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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Beslutande:

Ann-Christin Råberg (S)
Ulf Bengtsson (S)
Jan Persson (C)
Beat Senn (ÖP)
Thomas Hansson (MP), ordförande
Kristina Åhberg (M)
Kristina Nilsson (M)
Hans Dahlqvist (SD), utom § 149 (jäv)
Birgitta Öman (S), tjänstgör för Hans Dahlqvist § 149
Lotta Rydell (F!), utom § 143 (jäv)
Jacques Öhlund (F!), tjänstgör för Lotta Rydell (F!) § 143

Övriga närvarande:

Birgitta Öman (S), §§ 129-148, § 150
Fredrik Olsson (S)
Nils-Inge Nilsson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Roland Thord (MP)
Anita Lindqvist (M)
Olof Jolom (M)
Jacques Öhlund (F!), §§ 129-142, §§ 144-150
Camilla Hedin, byggnadsinspektör
Karl Gustavson, bygglovshandläggare
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Peter Karila, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson (2018/21), § 129
Ändring av föredragningslistan (2018/22), § 130
Meddelanden (2018/7), § 131

Redovisning av delegeringsbeslut (2018/8), § 132
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-11-30 (2018/37), § 133
Stiby 19:13, bygglov i efterhand - tillbyggnad med uterum (2018/86), §
134
Stiby 19:13, byggsanktionsavgift (2018/100), § 135
Simrishamn Kocken 34, ändrad användning från kontor till undervisningslokaler (2018/102), § 136
Simrishamn Yxan 1, tidsbegränsat bygglov om två år för ändrad användning från industri till bilvårdsanläggning (2018/103), § 137
Mellby 14:3, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2018/98),
§ 138
Viks Fiskeläge 4:10, nybyggnad av ventilationsanläggning (2016/713),
§ 139
Borrby 12:8, ändrad användning från stall till bostad (2018/97), § 140
Borrby 12:8 Byggsanktionsavgift (2018/101), § 141
Gladsax 34:124 - rivningslov och nybyggnad av sidobyggnad
(2018/106), § 142
Skräddaröd 1:126 - förhandsbesked för fritidshus (2018/107), § 143
Detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl (Hammenhögs skolområde)
(2018/104), § 144
Detaljplan för Hjälmaröd 9:59 m.fl – utställning (2012/127), § 145
Detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen etapp II) granskning
(2018/57), § 146
Detaljplan för Vipan 2 – samråd (2018/108), § 147
Sammanträdesdagar 2019 (2018/99), § 148
Solrosen 17, nybyggnad av flerbostadshus (dnr 2018/110), § 149
Förvaltningschefens information (2018/10), § 150
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Byggnadsnämnden

§ 129

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/21

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Kristina Åhberg (M) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 130

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/22

Ändring av föredragningslistan
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Solrosen 17, nybyggnad av flerbostadshus (dnr 2018/110, ByggR 2018-000734)
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 131

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/7

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Länsstyrelsens beslut 2018-11-22 som upphäver byggnadsnämndens beslut 2018-09-27
§ 235 (delegation) avseende bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Sandby
19:33 (2018/324).
2. Länsstyrelsens beslut 2018-11-14 som avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut
2018-10-08 avseende att inte ingripa mot olovlig byggnation för bostadshus, gästhus
och garage, fastighet Hoby 18:21 (2014/390).
3. Länsstyrelsens beslut 2018-11-16 som avslår överklagandena på byggnadsnämndens
beslut 2018-09-25 § 95 avseende bygglov för nybyggnad av fackverksmast samt tre
tillhörande teknikbodar, fastighet Borrby 14:11 (2018/359 el 2018/68 Evolution).
4. Länsstyrelsens beslut 2018-11-09 som avslutar överprövning av byggnadsnämndens
beslut 2018-09-24 avseende strandskyddsdispens för uppförande av två transformatorstationer samt för nedläggning av jordkabel, fastighet Karlaby 7:2 m.fl. (2017/715).
5. Mark- och miljödomstolens dom 2018-11-08 som avslår överklagandena på länsstyrelsens beslut 2018-10-05 och byggnadsnämndens beslut 2018-09-04 att bevilja bygglov
för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Sandby 22:57 (2018/409)
6. Länsstyrelsens beslut 2018-11-06 som upphäver byggnadsnämndens beslut 2018-09-26
och återförvisar ärendet till kommunen för fortsatt handläggning avseende att inte ingripa på container och lastpallar nära gräns, fastighet Bygatan 1, Borrby (2015/53).
7. Länsstyrelsens beslut 2018-11-01 som upphäver byggnadsnämndens beslut 2018-09-04
§ 204 och återförvisar ärendet till kommunen för fortsatt handläggning avseende tillbyggnad av enbostadshus, fastighet Hjälmaröd 76:1 (2018/420).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

