. Tillse att tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för avfall iordningsställs
så att källsortering kan genomföras och hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
VA-avdelningen: Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt
VA-ledningsnät. Det finns inte någon allmän VA-försörjningsskyldighet. Det finns inga
aktuella planer på att bygga ut ledningsnätet i området och därmed inga planer på att utvidga befintligt verksamhetsområde. VA-avdelningen har blivit restriktivare och ansluter generellt inte fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde, främst med anledning av
bristande kapacitet. Fastigheten kan inte erbjudas anslutning till allmänt VA-ledningsnät.
Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. För enskilt vatten och enskild vattenförsörjning finns
information på SGU, Sveriges geologiska undersökning. Enskilt vattenuttag får inte ha
negativ påverkan för allmänna eller enskilda intressen eller störa vattenbalansen.
Kommunekologen: Platsen ligger i en relativt tät skogsdunge som gränsar till stora sammanhängande ytor av odlad mark. Byggnation förutsätter att skogen avverkas och försvinner. Skogen tycks till största delen bestå av granskog med ädellöv i ytterkanterna. Det upplevs som uppenbart att skogsområdet utgör en viktig livsmiljö för det vilda djurlivet. Skogen ligger inom område för värdetrakt enligt Länsstyrelsens Regionala handlingsplan för
grön infrastruktur Skogliga värdekärnor med hänsyn till ädellövskog och trivialskog. Skogen ligger inom område för Länsstyrelsens NBO Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Skogen ligger även inom riksintresseområden. Skogen gränsar till regionala intressen för särskilt värdefull kulturmiljö och ligger inom kulturmiljöstråk.
Gata/Park-enheten, trafikingenjören: Kommunens parkeringsnorm ska uppfyllas. Parkeringsplats för rörelsehindrad saknas. Sikttrianglar vid utfarter bör ha fria siktlinjer om 2,5
m i båda riktningarna för att säkerställa god trafiksäkerhet. Inom sikttrianglar får växter
eller mur inte överstiga 80 cm. Parkeringsplatser bör undvikas inom sikttriangel. Tillgänglighet för sopbil ska beaktas.
Fastighetsägare till Brantevik 36:15: Simris 16:152 ligger inte inom utbyggnads- eller utredningsområde. Skogsdungen skyddar Brantevik 36:15 från kraftiga västliga vindar och
utgör en barriär för avgaser och trafikbuller från förbifarten. Motsätter sig nybyggnation.
Planerad byggnad blir en kompakt huskropp som kommer att dominera, byggnaden kommer att avvika från övrig bebyggelse i Brantevik. Ett flerbostadshus med intilliggande trafik och odlingsmark förefaller inte vara attraktivt. Reserverar sig mot förhandsbesked.
Fastighetsägare till Brantevik 36:17: Har invändningar mot projektet. Dels exploateringsgrad, dels behov av skogsområde samt även det stora avsteget mot nuvarande byggnation i
området. Befintliga byggnader representerar väl hela byns byggnadstradition. Skogen och
hagen på andra sidan vägen har sedan länge markerat ett avslut på byn, samt haft funktionen som vind- och bullerskydd. Vid Nytorpsvägen finns friliggande gatuhus. Förslaget
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visar parkeringsplatser och förråd. Anser inte att ett lägenhetshus som skulle bli ortens
största hus blir förenligt med hur de flesta önskar sig Branteviks expansion. Vägen är redan
hårt belastad av trafik. Information om att närliggande område inte beskrevs som bostadsområde var en bidragande anledning till fastighetsköp 2017. Inventering av behov av lägenhetshus bör genomföras. Föreslaget hus sticker starkt ut från övrig bebyggelse och bostadstäthet. Önskar att skogen bevaras eftersom den är hem för fåglar och djur. Gläds dagligen åt djurlivet. En skövling av skogen vore sorgligt för hela norra Brantevik och djurlivet i allmänhet. Motsätter sig starkt förslaget.
Fastighetsägare till Brantevik 36:18, 36:19 och 36:20: Simris 16:152 ligger inte inom tänkt
område för bostäder eller bostadsexpansion enligt kommunens översiktsplan. Byggnation
strider mot kommunens intentioner gällande Branteviks bostadsförsörjning. Infarten Nytorpsvägen är genuin. Efter odlingslandskapet kommer den gamla bebyggelsen. Att istället
mötas av parkerade bilar strider mot översiktsplanens intentioner. Den genuina infarten är
värd att bevara. Kommunen bör inte ge positivt förhandsbesked.
Förvaltningens ställningstagande
Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.
Plan och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Översiktsplanen redovisar att fastigheten är inom område beskrivet som jordbruks- och betesmark, att utbyggnad företrädesvis ska ske som kvalitativ förtätning inom
befintlig bebyggelse/ortsavgränsning.
Ny bebyggelse, ett nytt flerbostadshus, är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenligt med översiktsplanen.
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Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av
området, som en del av ett oexploaterat landskap, har företräde i sammanhanget. Området
representerar, i ett vidare perspektiv, både naturvärden och möjliga odlingsvärden.
De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
Ny bebyggelse bedöms som olämpligt utifrån områdets värden.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-ledningsnät.
Fastigheten kan inte erbjudas anslutning till allmänt VA-ledningsnät.
Ny bebyggelse bedöms som olämpligt eftersom fastigheten inte kan erbjudas VA-anslutning.
Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-28
Remissvar
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.2
Kommunfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning 2020-01-27, § 14. Länsstyrelsens
granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Förlag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked
Fredrik Olsson (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
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

