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§ 131

Dnr 2019/7

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____

Justerandes sign
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§ 132

Dnr 2019/8

Godkännande av föredragningslista
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Dagordningen fastställs.

_____

Justerandes sign
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§ 133

Dnr 2019/2

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Länsstyrelsens beslut 2019-10-31 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 15 augusti 2019 § 342 som beviljade bygglov för transformatorstation på
fastighet Mellby 13:2 (dnr 2019/366).
2. Mark- och miljödomstolens dom 2019-10-31 som avvisar vissa klaganden och avslår
överklaganden i övrigt på länsstyrelsens beslut 28 juni 2019 som upphävde byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2019 § 222 avseende beviljat lov för nybyggnad av fritidshus och förråd på fastigheten Brantevik 36:101 (2019/239).
3. Länsstyrelsens beslut 2019-10-30 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 10 september 2019 § 368 som beviljade bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastighet
Gladsax 34:123 (dnr 2019/332).
4. Mark- och miljödomstolens dom 2019-10-30 som avslår överklaganden på länsstyrelsens beslut 21 augusti 2019 som avslog överklagandet av byggnadsnämndens negativa
förhandsbesked den 25 juni 2019 § 72 avseende nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hoby 27:11 (2019/132).
5. Regeringens beslut 2019-10-24 som avslå överklagandet av länsstyrelsens beslut den
27 september 2017 som avslog överklagandet av byggnadsnämndens beslut den 15 augusti 2017 § 94 avseende avslag på bygglovsansökan för nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten Hjälmaröd 1:19 (2017/246).
6. Länsstyrelsens beslut 2019-10-24 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 23 juli 2019 § 333 som beviljade bygglov för godsmagasin på fastighet
Sankt Olofs gård 1:6 (dnr 2019/423).
7. Länsstyrelsens beslut 2019-10-21 som avskriver ärendet från vidare handläggning avseende överklagan på byggnadsnämndens beslut den 25 juni 2019 § 70 som meddelade
positivt förhandsbesked på fastighet Kvarnby 173:4 (dnr 2019/51).

Justerandes sign
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§ 133 forts

Dnr 2019/2

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

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

4

2

0

3

1

3

2

4

0

4

4

1
1

1

1
2

1
1

2
2

77

74

74

72

69

71

69

74

62

62

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

53

38

52

51

32

52

41

19

30

57

2

1

2

1

2

4

4

1

5

1

3

Justerandes sign

3
1
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§ 134

Dnr 2019/16

Förvaltningschefens information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
Skillnad på friluftsliv och rörligt friluftsliv – 4 kap MB = riksdagen, 3 kap MB = andra
statliga instanser
Bygglovsverksamhet till byggnadsnämnden – beslut i ksau 20 november, för vidare beslut
av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kompletteringar i byggnadsnämndens reglemente följer.
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar:
Provanställningar av två stycken bygglovhandläggare har avslutats.
Assistent som funnit i verksamheten ska fortbildas till bygglovshandläggare.
Många ansökningar har kommit in till assistenttjänst.
Ett antal intresseanmälningar att hjälpa till med bygglovsgranskningar och tillsyn, dock
saknas relevant kompetens.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 135

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.
Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) oktober 2019
Avskrivningar - Henrik Nordström
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Henrik Olsson
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Lovärenden (ByggR) oktober 2019
Avskrivningar – Henrik Olsson
Avskrivningar – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Interimistiskt slutbesked – Henrik Nordström
Rivningslov – Eva Ferlinger
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Ändring av kontrollansvarig – Henrik Nordström
Strandskyddsärenden (ByggR) oktober 2019
Strandskyddsdispens – Henrik Olsson
Justerandes sign
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§ 135 forts

Dnr 2019/10

Tillsynsärenden (ByggR) oktober 2019
–
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) september-oktober 2019
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Interimistiskt slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Olsson
Startbesked (Evolution) oktober 2019
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2019-10-01—2019-10-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2019-09-01—2019-10-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign
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§ 136