§ 131 forts

Dnr 2018/7

Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
varav pga formellt fel
Rättsäkerhet %

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

1

1

0

6

0

2

2

6

2

1

5

1

1

1
1

1

5
1

1
1

1

100

100

100

100

100

50

1
50

83

50

100

2
2
1
40

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

29

33

27

45

30

39

25

35

53

44

42

0

0

4

0

1

0

6

0

2

6

4

Justerandes sign

6

Protokollsutdrag intygas:

Dec
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Byggnadsnämnden

§ 132

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/8

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.
Camilla Hedin, avslut ärende (evolution) 2018-11-01—2018-11-30
Henrik Nordström – startbesked och slutbesked (Evolution) 2018-11-01—2018-11-30
Peter Karila – start- och slutbesked (ByggR) 2018-11-01—2018-11-30
Jonas Mårtensson – start- och slutbesked (ByggR) 2018-11-01—2018-11-30
Henrik Nordström - start- och slutbesked (ByggR) 2018-11-01—2018-11-30
Thomas Hansson (ordförande) överklagan (ByggR) 2018-11-29
Henrik Olsson – avskrivning (byggR) 2018-11-01—2018-11-30
Henrik Olsson – bygglov (ByggR) 2018-11-01—2018-11-30
Camilla Hedin – avskrivningsärenden tillsyn (ByggR) 2018-11-01—2018-11-30
Thomas Hansson (ordförande) miljöpris 2018, 2018-12-06
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut 2018-11-01—2018-11-30
Ordförande-beslut 2018-12-06
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 133

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/37

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-11-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-november 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att ha ett
överskott på 25 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per november 2018
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per november 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 134

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/86

Stiby 19:13, bygglov i efterhand - tillbyggnad med uterum
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 11 juli 2018 och avser tillbyggnad med
uterum om ca 30 kvm byggnadsarea på fasad åt väster på fastigheten Stiby 19:13, Västergatan 25 i Gärsnäs.
Då åtgärden utförts innan bygglov beviljats och startbesked meddelats hanteras ett tillsynsärende (dnr 2018/564) separat från detta ärende avseende byggsanktionsavgift och avses
behandlas vid byggnadsnämndens sammanträde den 18 december 2018.
Ärendet har skickats ut på remiss till berörd granne och myndighet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-08
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 30 §
Byggnadsstadgan 1959:612 39 §
Detaljplan Gärsnäs 1, laga kraft 1964-06-17
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen tillbyggnad med uterum som lämplig. Placering närmare gräns än 4,5 meter innebär varken men eller betydande olägenhet för berörd
granne vilket föranleder en bedömning av ansökan som planenlig.


Bygglov beviljas i efterhand.



Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till
fastighetsgräns, med stöd av övergångsbestämmelser i PBL.



Kontrollplan daterad 2018-07-22 godkänns (10 kap. 24 § PBL).
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

§ 134 forts

Dnr 2018/86



Startbesked meddelas i efterhand (10 kap 23 § 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.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Yttrande från VA-avdelningen ska följas.
Ett tillsynsärende innebärande en byggsanktionsavgift hanteras separat från detta ärende,
(dnr: 2018/564) och avses behandlas vid Byggnadsnämndens sammanträde den 18 december 2018.
Avgifter
Bygglov:
(8 + 8) 4 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 25 x 45,5

= 3 203 kronor
=1 138 kronor
4 341 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.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 134 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/86

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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Byggnadsnämnden

