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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Plats och tid

Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-16.30

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Ann-Christin Råberg

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Anders Johnsson

Justerande

Ann-Christin Råberg
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Datum för
anslags uppsättande

2019-03-14

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande

2019-04-05

Underskrift

Annette Knutsson
Protokollsutdrag intygas:

14-32
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesproto-

koll
2019-03-12

Beslutande:

Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Fredrik Olsson (S)
Mats Kaldve (ÖP), tjänstgör för Johan Niss (MP)
Eje Hellerstedt (V)
Per Ove Nilsson (SD)

Övriga närvarande:

Anitha Lindqvist (M)
Michael Mehler (M)
Anders Thuresson (C)
Kjell-Harald Sjövall (KD)
Birgitta Öman (S)
Bengt Bengtsson (S)
Jacques Öhlund (F!)
Hans Dahlqvist (SD), §§ 14-18
Camilla Hedin, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör,
§§ 14-18, § 32
Eva Ferlinger, planarkitekt, §§ 14-18, § 32
Henrik Nordström, byggnadsinspektör, §§ 14-15, §§ 17-18
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, §§ 14-18, § 32
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesproto-

koll
2019-03-12

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson (2019/7), § 14
Godkännande av föredragningslista (2019/8), § 15
Genomgång av ärenden, § 16
Meddelanden (2019/2), § 17
Diverse nämndsadministration - E-tjänster, Henrik Nordström informerar (2019/5), § 18
Redovisning av delegeringsbeslut (2019/15), § 19
Garvaren 14, nybyggnad av flerbostadshus (2019/14), § 20
Svabesholm 1:32, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
samt garage (2019/17), § 21
Bästekille 4:7, förhandsbesked nybyggnad enbostadshus (2019/18), §
Hjälmaröd 11:12, byggsanktionsavgift (2019/19), § 22
Simrishamn Stadshage 15, byggsanktionsavgift (2019/20), § 23
Simrishamn Stadshage 15, byggsanktionsavgift (2019/21), § 24
Simrishamn Stadshage 15, nybyggnad av plank (2019/22), § 25
Hoby 3:9, förhandsbesked nybyggnad av tretton enbostadshus
(2019/13), § 26
Skillinge 21:1, takkupa (2019/23), § 27
Nämndplan - budget 2019-2021 (2018/41), § 28
JO´s begäran om upplysningar och yttrande avseende tillsyn Simrishamn Kocken 6 och Simrishamn Liljan 3 (2019/24), § 29
Simrishamn, Liljan 3, anmälan enkelt avhjälpta hinder (2015/531), §
30
Simrishamn, Kocken 6, anmälan enkelt avhjälpta hinder (2015/509),
§ 31
Förvaltningschefens information (2019/16), § 32

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 14

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/7

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 15

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/8

Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena vid dagens sammanträde.
Ansvarig handläggare redogör/presenterar sina respektive ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 16

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/2

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolens dom 2019-02-28 som avslår överklagan på länsstyrelsens
beslut 2018-12-05 som avslog överklagan på byggnadsnämndens beslut 2018-10-04,
249, 250, 251, 252 §§, att bevilja bygglov för enbostadshus, fastigheterna Folkskolan
3-6 (2018/312, 2018/313, 2018/314, 2018/315)
2. Mark- och miljödomstolens dom 2019-02-21 som avslår överklagan på länsstyrelsens
beslut 2018-08-21 som avslog överklagan på byggnadsnämndens beslut 2018-06-04 §
49, att bevilja bygglov för flerbostadshus, fastighet Väderkvarnen 2 (2015/647).
3. Länsstyrelsens beslut 2019-02-15 som avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut
2019-01-29 § 8, att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (konstateljé), fastighet Viks Fiskeläge 21:1 (2018/411).
4. Länsstyrelsens beslut 2019-02-01 som upphäver byggnadsnämndens beslut 2018-12-19
§ 340 avseende nybyggnad av carport med förrådsdel, fastighet Gyllebo 1:71
(2018/519).
5. Länsstyrelsens beslut 2019-01-31 som avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut
2018-11-20 § 127 avseende ombyggnad av ett enbostadshus, fastighet Hoby 23:14
(2018/155).
6. Länsstyrelsens beslut 2019-01-29 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
beslut 2018-09-25 § 100 avseende negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Viks Fiskeläge 15:2 (2018/65).
7. Länsstyrelsen beslut 2019-01-24 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens beslut 2018-09-21 avseende att inte ingripa mot markåtgärder på fastighet Hjälmaröd 9:8
(2018/217)
8. Mark- och miljödomstolens slutgiltiga beslut 2019-01-18 som avvisar överklagan av
mark- och miljödomstolens dom 2018-12-21 då överklagan inkommit för sent. Avser
MMD avslagsdom samt länsstyrelsens beslut om avslag på överklagan av byggnadsnämndens beslut om att inte ingripa mot ifrågasatt ovårdad tomt, fastighet Borrby S:1
(2018/385).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