99

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

§ 124 forts

Dnr 2020/62

NEJ-röst för att avslå ansökan
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att det enskilda intresset för bebyggelse
väger tyngre än de allmänna intressena för områdets värden för natur- och odlingsmark.


Som förhandsbesked meddelas att föreslagen åtgärd medges.



Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljutformning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Miljöförbundet, VA-avdelningen och Gata/Park-enheten ska beaktas.
- Ny bebyggelse ska harmoniera med befintlig bebyggelse.
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: 150 x 47,3
Remiss/underrättelse: 85 x 47,3

= 7 095 kronor
= 4 021 kronor
11 116 kronor

Om tidsfristen för handläggning överskrids ska avgiften reduceras enligt plan- och bygglagen 12 kap 8a §. Tidsfristen har löpt ut. Avgiften reduceras med hela beloppet.
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Reservationer
Birgitta Öhman (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
fastighetsägare till Brantevik 36:15, 36:17 samt 36:18, 36:19 och 36:20
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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Fabriken 1 Simrishamn - förhandsbesked för handel i industriområde
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Fabriken 1 i Simrishamn inkom den 26 september 2019 till Byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för att kunna ha handel på mark som är avsedd för industri enligt detaljplane-bestämmelserna.
Fastigheten är placerad på ”gamla” industriområdet, sydväst om Willys butik och norr om
Österlenrör på Skanshillsgatan i Simrishamn. Fastigheten har en yta av 4157 kvm och för
tillfället nyttjas platsen för återvinningsstation i den västra delen samt för parkering.
Beslut i ärendet har avvaktats i väntan på riktlinjer för etableringar för bland annat kommersiell service i Simrishamn. Under arbetet med förslaget till riktlinjer har det framkommit att det finns ett behov i Simrishamn för fler etableringar av sällanköpshandel. Förslaget
till riktlinjer har inte varit föremål för politisk behandling ännu, men kommer upp under
hösten 2020.
Ärendet har skickats till berörda sakägare på remiss som redovisas i sin helhet i ärendet. En
fastighetsägare har inkommit med en erinran. Yttranden som eventuellt skulle inkomma
efter den 28 september kommer att redovisas vid nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-28
Ansökan, situationsplan och remissvar
Detaljplan ”Industriområdet i Simrishamn” (nr 83), laga kraft 1975-02-05
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse och sällanköpshandel vara godtagbar
inom befintlig detaljplan. Bedömningen är att sällanköpshandel inom området inte väsentligt skulle påverka befintliga verksamheter eller bli en betydande olägenhet för närliggande
fastigheter.



Som förhandsbesked meddelas att sällanköpshandel enligt ansökan inom detaljplanen medges.
Närmare placering och detaljutformning prövas i ansökan om bygglov.
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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
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Remiss och kungörelse: 65 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 023 kronor
7 673 kronor

Avgifterna (2019 när ansökan inkom) är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Fabriken 9 (rek)
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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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Aktuell information, förvaltningschefens information
Henrik Olsson informerar:
 Personalsituation
 Statistik bygglovsverksamhet – Komplexitet av ärenden har ökat med 32% sedan
2018
 Ekonomisk rapport / budgetuppföljning
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef presenterar samhällsbyggnadsförvaltningens
organisation från och med årsskiftet. MBK som tidigare varit en enhet tillsammans med
”Bygglov” kommer att flyttas över till ”Planering”. Administrativa stödfunktioner kommer
att samlas i en och samma enhet, ”Administration”
Nämnden för diskussioner om handläggningstider, ärenden som passerat 25 veckor, förlängda handläggningstider. Är det möjligt att bygglovshandläggare arbetar övertid för att
komma ifatt?
_____
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