Dnr 2019/39

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-10-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-oktober 2019. Nämnden bedöms hålla årets budget, förutsatt att ytterligare utbildningsinsatser för ca 60 tkr genomförs under resterande del av året.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-08
Ekonomisk rapport per oktober 2019
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per oktober 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 137

Dnr 2019/85

Sammanträdesdagar 2020
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar medan
nämnderna har att besluta om sina respektive sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen förordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt central planering. Förslag enligt följande:
Sammanträdesdag tisdag kl. 13.00
28 januari 2020
25 februari 2020 (reservtid)
10 mars 2020
21 april 2020
26 maj 2020
30 juni 2020
25 augusti 2020
29 september 2020 (reservtid)
6 oktober 2020
17 november 2020
15 december 2020
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Förslag sammanträdeskalender 2020
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Fastställa sammanträdesdagar för år 2020 enligt förslag ovan.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 138

Dnr 2019/86

Ajournering inför stängd del av sammanträdet
Ärendebeskrivning
Sammanträdet ajourneras inför stängd del av sammanträdet.
_____

Justerandes sign
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§ 139

Dnr 2019/82

Sandby 64:44, förhandsbesked för nybyggnad av kiosk och minigolfbana
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av kiosk och minigolfbana på fastigheten
Sandby 64:44 kom den 31 juli 2019 in till byggnadsnämnden.
Ansökningshandlingar redovisar en kiosk och minigolfbana med 9–12 hål med Österlentema, med placering i den sydvästra delen av fastigheten.
Fastigheten är belägen vid Mälarhusens strandbad. Marken inom fastigheten består av
gräsbevuxen sandmark och en del med träd och buskar.
Fastigheten ligger inom detaljplan där markområdet är markerat som park eller plantering.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande har inkommit ifrån VA-avdelningen och kommunekologen, Simrishamns kommun.
Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Sandby 3:76 samt fastighetsdelägare till Sandby 17:15, 65:2, 65:3.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Sandby 3:16, 64:1, 64:44 samt fastighetsdelägare till Sandby 17:15, 65:2, 65:3.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Remissvar, med bemötande
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-07-31
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse ta hänsyn till landskapsbilden och
intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte
påtagligt skada naturvärdena på platsen och inte medföra någon betydande olägenhet för
omgivningen.
Justerandes sign
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§ 139 forts





Dnr 2019/82

Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:
Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
Materialet runt minigolfbanorna och kiosk ska vara av ett naturligt material som
t.ex. sand.
Avverkning av växtlighet ska ske varsamt.

Avgifter
Förhandsbesked:
100 x 46,5
Underrättelse
65 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 023 kronor
7 673 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Sandby 3:76 samt fastighetsdelägare till Sandby 17:15, 65:2, 65:3.

Justerandes sign
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§ 139 forts

Dnr 2019/82

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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§ 140

Dnr 2019/83

Hoby 16:3 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Hoby 16:3 kom den 11 september 2019 in till
byggnadsnämnden. Ansökan var komplett för handläggning den 3 oktober 2019.
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastighetsområde vid
Spraggehusen och den södra delen av området med en total fastighetsyta på 131 073 m2.
Hela fastigheten Hoby 16:3 består av 12 olika områden.
Aktuell fastighetsdel ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är belägen söder om Örnahus-området mot Kyhl som är en del av landsbygdsområdet och fritidsområdet Kyhl, i anslutning till Örnahusvägen.
Fastighetsområdet består till stor del av åkermark, där framtida fastighet/tomt på cirka 2
280 kvm består av ängsmark, belägen mellan två bebyggda fastigheter. Trafikverket håller
på med en vägplan för Sydkustleden (GC-väg) där huvudsträckning ligger längs Örnahusvägen vid aktuell fastighet.
Området omfattas av landskapsbildskydd, ligger inom riksintresse för Rörligt friluftsliv
enligt miljöbalken (MB) 4 kap. 1–2 §§ samt Kust-turism och friluftsliv MB 4 kap. 2 §,
Naturvärde och Högexploaterad kust MB 4 kap. 4 §. Vidare ligger området inom regionala
intressen för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA och utanför båtnadsområde (dikningsföretag).
Aktuell fastighet ligger inom grönt pausområde som enligt översiktsplanen innebär att ny
bebyggelse kräver särskilda skäl med hänsyn till riksintresse för kustzon och friluftsliv.
Ställningstagande för området i översiktsplanens bebyggelsestrategi är att ny bebyggelse
tillåts restriktivt på brukningsbar jordbruksmark, företräde ska ges till sådan användning av
mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation avser näringsverksamhet,
landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Justerandes sign
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§ 140 forts