§ 135

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/100

Stiby 19:13, byggsanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Den 23 februari 2018 kom det in en ansökan om bygglov för ombyggnad av trädäck/uteplats till uterum på fastigheten Stiby 19:13 (dnr ByggR 2018-128). Under handläggningsprocessen kom det in ett anonymt samtal till förvaltningen att uterummet redan var byggt.
Den 21 september 2018 gjordes ett platsbesök på fastigheten Stiby 19:13. Det konstaterades att uterummet redan var byggt och detta utan beviljat bygglov eller startbesked. Bilder
från platsbesök har redovisats.
Fastigheten Stiby 19:13 ligger inom detaljplanerat område, Gärsnäs 1, laga kraft 1964-0617.
Den 21 september 2018 upprättades ett tillsynsärende om olovligt byggande. En skrivelse
skickades den 29 oktober 2018 till sökande för bygglovet med dnr 2018–128 om att det
kommit till förvaltningens kännedom om att en bygglovspliktig åtgärd påbörjats utan
bygglov och startbesked på fastigheten. I denna skrivelse informerades fastighetsägarna
även om att byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL ska tas ut om en överträdelse har
skett.
Fastighetsägarna gavs möjlighet till yttrande med sista svarsdag den 20 november 2018.
Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
Yttrande inkom per mejl den 12 november 2018 där man skriver att man kommer acceptera en byggsanktionsavgift. Mejlkonversation har redovisats i sin helhet.
Fastighetsägarna har fått samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 7
december 2018, för bemötande.
Bygglov hanteras i separat ärende (dnr Evolution 2018/86 och dnr ByggR 2018-128).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-07
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 30 § och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende med bygglovshandlingar, 2018-09-21.
Förvaltningens förklaringsbrev, 2018-10-29
Bilder från platsbesök, 2018-09-21
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 135 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/100

Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift
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 fastighetsägarna
, en byggsanktionsavgift på 26 162 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 sökande
Bilaga 3: Ritning uterum
Bilaga 4: Uträkning byggsanktionsavgift, Boverket
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna till Stiby 19:13
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

§ 136

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/102

Simrishamn Kocken 34, ändrad användning från kontor till undervisningslokaler
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 18 september 2018 och avser ombyggnad och en ändrad användning från kontor till undervisningslokaler för del av Simrishamn
Kocken 34. Verksamheten beskrivs i detalj i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 3 december 2018. Byggnadsarea som berörs av aktuell ansökan är 468
kvm. Enligt Simrishamns kommuns parkeringsnorm ska en särskild parkeringsutredning
göras. Parkeringsutredning med situationsplan där platserna är utmärkta har redovisats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att utredningen är godtagbar.
Gällande detaljplan för aktuell fastighet anger bostads- och affärsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av samlingssalar. Föreslagna åtgärder har prövats på berörda grannar via ett remissförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-03
Parkeringsutredning med situationsplan
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap 30 §
Detaljplan Simrishamn 11, laga kraft 1938-10-21
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras, på begäran av Kristina Åhberg (M), för interna överläggningar
mellan klockan 13.27-13.35
Förslag till beslut på sammanträdet
Kristina Åhberg (M): Återremiss
Beat Senn (ÖP): Återremiss
Thomas Hansson (MP): Bifall, enligt beslutsförslag

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 136 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/102

Beslutsgång - återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för Thomas Hanssons förslag (bifall)
NEJ-röst för Kristina Åhberg och Beat Senns förslag om återremiss
Omröstningsresultat
Med 5 NEJ-röster (Jan Persson (C), Beat Senn (ÖP), Kristina Åhberg (M), Kristina Nilsson
(M), Hans Dahlqvist (SD) mot 4 JA-röster (Ann-Christin Råberg (S), Ulf Bengtsson (S),
Lotta Rydell (F!) och Thomas Hansson (MP)) beslutar nämnden återremittera ärendet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 13.45-13.55, för interna överläggningar för formulering av motivering för återremiss.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ärendet återremitteras till sökanden för komplettering av:
Ofullständiga handlingar avseende tillgänglighet till entréer och fasadändring
Ofullständig parkeringsutredning
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig för kännedom
Fastighetsenheten, Ulf Widemark
Verksamhetschef Marie Liljenberg, Campus Österlen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 137