§ 16 forts

Dnr 2019/2

9. Länsstyrelsens beslut 2019-01-09 som upphäver byggnadsnämndens beslut 2018-11-27
avseende avvisning av överklagande om ingripande såsom för sent inkommit. I samma
beslut avslår länsstyrelsen överklagandet av byggnadsnämndens beslut 2018-10-08 om
att inte ingripa på byggnad som saknar bygglov då det pågår ett planärende, fastighet
Hoby 18:21 (2014/390).
10. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-01-17 som ”delger som sin mening byggnadsnämnden att det är av störts vikt att delegationsbeslutet om bygglov vad avser Nordea-huset och därmed vår campusverksamhet och vuxenutbildning kvarstår och ej förändras”
Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt överklagade beslut om förhandsbesked under perioden 2019:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
varav pga formellt fel
Rättssäkerhet % (under en 12 mån period)

Jan

Feb

4

2

4

1
1

77

74

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

53

38

2

1

Justerandes sign

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Protokollsutdrag intygas:

Nov

Dec
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Byggnadsnämnden

§ 17

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/15

Diverse nämndadministration, E-tjänster
Ärendebeskrivning
Henrik Nordström, byggnadsinspektör, presenterar hur långt vi kommit med våra e-tjänster
och demonstrerar tjänster.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

9

Byggnadsnämnden

§ 18

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/10

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet
med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Övriga beslut (Evolution) 2019-02-04—2019-02-20 – Jonas Mårtensson
Slutbesked (Evolution) januari-februari 2019 – Jonas Mårtensson
Slutbesked (Evolution) januari-februari 2019 – Henrik Nordström
Startbesked (Evolution) januari-februari 2019 - Jonas Mårtensson
Startbesked (Evolution) januari-februari 2019 – Henrik Olsson
Avskrivningar (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Nordström
Avskrivningar (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Olsson
Slutbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Peter Karila
Slutbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Nordström
Slutbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Olsson
Slutbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Jonas Mårtensson
Slutbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Camilla Hedin
Startbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Nordström
Startbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Camilla Hedin
Startbesked (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Jonas Mårtensson
Avvisning (ByggR) 2019-02-27
Förlängd handläggningstid (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Olsson
Bygglov (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Olsson
Bygglov (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Peter Karila
Bygglov (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Åsa Jonasson
Bygglov (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Camilla Hedin
Bygglov (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – ordförandebeslut
Strandskydd (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Henrik Olsson
Avskrivning (ByggR) 2019-01-01—2019-02-28 – Camilla Hedin
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut, 2019-01-01—2019-02-28

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 18 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/10

ByggnadsnämndenS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/14

Garvaren 14, nybyggnad av flerbostadshus
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 10 januari 2019 och avser nybyggnad
av ett flerbostadshus om 20 lägenheter med totalt 2330 kvm bruttoarea och 470 kvm byggnadsarea på rubricerad fastighet.
Fastigheten är belägen på Narvgatan 5 inom Skansenområdet i Simrishamn. Byggnaden
placeras minst 4,5 meter öster om fastighetsgräns i väster och 5,5 meter norr om fastighetsgräns i söder. Ansökan strider mot detaljplanebestämmelser avseende balkonger som inkräktar på mark som inte får bebyggas. Ärendet har därför skickats på remiss till berörda
sakägare och myndigheter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-28
Detaljplan Simrishamn 217, laga kraft 2017-04-05
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen och med hänvisning till redovisade förhållanden bedöms föreslagen nybyggnation av flerbostadshus som lämplig. Val av
fasadmaterial bedöms vara anpassad till omgivningen, i enlighet med planbeskrivningen.
Avvikelsen mot detaljplanen bedöms som liten och i linje med detaljplanens syfte och anses inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.



Bygglov beviljas.



Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts.