Dnr 2019/83

Yttrande har inkommit från Trafikverket, Miljöförbundet, kommunekolog och VA-avdelningen.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Hoby 10:2, 10:12, 10:15,
11:32, 16:3 och 88:1.
Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 10:10.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 10:11, 10:13 och 16:5.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-01
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-09-11 samt 2019-10-03
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse ta hänsyn till landskapsbilden och
intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte
påtagligt skada naturvärdena eller ta i anspråk rationell brukningsbar jordbruksmark på
platsen och inte heller medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Vidare bedöms föreslagen bebyggelse anknyta till befintlig bebyggelse i närheten utan att
inkräkta på den och därmed skapa en god bebyggelsestruktur.




Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:
Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen
och regionen traditionell byggnadsstil.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.
Ansökan ligger inom område med landskapsbildskydd. För att få uppföra en byggnad kommer förutom bygglov även dispens från landskapsbildskyddet att behövas från länsstyrelsen.
Sydkustleden kommer med stor sannolikhet att beröra framtida fastighet (tomt) och anläggas över infart ifall leden läggs längs Örnahusvägens norra sida.
Justerandes sign
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§ 140 forts

Dnr 2019/83

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
VA-avdelningens och Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttranden ska beaktas.
Avgifter
Förhandsbesked:
100 x 46,5
Underrättelse:
85 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 953 kronor
8 603 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare (för kännedom)
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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Munkarynga 2:1 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Munkarynga 2:1 inkom den 13 augusti 2019
till byggnadsnämnden och var komplett för handläggning den 2 september 2019. Det finns
beslut om förlängd handläggningstid.
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på den sydöstra delen
av fastigheten som har en totalyta av cirka 200 ha och ägs av Sveaskog. Del av området
som är tänkt att styckas av är cirka 5 ha.
Aktuell fastighetsdel ligger utom detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.
Aktuellt område är belägen cirka 600 meter nordväst om Gyllebosjön i anslutning till Gyllebo Ringväg.
Fastigheten består till stor del av skogsmark, där sökt bebyggelse placeras inom
ädellövskog som på senare tid delvis har avverkats. Sökanden har anlitat en expert för att
inventera förekomst av hasselmus och grod- och kräldjur (herptilfauna).
Området ligger inom riksintresse för Nationellt bevarandeområde (NBO). Vidare är platsen
inom kommunens Naturvårdsområde ”Gyllebo nr 11”. Aktuellt område gränsar till strandskyddat område och vattenskyddsområde. Runt Gyllebosjön finns naturreservat och Natura
2000-område cirka 350 meter från sökt plats.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA och möjlighet att ansluta
finns inte.
Ställningstagande för området i översiktsplanens bebyggelsestrategi är att för ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn tagen till områden med höga natur- och kulturvärden,
företräde ska ges till sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför
en från allmän synpunkt god hushållning. Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser
där byggnad tidigare funnits och luckor uppstått eller i nära anslutning till befintliga byggnader.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande har inkommit från Länsstyrelsen, Miljöförbundet och VA-avdelningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