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/103

Simrishamn Yxan 1, tidsbegränsat bygglov om två år för ändrad användning från industri till bilvårdsanläggning
Ärendebeskrivning
Fastigheten Simrishamn Yxan 1 ligger inom detaljplan.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 28 november 2018 och avser tidsbegränsat bygglov om två år för ändrad användning från industri till bilvårdsanläggning. Befintlig byggnad på fastigheten Simrishamn Yxan 1 med adress Fabriksgatan 29 kommer att
byggas om från industri till bilvårdsanläggning.
Byggnadsnämnden beviljade den 4 juni 2018, § 41 bygglov för nybyggnad av bilhall, serviceanläggning, skärmtak, skyltar och solceller på fastigheten Simrishamn Hammaren 2 dit
Bil Bengtsson avsåg att flytta sin befintliga verksamhet. På denna fastighet tillåter gällande
detaljplan industri och handel. Företaget har fått ändrade planer och har för avsikt att förvärva fastigheten Simrishamn Yxan 1 med befintlig industribyggnad där Simrishamns Reklamservice bedrivit sin verksamhet. Gällande detaljplan medger endast industri men gränsar till planområdet för Simrishamn Hammaren 2. Verksamheten Bil Bengtsson bedriver i
dag behöver flytta ifrån sina befintliga lokaler och har skickat in en begäran om planändring för att ändra gällande detaljplan till att även omfatta planbestämmelsen handel. Denna
process beräknas ta cirka två år därav nu aktuell ansökan om tidsbegränsat bygglov om två
år för ändrad användning ifrån industri till bilvårdsanläggning.
Nu aktuell ombyggnation innebär rivning av en tillbyggnad på ursprungsbyggnaden utmed
Fabriksgatan enligt redovisade handlingar. För övrigt utökas inte byggnadsarea utan ombyggnationen sker inom befintlig byggnad.
Beslutsunderlag
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Trafikingenjör Simrishamns kommun
Räddningstjänst
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänseskrivelse, 2018-12-03
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 33 §
Detaljplan Simrishamn 146 laga kraft 1994-12-30
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Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Vid dagens sammanträde redovisas yttrande från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, från trafikingenjören och Räddningstjänst.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen ombyggnation och ändrad användning från
industri till bilvårdsanläggning som lämplig. Val av tak- och fasadmaterial bedöms vara
anpassad till omgivningen och bidra till en god miljö i befintligt industriområde. Avvikelsen gällande handel mot planbestämmelsen industri bedöms som mindre och inte av främmande karaktär för området. Den ändrade användningen bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.


Tidsbegränsat bygglov om två år för perioden 2018-12-18 till 2020-12-18 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 Sten Tullberg angiven enligt ansökan godkänns.

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.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Ventilationshandlingar
Vatten-, avlopp- och värmeritningar
Brandskyddsdokumentation
Justerandes sign
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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.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
Yttrande från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ska följas.
Avgifter
Bygglov:
(20+28) 56 x 45,5 x 1,1 x 0,75
Underrättelse: 85 x 45,5

= 100 901 kronor
= 3 868 kronor
104 769 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
Kontrollansvarig för kännedom
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.

Justerandes sign
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Mellby 14:3, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
En ansökan avseende förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i södra delen av fastigheten Mellby 14:3 kom in till byggnadsnämnden den 16 oktober 2018.
Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
På fastigheten finns ett enbostadshus (huvudbyggnad) som nyligen ändrades från B&B
samt ett flertal mindre komplementbyggnader. Strax väster om platsen för ansökan finns
ett gammalt hönshus som planeras att rivas. Infart kommer att ske från Trafikverkets väg
Mellby Backe med samma tillfartsväg som till befintligt bostadshus.
Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande. Yttranden med synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Mellby 6:20, 6:25 och 6:35.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-04
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1-6 §§, samt 9 kap.17, 18 och 39 §§
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, laga
kraft 2017-03-15
Överläggningar
Peter Karila, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse inte skada de kultur- och naturvärden
som finns på platsen och inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Platsen bedöms vara lämplig för ändamålet och bebyggelsestrukturen inom Mellby samhälle
vara fortsatt god.
Som förhandsbesked enligt plan och bygglagen, meddelas att den förslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:

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



Byggnaden ska vara småskalig och väl anpassad till övrig bebyggelse.



Byggnaden ska placeras med långsida mot vägen.



Byggnaden ska placeras minst 20 meter från Mellby Backe väg.

Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5
Underrättelse: 80 x 45,5

= 4 550 kronor
= 3 640 kronor
8 190 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Johan Persson
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Fastighetsägare till Mellby 6:20, 6:25 och 6:35
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 4:10, nybyggnad av ventilationsanläggning
Ärendebeskrivning
På fritidshuset finns ett ventilationsutrymme på taket som saknar bygglov. Ventilationsrummet har i tidigare prövning nekats lov. Ny ansökan med reviderade handlingar har inkommit som nu prövas. Ansökan avser ett teknikutrymme på befintligt tak med en yta av
26 kvm och med en totalhöjd på 2,3 meter ovan huvudbyggnadens tak. Justeringar mot
tidigare ansökan är att teknikutrymmet närmast Alexander Lukas gatan lutar 45 grader mot
gatan samt ändring av kulör.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.
Berörda grannar har fått den reviderade ansökan på remiss. Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare av Viks Fiskeläge 4:13.
Ett tillsynsärende behandlas som ett separat ärende (dnr. 2016/713).
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 8 kap. 9 kap. 2, 30, 30 a, 31 d §§
Detaljplan: Viks Fiskeläge 4:1 m. fl. laga kraft 2005-12-27
Bygglov, 2007-05-07 § 139
Bygglov, 2008-03-31 § 2118
Bygglov, 2009-04-24 § 2149
Länsstyrelsen beslut - avslag av överklagan, 2010-01-04
Avslag på bygglovsansökan, 2017-04-04 § 38
Länsstyrelsens beslut, 2017-06-16
Mark- och miljödomstolens dom, 2017-11-20
Mark- och miljööverdomstolens beslut, 2018-01-24
Yttrande från JJ VVS Konsult AB, 2018-02-28
Ställningstaganden från grannsvar av sökande genom konsult, 2018-10-31
Yttrande från fastighetsägare Viks Fiskeläge 4:13, inkom 2018-12-10
Tjänsteyttrande 2018-11-15
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK , redogör för ärendet. Remissvar från Viks Fiskläge 4:8, Viks Fiskeläge 15:15, Viks Fiskeläge 4:12, Viks Fiskeläge 4:11, Viks Fiskeläge
4:13 redovisas.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen tillbyggnad vara väl anpassade i skala och
utformning för befintlig byggnad. Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olägenhet
för omgivningen.


Bygglov beviljas.



Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats.



Startbesked meddelas när de handlingar som krävs inkommit och godkänts av
byggnadsnämnden.



Kontrollansvarig enligt ansökan godkänns.

Avgifter
Bygglov: (15 + 15) x 4 x 45,5 x 1,1
= 6 006 kronor
Underrättelse: (60 x 45,5) + (65 x 45,5) = 5 688 kronor
Summa:
11 694 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked, 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.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 4:13
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Myndighetsnämndens 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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Borrby 12:8, ändrad användning från stall till bostad
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Ansökan om bygglov kom in den 20 augusti 2018. Ansökan avser ombyggnad av stall som
ändrar användning till bostad på fastigheten Borrby 12:8. Berörd yta är på 92 kvm på bottenvåning och 54 kvm på ovanvåning. Berörd del ligger väster om huvudbyggnaden som den är ihop
byggd med.
Ändringen består i att ändra användning och inreda med kök, tvättstuga och toalett på bottenplan och två sovrum, toalett och klädkammare på ovanvåning.
Tillsynsärende och byggsanktionsavgift hanteras i separat ärende (dnr Evolution 2018/97 och
dnr ByggR 2018/482) då åtgärder redan var utförda.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Borrby 62:85 och Sandby 5:21.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Borrby S:12.

Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 4, 5, 6 §§ och 9 kap. 31 §
Tjänsteskrivelse 2018-12-04
Jäv
Fredrik Olsson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.
Överläggningar
Peter Karila, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen ombyggnation av stall till bostad som lämplig.




Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2018-10-03 godkänns (10 kap. 24 § PBL).
Justerandes sign
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).
Kontrollansvarig angiven enligt ansökan godkänns

Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked 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.
En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-enhet.
Avgifter
Bygglov: (11 + 18) x 6 x 45,5 x 1,1 x 0,7
Underrättelse: 25 x 45,5