Byggherren ska kontakta byggnadsnämnden, Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00,
för tekniskt samråd.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Ulf Larsson
angiven i ansökan godkänns.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 19 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/14

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-avdelning.
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
Yttrande från VA-avdelningen, gata/park enheten samt Ystad Österlenregionens miljöförbund ska följas.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för
utstakning m.m. debiteras separat.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgifter
Bygglov:
(21+28) x 46 x 46,5 x 1,1
Underrättelse:
65 x 46,5

= 115 292 kronor
= 3 023 kronor
118 315 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

13

Byggnadsnämnden

§ 19 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/14

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 20

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/17

Svabesholm 1:32, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt
garage
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Svabesholm 1:32 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 december 2018. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus och garage utmed statlig väg 1598.
Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-01
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1-6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 17 och 18 §§
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om en ny bebyggelsestrategi
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Sökanden har inför dagens sammanträde redovisat placering och tänkt ny infart.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms föreslagen placering vara väl anpassad till omgivande landskap och bebyggelse. Förutsättningar för att bevara en fortsatt god bebyggelsestruktur får anses föreligga och positivt förhandsbesked
kan meddelas.
Förhandsbeskedet villkoras med följande:
-

Väganslutning till väg 1598 ska sökas och erhållas av fastighetsägaren. Tillstånd
söks hos Trafikverket
Byggnadsfritt avstånd från väg 1598 ska vara minst 12 meter och anpassas utefter
befintlig bebyggelse avseende placering
Bostadshus och komplementbyggnader ska ges en skala och utformning som harmoniserar med omkringliggande bebyggelse
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 20 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/17

Avgifter
Förhandsbesked:100 x 45,5
Underrättelse: 85 x 45,5

= 4 550 kronor
= 3 868 kronor
8 418 kronor

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 21

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/18

Bästekille 4:7, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Bästekille 4:7 kom den 19 november 2018 in
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1-6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 17 och 18 §§
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om en ny bebyggelsestrategi
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Överläggningar
Inför dagens sammanträde har ärendet kompletterats med yttrande från Försvarsmakten,
som inte har något att erinra.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslagen placering är väl anpassad till omgivande landskap och bebyggelse. Marken är redan
ianspråktagen och får anses bidra med en god hushållning. Förutsättningar för en god bebyggelsestruktur får anses föreligga.
Positivt förhandsbesked kan meddelas.
Förhandsbeskedet villkoras med följande:
-

Väganslutning till väg 1597 ska sökas och erhållas av fastighetsägaren. Tillstånd
söks hos Trafikverket.
Parkeringsyta får inte anordnas närmare väg 1597 än tre meter.
Byggnadsfritt avstånd från väg 1597 ska vara minst 12 meter men anpassas utefter
befintlig bebyggelse avseende placering.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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-

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/18

Bostadshus och eventuella komplementbyggnader ska ges en skala och utformning
som harmoniserar med omkringliggande bebyggelse.

Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5
Underrättelse: 85 x 45,5

= 4 500 kronor
= 3 868 kronor
8 368 kronor

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 22

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/19

Hjälmaröd 11:12, byggsanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Den 14 augusti 2018 kom det in en anmälan om byte av rökkanal på fastigheten Hjälmaröd
11:12 (dnr 2018/470). Med anmälan fanns även ett besiktningsprotokoll, daterat 5 juli
2018, där SÖRF (Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund) godkänt eldstaden och skorstenen utan anmärkningar. Den 24 augusti inkom en verifierad och underskriven kontrollplan
med de punkter som det brukas ställa krav på vid eldstad/rökkanals ärende.
Den 24 augusti upprättades ett tillsynsärende om att man påbörjat en åtgärd innan startbesked meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 3§ 1 st 2 p.
Bygglovshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen har haft möte med byggherren
som är medveten om att de har gjort fel och är informerade om att byggsanktionsavgift enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 51 § ska tas ut om en överträdelse har skett.
Den 27 augusti beviljades startbesked i efterhand för åtgärden enligt Plan- och bygglagen
10 kap. 23§. Samma dag utfärdades även slutbesked i efterhand för åtgärden enligt Planoch bygglagen 10 kap. 34§.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 10 kap. 3§ och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF 9 kap. 13§ 1 st 2 p.
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende med handlingar, 2018-08-24.
Byggnadsnämndens beslut om start- och slutbesked, 2018-08-27
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift, 2018-08-24
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Det är Byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra fastighetsägaren,
, en byggsanktionsavgift på
4 550 kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 22 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/19

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.
Bilaga 1: Underlag för tillsynsärende
Bilaga 2: Startbesked och slutbesked i anmälningsärendet
Bilaga 3: Uträkning byggsanktionsavgift, Boverket
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hjälmaröd 11:12
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 23