20

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

§ 141 forts

Dnr 2019/84

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Älmhult 3:6, 5:3 och 5:4, Gyllebo 1:32 och 1:37, Sjöröd 1:5 samt Munkarynga 2:1.
Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Gyllebo 2:1, Stora Röla 1:6
och 1:7, Snapparp 1:10 samt Munkarynga 1:3 och 1:4.
Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Gyllebo 1:374 och 1:376, Stora Röla
2:1, Älmhult 3:21, Snapparp 1:10 samt Sjöröd 1:2 och 1:5.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-04.
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-09-11 samt 2019-10-03.
Överläggningar
Bemötande från sökanden delas ut på dagens sammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den lyder: OM den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Påverkan på allmänna intressen är begränsat.
Den enskilde sökandens intresse att bebygga sin mark bedöms väga tyngre än allmänna
intressen på denna plats. Skogsmarken anses inte ha någon betydelse för skogsnäringen,
särskilt då en av Sveriges största skogsägare (Sveaskog) står som säljare och har yttrat sig
positiv till byggnation. Tomten ligger i kanten på område som i Simrishamns kommun
naturvårdsprogram anses har höga naturvärden. Markområdets areal och dess placering i
ytterkanten, gör att det inte bedöms ha väsentlig påverkan, utan att ett område som detta
kan undvaras. Sökandens ambition att bilda reservat på den del som inte bebyggs kan snarare stärka dessa intressen. Övervägande positiva remissyttrande har kommit in. De olägenheter som beskrivits i yttranden är inte större än att de får accepteras. Byggnadsnämnden anser därmed att olägenheterna inte är av sådan omfattning att de är betydande i den
mening som avses i PBL.
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Anders
Johnssons förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Michael Mehler (M), Anders Turesson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Frederik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden om positivt
förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (2010:900). Den lyder: Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.
Påverkan på allmänna intressen är begränsat. Den enskilde sökandens intresse att bebygga
sin mark bedöms väga tyngre än allmänna intressen på denna plats. Skogsmarken anses
inte ha någon betydelse för skogsnäringen, särskilt då en av Sveriges största skogsägare
(Sveaskog) står som säljare och har yttrat sig positiv till byggnation.
Tomten ligger i kanten på område som i Simrishamns kommun naturvårdsprogram anses
har höga naturvärden. Markområdets areal och dess placering i ytterkanten, gör att det inte
bedöms ha väsentlig påverkan, utan att ett område som detta kan undvaras. Sökandens ambition att bilda reservat på den del som inte bebyggs kan snarare stärka dessa intressen.
Övervägande positiva remissyttrande har kommit in. De olägenheter som beskrivits i yttranden är inte större än att de får accepteras. Byggnadsnämnden anser därmed att olägenheterna inte är av sådan omfattning att de är betydande i den mening som avses i PBL.
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Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
VA-enhetens och Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttrande ska beaktas.
Avgifter
Förhandsbesked:
100 x 46,5
Underrättelse:
85 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 953 kronor
8 603 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Gyllebo 2:1, Stora Röla 1:6 och 1:7, Snapparp 1:10 samt Munkarynga 1:3
och 1:4.
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet).
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Järrestad 83:1 - bygglov - ombyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ombyggnad av enbostadshus inom Järrestad 83:1. Ansökan redovisar ändrad byggnadsutformning mot söder.
Fastigheten är belägen söder om Stockholmsvägen och väster om Vilhelmsbergsvägen i
Järrestad.
Den önskade ombyggnaden gäller utvidgning av ovanvåning för utökade rumsfunktioner.
Redovisad förändring innebär höjning av fasadliv, åtgärden omfattar cirka sextio procent
av byggnadskroppens längd.
Området berörs inte av riksintressen eller förordande.
Området är av regionalt intresse för kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram
från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden. Järrestad ingår i kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk, som för området i stort, omfattar
orter, byar och landsvägar. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma
ur kulturmiljösynpunkt.
Berört område är inte detaljplanelagt.
Plan- och bygglagen 2 kap. 6 § anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
Bebyggelsens utformning i området kan beskrivas som traditionellt sydsvensk (rektangulära hus med sadeltak).
Bygglovsenheten har framfört att byggnadsprojektet representerar ett alltför avvikande
tillägg i sammanhanget, i den befintliga bybebyggelsen som uppfattas som homogen och
traditionell. Sökanden står fast vid upplägget i sin bygglovsansökan.
Berörda grannar - fastighetsägare till Järrestad 4:19, 10:2, 85:1 och 88:1 - har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Järrestad 85:1 och 88:1 (samma ägare) samt 4:19.
Justerandes sign
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Utifrån det intryck som bebyggelsen i området ger, det bebyggelsesammahang inom vilket
fastigheten är belägen, är bedömningen att en tillbyggnad, ett tillägg, behöver vara mer i
linje, och samstämt, med det befintliga formspråket.
Ett ombyggnadsförslag i en bebyggelsemiljö med beskriven karaktär - i en kyrkby med hus
utmed en byväg - behöver vara anpassat och varsamt förankrat i byggnadstraditionens
formspråk.
Föreslagen ombyggnad representerar ett främmande uttryck i sammanhanget.
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning om god helhetsverkan.
Sökanden har kompletterat sin ansökan med skrivelse, inkommen 18 november 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-08
Foton 2019-10-29
Kartor och flygfoto
Ansökan om bygglov 2019-08-15/2019-09-13/2019-10-14/2019-10-23
Sökandens skrivelse, 2019-11-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Per-Ove Nilsson (SD): I första hand återremiss för omarbetning, i andra hand avslå ansökan om bygglov.
Anders Johnsson (M): Bygglov beviljas för uppförande av takkupa med stöd av 9 kap 31 §
i PBL som lyder: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Samtliga grannar som svarat är positiva. Takkupans utformning är inte så avvikande att
den inte kan beviljas. Kupan byggs mot innergården. Med hänsyn tagen till befintliga utbyggnader och tidigare förändringar anses inte föreslagen byggnation påverka omgivningen och kulturmiljön på ett negativt sätt.
Åtgärden bedöms således inte på ett påtagligt sätt strida mot 2 kap 6 § plan-och bygglagen
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Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag
Beslutsgång – återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Därefter ställer ordförande Anders Johnssons förslag om att bevilja bygglov mot AnnChristin Råbergs förslag mot att inte bevilja bygglov mot varandra och finner att nämnden
beslutat att bevilja bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja bygglov
NEJ-röst för att inte bevilja bygglov
Omröstningsresultat
Med 4 JA-röster (Michael Mehler (M), Anders Turesson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Anders Johnsson (M)) mot 5 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S),
Mats Kaldve (ÖP), Eje Hellerstedt (V), Per-Ove Nilsson (SD)) beslutar nämnden att inte
bevilja bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen byggnadsåtgärd samverkar inte med den befintliga bebyggelsens utformning i
området. Åtgärdsförslaget representerar ett arkitektoniskt avvikande tillägg i bebyggelsemiljön.
Intresset för att bibehålla områdets karaktär och värna miljön väger tyngre än det enskilda
intresset för föreslagen utformning.