= 6 096 kronor
= 1 138 kronor
7 234 kronor

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

_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Borrby 12:8, byggsanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Den 8 mars 2018 kom det in en anonym anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt anmälan ska det på fastigheten Borrby 12:8 ha rivits en del av ett stall och byggts ett
nytt bostadshus.
Fastigheten Borrby 12:8 ligger utanför detaljplanerat område.
En skrivelse skickades till fastighetsägarna den 23 mars 2018 om att det kommit till förvaltningens kännedom att en del av ett stall rivits och att det byggts ett nytt bostadshus. Vi
uppmanade fastighetsägarna att komma in med ett yttrande innan den 17 april 2018. Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
Den 2 april 2018 kom ett yttrande från fastighetsägarna till Borrby 12:8 in, där de framförde att deras tanke varit att utöka boytan. Då huset och stallet är ihop byggt trodde de inte
att bygglov krävdes samt att det ligger utanför detaljplanerat område. De skriver att när de
började riva i stallet så rasade en del då det var i så pass dåligt skick. De har inte förlängt
eller breddat den ursprungliga byggnaden något. Yttrandet har redovisats i sin helhet.
En skrivelse skickades till fastighetsägarna den 17 juli 2018 med förvaltningens bedömning. Bedömningen är att de tagit stallet i bruk för väsentligt annat ändamål, vilket är en
bygglovspliktig åtgärd. Möjlighet för bygglov för ändrad användning finns och man kan
söka bygglov i efterhand. Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
Ansökan om bygglov inkom den 20 augusti 2018.
Ansökan om bygglov hanteras i separat ärende (dnr Evolution 2018/97 och dnr ByggR
2018-482).
Den 28 november 2018 gjordes ett platsbesök på fastigheten Borrby 12:8. Där konstaterades det att det berörda utrymmet är inrett med tvättstuga, badrum och kök.
En skrivelse skickades till fastighetsägarna den 29 november 2018 med förvaltningens
bedömning. I vår bedömning skriver vi att rättelse kan ske innan nämndens sammanträde
den 18 december 2018. Om rättelse inte sker kommer en byggsanktionsavgift att dömas ut.
Vi uppmanade fastighetsägarna att inkomma med ett yttrande innan den 6 december 2018.
Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
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Yttrande inkom per mejl den 29 november 2018 där man skriver att man kommer att acceptera en byggsanktionsavgift. Mejlkonversation har redovisats i sin helhet.
Fastighetsägarna har fått samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 7
december 2018, för bemötande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-07
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 31 § och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende, 2018-03-08
Förvaltningens förklaringsbrev, 2018-03-23
Yttrande från fastighetsägarna, 2018-04-05
Förvaltningens bedömning, 2018-07-17
Protokoll från tillsynsbesök, 2018-11-28
Förvaltningens bedömning, 2018-11-29
Fotografier från tillsynsbesök, 2018-11-28
Yttrande från fastighetsägarna, 2018-11-29
Planritning över berörd yta efter åtgärd, 2018-11-28
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift, 2018-11-29
Överläggningar
Camilla Hedin, byggnadsinspektör, redogör för ärendet.
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 fastighetsägarna,
y, en byggsanktionsavgift på 16 212 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: Förvaltningens bedömning
Bilaga 4: Protokoll tillsynsbesök
Justerandes sign
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Bilaga 5: Förvaltningens bedömning, fotografier från platsbesök och yttrande från fastighetsägare
Bilaga 6: Ritning över berörd yta
Bilaga 7: Uträkning byggsanktionsavgift, Boverket