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/20

Simrishamn Stadshage 15, byggsanktionsavgift (plank)
Ärendebeskrivning
Den 9 november 2018 kom det i en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt
anmälan har det på rubricerad fastighet byggts ett plank som kräver bygglov och ett träd
har sågats ner som kräver marklov.
Fastigheten Stadshage 15 ligger inom detaljplan Simrishamn 149 och inom värdefull bebyggelsemiljö.
Den 9 och 12 november 2018 gjorde tjänstemän på förvaltningen platsbesök för att fotografera och mäta planket. Planket har en totallängd om ca 25,63 meter och en höjd om ca
1,17 meter. Genomsiktligheten är mindre än 50 % och planket kan därmed inte räknas som
bygglovsbefriat.
Trädet som har sågats ner är i detaljplanen markerat med ett N, vilket innebär att det är ett
träd som är bevarandevärt och som kräver marklov för att fällas.
En skrivelse skickades till fastighetsägarna den 19 november 2018 om att det kommit till
förvaltningens kännedom att det byggts ett plank som kräver bygglov och ett träd har sågats
ner som kräver marklov. Fastighetsägaren uppmanades om att yttra sig innan den 11 december 2018. Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
Den 30 november framför fastighetsägaren till Stadshage 15 i yttrande att de efter samråd
med tjänsteman på förvaltningen uppfört planket och att det viktigaste enligt tjänsteman
var att planket inte översteg 1,2 meters höjd och att ljusinsläpp fanns. Det fällda trädet säger man vara dött och att stora grenar föll ner på trottoaren. Yttrandet har redovisats i sin
helhet.
Ansökan om bygglov kom in den 30 november 2018. Denna ansökan hanteras i separat
ärende.
Detta beslut om byggsanktionsavgift rör åtgärden för plank. Byggsanktionsavgift för trädet
hanteras i separat ärende. Fastighetsägaren har fått samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 februari 2019, för bemötande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 23 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/20

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 30 § och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF 6 kap. 1§ 7p och 9 kap. 12§ 8 p
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende, 2018-11-09
Förvaltningens förklaringsbrev, 2018-11-19
Yttrande från fastighetsägaren, 2018-11-30
Fotografier från tillsynsbesök, 2018-11-09 och 2018-11-12
Situationsplan över uppmätt plank, 2018-11-19
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift, 2018-11-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Byggsanktionsavgift nedsätts till 3 197 kronor ( 25% av full avgift)
Ann-Christin Råberg (S): Ingen nedsättning av byggsanktionsavgiften
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att sätta ner
byggsanktionsavgiften till 3 197 kronor.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns.
JA-röst för Nedsättning till 3 197 kronor
NEJ-röst för att inte sätta ned avgiften
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve-Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot 4 nej-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP), Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att sätta ner
sanktionsavgiften till 3 197 kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 23 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/20

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Det är Byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra byggherren, Becoravi AB, organisationsnummer 556638-3153, Backgatan 50, 272 35 Simrishamn en byggsanktionsavgift på
3 197 kronor.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.
Bilaga 1: Underlag för tillsynsärende
Bilaga 2: Yttrande från fastighetsägare
Bilaga 3: Uträkning byggsanktionsavgift, Boverket
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S) Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) reserverar sig mot beslutet.

_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Stadshage 15
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 24

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/21

Simrishamn Stadshage 15, byggsanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Den 9 november 2018 kom det in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt
anmälan har det på rubricerad fastighet byggts ett plank som kräver bygglov och ett träd
har sågats ner som kräver marklov.
Fastigheten Stadshage 15 ligger inom detaljplan Simrishamn 149 och inom värdefull bebyggelsemiljö.
Den 9 och 12 november 2018 gjorde tjänstemän på förvaltningen platsbesök för att fotografera och mäta planket. Planket har en totallängd om ca 25,63 meter och en höjd om ca
1,17 meter. Genomsiktligheten är mindre än 50 % och planket kan därmed inte räknas som
bygglovsbefriat.
Trädet som har sågats ner är i detaljplanen markerat med ett N, vilket innebär att det är ett
träd som är bevarandevärt och som kräver marklov för att fällas.
En skrivelse skickades till fastighetsägarna den 19 november 2018 om att det kommit till
förvaltningens kännedom att det byggts ett plank som kräver bygglov och ett träd har sågats
ner som kräver marklov. Fastighetsägaren uppmanades att yttra sig i ärendet innan den 11
december 2018. Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
Den 30 november kom det in ett yttrande från fastighetsägaren till Stadshage 15 där de
framför att man efter samråd med tjänsteman på förvaltningen uppfört planket och att det
viktigaste enligt tjänsteman var att planket inte översteg 1,2 meters höjd och att ljusinsläpp
fanns. Det fällda trädet säger man var dött och att stora grenar föll ner på trottoaren. Yttrandet har redovisats i sin helhet.
Ansökan om bygglov kom in den 30 november 2018. Denna ansökan hanteras i separat
ärende.
Detta beslut om byggsanktionsavgift rör åtgärd för trädet. Byggsanktionsavgift för planket
hanteras i separat ärende.
Fastighetsägaren har fått förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 19 februari 2019, för
bemötande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 24 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/21

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 12 §, 35 § och 11 kap. 51 §
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende, 2018-11-09
Förvaltningens förklaringsbrev, 2018-11-19
Yttrande från fastighetsägaren, 2018-11-30
Fotografier från tillsynsbesök, 2018-11-12
Detaljplan 149, 2018-11-09
Flygfoto 2018 från lantmäteriet, 2018-11-12
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift, 2018-11-16
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Det är Byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra byggherren, Becoravi AB, organisationsnummer 556638-3153, Backgatan 50, 272 35 Simrishamn en byggsanktionsavgift på
2 844 kronor.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.
Bilaga 1: Underlag för tillsynsärende
Bilaga 2: Yttrande från fastighetsägare
Bilaga 3: Uträkning byggsanktionsavgift, Boverket
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Stadshage 15

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 24 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/21

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:

26

Byggnadsnämnden

§ 25

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/22

Simrishamn Stadshage 15, nybyggnad av plank
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 30 november 2018 och avser marklov
för trädfällning samt bygglov för nybyggnad av plank, åtgärder som redan är utförda.
Marklovet avser trädfällning av träd placerat i den nordvästra delen av fastigheten utmed
Järnvägsgatan. Bygglovet avser plank med en höjd om 1,17 meter och med en total längd
på 25,63 vilket placeras i fastighetsgräns i nordvästra respektive västra fastighetsgränserna.
Planket placeras på prickad mark och innebär avvikelse från detaljplan med 2,1 %.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Redovisad utrymningstrappa ingår ej i ansökan.
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-28

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31 b § och 35 §
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Detaljplan Simrishamn 149, laga kraft 1996-09-23
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-28
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Aktuell ansökan avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan då planket placeras på
prickad mark och avviker med 2,1 %.
Bedömningen är att föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan och att den är förenlig med planens syfte och inte medför en betydande olägenhet för
omgivningen.


Bygglov beviljas.



Kontrollplan daterad 2019-02-28 godkänns (10 kap. 24 § PBL) och startbesked
meddelas (10 kap 23 § PBL).
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 25 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/22

Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).
Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när signerad kontrollplan har
inkommit till byggnadsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgifter
Bygglov: (8+8) x 3 x 45,5 x 1,1 x 1,1 = 2 643 kronor
Underrättelse: 45 x 45,5
= 2 048 kronor
4 691 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 25 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/22

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:

29

Byggnadsnämnden

§ 26

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/13

Hoby 3:9, förhandsbesked för nybyggnad av tretton enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tretton enbostadshus inom fastigheten Hoby 3:9 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 januari 2019.
Bebyggelsens placering och utformning framgår av ansökan och tillhörande beskrivning.
Fastigheten är belägen sydväst om Skillinge och nordväst om Norrekås.
Marken inom fastigheten består av ängsmark delvis beväxt med träd och buskage.
Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.
Området berörs inte av detaljplaner.
Berörda myndigheter och grannar har inte blivit hörda.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-21
Ansökan om förhandsbesked 2019-01-11
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 4, 6 §§, och 9 kap 17 §
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Återremiss till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att
remittera ärendet till berörda sakägare. Handläggningstiden förlängs med tio (10) veckor.
Beslutsgång – återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att
återremittera ärendet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 26 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/13

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att remittera ärendet
till berörda sakägare. Handläggningstiden förlängs med tio (10) veckor.
_______

Beslutet expedieras till:
Borrby Strand Fritid AB (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 27

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/23

Skillinge 21:1, takkupa
Ärendebeskrivning
Ansökan om tillbyggnad av befintlig takkupa på fasad åt öster, in mot gården, och fasadändring med nya dörrar (byte av gamla) och ny färg på fönster – från befintlig blå till vit
kulör. Befintligt enkupigt lertegeltak byts ut mot nytt tvåkupigt lertegel.
Föreslagen takkupa avviker från Simrishamns kommuns riktlinjer för takkupor och takfönster avseende maximalt tillåten storlek. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft dialog
med sökande om att omarbeta föreslagen takkupa avseende storlek men sökande vill få
förslaget prövat.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-01
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 30 § och 31 b §
Råd- och riktlinjer för takkupor och takfönster, BN 1985-01-14, § 18
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslagen tillbyggnad av befintlig takkupa bedöms vara anpassad i utformning till befintlig
byggnad och inte förvanska denna eller omgivande bebyggelsemiljö. Fasadändringar avseende takmaterial, fönster och dörrar bedöms vara planenliga.


Bygglov beviljas.



Kontrollplan daterad 2019-02-06 godkänns (10 kap. 24 § PBL).



Startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).

Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).
Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när signerad kontrollplan har
inkommit till byggnadsnämnden.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

Dnr 2019/23

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Bygglov: (11 + 8) 4 x 45,5 x 1,1 x1,1 4 184 kronor
Underrättelse: 85 x 45,5
= 3 868 kronor
8 052 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Nämndplan - budget 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 26 november 2018, § 206, budget för 2019-2021.
Byggnadsnämnden har tilldelats en ram i driftbudgeten med 833 tkr för år 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till nämndplan med internbudget
och preliminära nämndmål och indikatorer för 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-01
Förslag till nämndplan 2019 (med internbudget och preliminära nämndmål/indikatorer)
Samverkan med de fackliga organisationerna, 2019-03-06
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslaget till nämndplan 2019 med internbudget och preliminära mål/indikatorer för byggnadsnämnden.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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JO:s begäran om upplysningar och yttrande avseende tillsyn Simrishamn
Kocken 6 och Simrishamn Liljan 3
Ärendebeskrivning
JO, Riksdagens Ombudsmän har begärt upplysningar och yttrande i två tillsynsärenden
med anledning av långsam handläggning av ärenden gällande enkelt avhjälpta hinder. Det
är ärende 2015/509 som gäller fastighet Simrishamn, Kocken 6 samt ärende 2015/531 som
avser Simrishamn, Liljan 3 som båda har butiker i bottenplan.
JO anmodar byggnadsnämnden att lämna upplysningar om handläggningen och handläggningstiden med svar senast den 3 april 2019. JO önskar att berörd befattningshavare ges
tillfälle att lämna synpunkter och det ska framgå av remissvaret att så har skett samt att
myndigheten ska redovisa sin bedömning av det som kommit fram.
Allmänt om ärendet
Independent Living Institute har anmält ett antal kommuner till JO för bristande handläggning av ärenden som avser enkelt avhjälpta hinder till publika lokaler. Den 25 januari 2019
begärde JO (Riksdagens ombudsmän) efter en anmälan av Anna Zoteeva ut dagboksblad
över aktuella ärenden som lämnades ut. En ny skrivelse inkom den 1 februari där kommunen anmodades att lämna upplysningar om handläggningen och handläggningstiden med
svar senast den 3 april 2019.
Plan- och bygglagen (PBL)
PBL 8 kap. 1 § punkt 3 gör gällande att ”En byggnad ska vara tillgänglig och användbar
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.
PBL 8 kap. 2 § gör gällande att ”Om inget annat följer av detta kapitel eller av plan- och
byggförordningen ska kraven i PBL 8 kap. 1 § uppfyllas på så sätt att de, 1. Vid nybyggnad
uppfylls för hela byggnaden, 2. Vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas
genom ombyggnaden och, 3. Vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i
fråga om ändringen. När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler där allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om
hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.
Vad är publik lokal
Reglerna om enkelt avhjälpta hinder gäller till lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser.
Justerandes sign
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Vad som är en allmän plats framgår av PBL där det anges att allmän plats är väg, park, torg
eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Om det inte
regleras i en detaljplan så är det aldrig fråga om en allmän plats.
Plan- och byggförordningen (PBF)
8 kap. 2 §
Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden
för tillsynen över att
1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt
föreskrifter i anslutning till lagen, och
2. bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen
och i anslutande föreskrifter följs i övrigt.
Om byggnadsnämnden anser att ett hinder är enkelt avhjälpt ska kommunen ingripa vilket
kan göras genom att besluta om ett åtgärdsföreläggande. Ett sådant föreläggande får förenas med vite eller beslut om att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad.
Byggnadsnämndens tillsynsansvar
Kommunernas byggnadsnämnder ska utöva tillsyn över att reglerna om enkelt avhjälpta
hinder följs. Ett tillsynsärende kan aktualiseras efter en anmälan utifrån eller på byggnadsnämndens eget initiativ. Oavsett vilket är byggnadsnämnden skyldig att ta upp en tillsynsfråga till prövning om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett. Vid en tillsynsprövning är det relativt enkelt för byggnadsnämnden att ta ställning till om det är fråga
om ett hinder som omfattas av krav. Det är däremot ofta svårare att bedöma om hindret är
enkelt att avhjälpa med hänsyn till kostnaderna för och nyttan av att det avhjälps.
Boverkets föreskrifter (HIN, BFS 2011:13)
Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets
föreskrifter, HIN. I HIN anges hur olika hinder och brister i den fysiska miljön ska eller
bör åtgärdas. HIN gäller både publika lokaler och allmänna platser.
Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta. Det innebär att det i varje enskilt fall ska
göras en bedömning av om det är rimligt att åtgärda ett hinder. Vid denna bedömning ska
hänsyn tas till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att avhjälpa ett hinder. De
ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande. Praktiska svårigheter handlar
om det som fysiskt behöver göras för att avhjälpa hindret medan ekonomiska svårigheter
handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 262)
Bedömningen av ett och samma hinder kan variera över tiden. Ett hinder som vid en viss
tidpunkt inte bedöms vara enkelt att avhjälpa kan senare bedömas vara det om förutsättningarna ändras. Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör därför bedömas återkomJusterandes sign
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mande. Bedömningen kan till exempel påverkas av om byggnaden har fått en ny ägare med
andra ekonomiska förutsättningar eller om en åtgärd är mindre kostsam än tidigare.
I HIN regleras vilka hinder och brister som omfattas när det gäller publika lokaler och allmänna platser. I anslutning till föreskrifterna finns allmänna råd med förklarande text och
beskrivningar av hur bristerna kan åtgärdas för att uppfylla kraven som ställs i föreskrifterna.
Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:


mindre nivåskillnader eller trappsteg,



höga trösklar,



avsaknad av ledstänger,



tunga dörrar,



dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller



dålig belysning,



dålig ljudmiljö,



bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering,



bristande utformning av orienterande skyltning,



brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner,



bristfällig skyltning, eller



brister i utformning och placering av fast inredning.

utformade,

Handläggning av tillsynsärende Kocken 6
Anmälan inkom till byggnadsnämnden den 7 september 2015. Anmälan avsåg avsaknad av
ramp till butik (Sjögrens). Den 29 september samma år skickades en bekräftelse till anmälaren och en skrivelse med förklaringsbrev till fastighetsägaren som uppmanades att inkomma med ett yttrande innan den 23 oktober 2015. Något yttrande från fastighetsägaren
har inte inkommit. Platsen besöktes den 1 mars 2019 och fotografier och mått togs.
Handläggning av tillsynsärende Liljan 3
Anmälan inkom till byggnadsnämnden den 21 september 2015. Anmälan avsåg avsaknad
av ramp till butik (Café Kagan). Den 29 september samma år skickades en bekräftelse till
anmälaren och en skrivelse med förklaringsbrev till fastighetsägaren som uppmanades att
inkomma med ett yttrande innan den 23 oktober 2015. Yttrande inkom den 7 oktober 2015
där fastighetsägaren inte anser att det är möjligt att anordna ramp på fastigheten och att det
finns en ”lös” ramp som läggs ut när behov finns. Vidare så redovisades ett hyreskontrakt
mellan verksamhetsutövaren och fastighetsägaren som gör gällande att det är verksamhetsJusterandes sign
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utövaren som ansvarar för eventuella myndighetskrav bl.a. tillgänglighetskrav. Platsen besöktes den 1 mars 2019 och fotografier och mått togs.
Byggnadsnämndens tillsynsarbete
Byggnadsnämnden tog beslut om ”Tillsynsplan 2018 enligt plan- och bygglagen” 2017-1114 § 143. Upprinnelsen till tillsynsplanen var att det fanns en hel del äldre tillsynsärenden
som det saknades resurser till att hantera. Efter antagandet så tillfördes pengar 2018 till att
framförallt ta tag i tillsynshögen. Hälften av de äldre ärenden är numera avslutade men det
återstår ca 100 äldre tillsynsärenden, däribland dessa ärenden som blivit JO anmälda. Årligen får byggnadsnämnden in ca 70 tillsynsärenden vilka prioriteras först. Byggnadsnämnden har samtidigt en stor mängd andra ärenden i och med högkonjunkturen som medfört att
resurserna inte varit tillräckliga.
Förvaltningens ställningstagande
Anmälan gör gällande att det saknas ramp för att komma in i butikerna. Enda möjligheten,
utan omfattande byggarbeten med risk för förvanskning, är att placera en ramp på allmän
plats, dvs vid trottoar utanför. Trottoarerna är så pass breda på båda platserna så ramp hade
förmodligen fått plats. Höjdskillnad från gata till butiker är 0,3 meter på Kocken 6 och 0,35
meter på Liljan 3 vilket innebär en ramp på 3,6 till 4,2 meter för att klara kraven med lutning på 1:12. Problemet uppstår då fastighetsägaren till butiken inte har rådighet över kommunal mark och det är inte en kommunal angelägenhet att göra samtliga butiker tillgängliga med ramp på kommunal mark. I samtal med gata/park så finns intentioner att ta ett större grepp att höja marknivå till butiker där höjdskillnaden inte är så stor. Det finns goda
exempel på sådana åtgärder i andra kommuner. För tillfället saknar dock gata/park medel
och resurser för att driva frågan vidare.
Enligt Boverkets tolkning av föreskrifterna (HIN) så anses inte byggande av ramp, framförallt inte på annan mark med denna höjdskillnad som en enkel åtgärd enligt lagen. Förvaltningens förslag är därmed att avskriva ärendena utan vidare åtgärder som prövas i två
separata ärenden, som också behandlas vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-01
Begäran om upplysningar och yttrande, JO, 2019-02-04
Anmälan från Independent Living Institute
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Byggnadsnämnden upplyser och yttrar sig härmed till JO enligt följande:
Avseende handläggningstiden har det framförallt tidigare men även nu saknats resurser för
att klara alla tillsynsärenden. Prioritering görs för de ca 70 nya tillsynsärenden som årligen
inkommer till byggnadsnämnden. Nuvarande högkonjunktur har bidragit till en mycket
hög arbetsbörda. Efter beslut om ny tillsynsplan 2018, utökades resurserna, vilket kommer
innebära att alla tillsynsärenden inom en snar framtid kan handläggas inom rimlig tid. För
aktuella ärenden kan byggnadsnämnden endast beklaga att handläggningstiden har varit
alldeles för lång och nämnden hanterar dessa två ärenden i samband med aktuell nämnd.
Byggnadsnämnden kommer fortsätta bedriva ett effektivare tillsynsarbete framgent.
_______