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna till Borrby 12:8
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Gladsax 34:124 - rivningslov och nybyggnad av sidobyggnad
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan avseende rivningslov och nybyggnad av sidobyggnad kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 30 januari 2018. Byggnaden som föreslås för rivning är en
uttjänt om-och tillbyggd låg fritids-stuga på 38 kvm total area som beviljades bygglov först
2011-01-31.
Den föreslagna sidobyggnaden har också en area om 38 kvm, men byggnadens utseende är
inte identiskt med den ersatta stugan, formen har förenklats och öppenareor, ytor under tak
har byggts in.
Byggnaden har givits ett sadeltak och en enklare planform, fasad har försetts med större
fönster i enlighet med ritningar tillhörande ansökan.
Fastigheten är belägen inom detaljplan. Detaljplan anger största sammanlagda byggnadsarea för huvudbyggnader 80 kvm, för sidobyggnader 20 kvm. Detaljplan anger även att
återuppbyggnad i enlighet med gällande bygglov får göras.
Föreslagen sidobyggnad avviker från detaljplan då den inte är en rekonstruktion av nuvarande sidobyggnad samt att den är större än 20 kvm.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande vid två tillfällen.
-Tidigare utseende för byggnaden, med större höjd och takkupa remitterades i remissomgång 1, juli 2018 till berörda grannar:
Svar med erinran kring husets storlek i relation till området och dess detaljplan inkom då
från fastighetsägare/delägare till Gladsax 34:109, 34:110, 34:111, 34:114, 34:118, 34:120
och 34:123.
Ritningarna har därefter i dialog med förvaltningen bearbetats till föreliggande skick.
Svar i remissomgång 2, (ansökans nuvarande utseende) redovisas enligt följande:
Fastighetsägare till Gladsax 34:109, tillika representant för Vårhallens Vägsamfällighet
förutsätter att myndigheten beslutar enligt gällande regelverk för byggnation på den berörda fastigheten.
Remissvar från fastighetsdelägare till Gladsax 34:110 och 34:123 redovisas tillsammans
med sökandens svar/kommentar oavkortade i ärendet.
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Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gladsax 34:114, 34:119 och
Simrishamns kommun/ sbf, ägare till fastigheten Gladsax 34:8.
Yttrande i remissomgång 2 har inte inkommit från fastighetsägare/delägare till Gladsax
34:111, 34:118 och 34:120.
Fastigheten är ansluten till Kommunalt VA via Vårhallens Samfällighetsförening.
Yttrande med erinran om eventuell lägenhetsavgift för sidobyggnaden har inkommit från
VA-avdelningen, Simrishamns Kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-05
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 8 kap. 1-7 §§ samt 9 kap. 34, 30, 31b, d §§
Detaljplan Simrishamn 147, laga kraft 95-07-25
Bygglov MN Beslut 2011-01-31 § 15
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen sidobyggnad bedöms innebära en avvikelse från bestämmelserna i detaljplan då
dess utformning ändras från det tidigare godkända/lovgivna utseendet. -Den nya byggnaden upptar dock samma yta på marken och föreslås på samma plats. Ett flertal sidobyggnader är placerade närmre gräns än 4,5 m och hälften av sidobyggnaderna inom området är
större än vad detaljplan medger.
Avvikelsen bedöms vara förenlig med det tidigare beviljade bygglovet, detaljplanens skrivelse om att återuppbyggnad får göras och Plan-och Bygglagens syfte då huset fortfarande
är underordnat huvudbyggnaden. Helhetsverkan bedöms bli fortsatt god inom fritidshusområdets med dess olika byggnadstyper.
En avvägning har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen och byggnaden bedöms
inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.


Rivningslov och bygglov beviljas.



Kontrollansvarig enligt ansökan godkännes härmed



Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL



Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg har inkommit till Byggnadsnämnden.
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Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dagen beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (14+23) x 4 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Planavgift: 45,5 x 4 x 45,5
Underrättelse: 85 x 45,5

= 8 148 kronor
= 8 281 kronor
= 3 868 kronor
20 297 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan,
slutsamråd inklusive slutbesked.
Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Gladsax 34:109, 110 och 123
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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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Skräddaröd 1:26 - förhandsbesked för fritidshus
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten Skräddaröd 1:26
kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 juli 2018.
17 juli informerades sökande om att ansökan inte bedöms vara i linje med Simrishamns
Kommuns Översiktsplans bebyggelse-strategi.
Ansökan reviderades i omfattning, 13 september 2018, en komplementbyggnad togs bort.
Den 19 november meddelade sökande att han ville ha ansökan omformulerad som ett förhandsbesked och uttryckligen vidare prövad för beslut i Byggnadsnämnden.
Den 25 september 2018 (2018/69) meddelade byggnadsnämnden negativt förhandsbesked
inom samma fastighet för en placering av ett bostadshus ca 30 m söderut.
Området ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Ärendet har inte remitterats grannar och myndigheter då bedömningen i sammanhanget är
att negativt besked ska ges med hänsyn till de argument som framförts tidigare för det andra principiellt lika läget.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 §§
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige
2015-11-30, § 216, laga kraft 2017-03-15
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser 2018-12-05 och 2018-09-12
Jäv
Lotta Rydell (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hennes ställe tjänstgör Jacques Öhlund (F!)
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen etablering bedöms kunna påtagligt skada de natur- och kulturmiljövärden som
finns på platsen. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till landskapsbilden eller intresset av
en god helhetsverkan, god bebyggelsestruktur utan bör ge upphov till s.k. spridd bebyggelse.
Justerandes sign
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Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte
kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5 = 4 550 kronor
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp.
_______
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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Detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl (Hammenhögs skolområde)
Ärendebeskrivning
Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens
med den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning av mark till
privata aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet att ta tillvara på de kulturvärden som finns
inom planområdet. Planområdet ligger i västra delen av Hammenhög.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2018, § 220 att godkänna planen för
samråd.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Kungörelse, samrådshandlingar 2018-10-25
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Har inget att erinra.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan för Hjälmaröd 9:59 m.fl - utställning
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga området för bostäder samt tillfartsväg från Möllegatan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 242 att godkänna planen
för utställning.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 1987. Planprövning sker enligt normalt planförfarande. Har tidigare varit ute för samråd 2014.
Beslutsunderlag
Kungörelse, utställningshandlingar, 2018-11-22
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Byggnadsnämnden önskar ett förtydligande i bestämmelserna för detaljplanen avseende maximalt antal fastigheter.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen etapp II) granskning
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva och utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad
och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering
och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra delarna av Simrishamn med stationen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 239 att godkänna miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för granskning. Planen handläggs enligt plan- och
bygglagen 2010. Planprövning sker med utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Kungörelse, miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan granskningshandlingar, 2018-1205
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att erinra.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