Beslutet expedieras till:
JO Riksdagens Ombudsmän

Justerandes sign
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Simrishamn, Liljan 3, anmälan enkelt avhjälpta hinder
Ärendebeskrivning
En anmälan avseende enkelt avhjälp hinder kom in till byggnadsnämnden den 21 september 2015. Anmälan avsåg avsaknad av ramp till butik (Café Kagan). I samband med anmälan skickade förvaltningen ett brev till fastighetsägaren som svarade att det finns en ”lös”
ramp och att det i hyreskontraktet står att verksamhetsutövaren ansvarar för att myndighetskrav uppfylls.
Den 1 februari 2019 anmodade JO (Riksdagens ombudsmän) byggnadsnämnden att lämna
upplysningar om handläggningen och handläggningstiden senast den 3 april 2019. Byggnadsnämndens svar redovisas i ett separat ärende.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-03-01
Anmälan, Enkelt avhjälpta hinder 2015-09-21
Fastighetsägarens svar 2015-10-07
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Byggnadsnämndens bedömning är att inte vidta åtgärder då det inte anses vara ett
enkelt avhjälpta hinder enligt BFS 2011:13. Ärendet avslutas.



Byggnadsnämnden vill påtala för samhällsbyggnadsnämnden att det vore lämpligt att
göra fler butiker tillgängliga genom t.ex. höja trottoarer.
_______

Beslutet expedieras till:
Anmälaren
Lagfaren ägare
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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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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Simrishamn, Kocken 6, anmälan enkelt avhjälpta hinder
Ärendebeskrivning
En anmälan avseende enkelt avhjälpta hinder kom in till byggnadsnämnden den 7 september 2015. Anmälan avsåg avsaknad av ramp till butik (Sjögrens).
Förvaltningen har i samband med anmälan skickat brev till fastighetsägaren som valt att
inte svara.
Den 1 februari 2019 anmodade JO (Riksdagens ombudsmän) byggnadsnämnden att lämna
upplysningar om handläggningen och handläggningstiden senast den 3 april 2019. Byggnadsnämndens svar redovisas i ett separat ärende.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-01
Anmälan, Enkelt avhjälpta hinder 2015-09-07
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Byggnadsnämndens bedömning är att inte vidta åtgärder då det inte anses vara ett
enkelt avhjälpta hinder enligt BFS 2011:13. Ärendet avslutas.



Byggnadsnämnden vill påtala för samhällsbyggnadsnämnden att det vore lämpligt
att göra fler butiker tillgängliga genom t.ex. höja trottoarer.
_______
Beslutet expedieras till:
Anmälaren
Lagfaren ägare
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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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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Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Tillsynsärenden – saknas personal.
Nämndernas reglementen förväntas tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 13 mars
2019 (förhoppningsvis vid nästa tillfälle i kommunfullmäktige)
Långtidssjuk personal: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, informerar
”Repetition” av samhällsbyggnadsprocessen: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Bygglovsprocessen: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Tillsyn, information om status, hur många ärenden finns det kvar att hantera (totalt antal
163 vara 108 är ”gamla ärenden”) – Camilla Hedin, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare.
Nämnplaner Budget 2019-2021 – byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden: Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar – det finns en koppling mellan dessa
båda nämnders budget (personalbehov)
Nya skatteregler vilket innebär att det är viktigt att man lämnar in reseräkningar och dylikt
snarast efter genomförande – Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar.
Kallelse från Mark- och miljödomstolen avseende syn på plats, 2 april 2019, kl 11.00.
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