40

Byggnadsnämnden

§ 147

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Dnr 2018/108

Detaljplan för Vipan 2 - samråd
Ärendebeskrivning
Planärendet gäller prövning av ny och utökad bostadsbebyggelse inom fastigheten Vipan 2
i Simrishamn. Planen förslår byggrätter för nya flerbostadshus som beräknas innehålla cirka 45 lägenheter. Fastigheten är belägen i den östra delen av kvarteret Vipan. I norr, öster
och söder gränsar planområdet till Linnégatan, Fredsdalsgatan och Storgatan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 240 att godkänna detaljplanen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker
genom utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Kungörelse, detaljplan för Vipan 2, samrådshandlingar, 2018-12-06
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att erinra.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdagar 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslagtill sammanträdesdagar för byggnadsnämnden för år 2019. Förslag enligt följande:

Sammanträdesdag tisdag kl 14.00

Presidieberedning

29 januari 2019 (internbudget)
12 mars 2019
23 april 2019
28 maj 2019
25 juni 2019
20 augusti 2019
24 september 2019
22 oktober 2019
12 november 2019
17 december 2019

17 januari 2019
1 mars 2019
11 april 2019
16 maj 2019
13 juni 2019
8 augusti 2019
12 september 2019
10 oktober 2019
31 oktober 2019
5 december 2019

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-11-29
Sammanträdeskalender kf, ks ksau, beslutad av kf 2018-11-26
Översikt baserad på datum som gällt under 2018
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Fastställa årets första sammanträdesdag till den 29 januari 2019, kl 14.00. Övriga sammanträdesdagar för år 2019 beslutas vid nämndens första sammanträde.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Solrosen 17, nybyggnad av flerbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser två flerbostadshus på tre våningar med tolv lägenheter i respektive byggnad
samt två förråd/miljörum med ett öppet cykelförråd. Byggnaderna är placerade söder om
korsningen Simrisvägen och Sjukhusvägen i Simrishamn. Fastigheten ligger inom detaljplan.
Respektive byggnad har en boyta på 794 kvm och en byggnadsarea på 363 kvm. Förråden
har en byggnadsarea på 61 respektive 78 kvm.
Ärendet har inte remitterats till myndigheter eller sakägare. Planavvikelsen avser u-mark
som berör befintliga fjärrvärmeledningar. Avtal med Österlenkraft för att flytta fjärrvärmeledningarna redovisas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-17
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31b §
Detaljplan Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, laga kraft 2018-07-18
Avtal mellan SIMBO och Österlenkraft (flytt av fjärrvärmeledning)
Jäv
Hans Dahlqvist (SD) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör Birgitta Öhman (S).
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen nybyggnation av två flerbostadshus som lämplig. Val av tak- och fasadmaterial bedöms vara anpassad till omgivningen och avvikelsen
Justerandes sign
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mot detaljplanen bedöms som liten och 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 är,enligt
uppgift per telefon den 17 december 2018, Anders Salomonsson, SC0090-17.

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.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-enhet.
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete skall dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Avgifter
Bygglov: (21+28) x 36 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 5 x 45,5

= 88 288 kronor
= 228 kronor
88 516 kronor

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

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Grannar (för kännedom)
Post- och Inrikestidningar
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
Sammanträdesdagar i förhållande till ekonomiska redovisningar är inte optimalt, varför
förvaltningen föreslår att nämnden väntar med att fastställa datumen för sammanträden,
med undantag av första sammanträdet.
Ekonomi i balans – viktigt att enhetschefer och avdelningschefer tar större ansvar för ”sin
egen budget”
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK presenterar – vad har hänt den gångna mandatperioden? Dialog – vad ska vi ta med oss för erfarenheter in i nästa mandatperiod?
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK – genomgång av ”enkät” – politikerna i nämndens värdering
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