Bygglov beviljas inte.
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Avgift
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa
Avslag: 13 x 4 x 46,5 x 1,1
Underrättelse: 45 x 46,5

= 2 660 kronor
= 2 093 kronor
4 753 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.
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Älmhult 3:6 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Älmhult 3:6. En ny byggrätt och tomtplats önskas inom västra delen av den del av fastigheten som är belägen norr
om järnvägen.
Inom södra delen av fastigheten, söder om järnvägen, finns gårdsbyggnader (bostadshus
och ekonomibyggnader).
Fastigheten är belägen cirka två km söder om Östaröd och drygt tre km sydöst om Sankt
Olof.
Berört område inom fastigheten är gräsmark delvis beväxt med träd. Området i stort består
av en mosaik av odlingsmark, betesmark, naturmark och skogsmark. Bebyggelsen i området är gles.
Området omfattas inte av förordnanden.
Området i stort omfattas av riksintresse för naturvård NBO, nationell bevarandeplan för
odlingslandskapet, innebärande beaktande av odlingslandskapets värden.
Kommunens naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2010, § 44,
redovisar områden norr och söder om berört område som naturvårdsområden. Område söder om järnvägen, inklusive sydvästra delen av Älmhult 3:6, är inom naturvårdsområde för
Snapparp och Munkarynga. Område norr om Älmhultsvägen är naturvårdsområde för
Älmhult. Naturvårdsprogrammet beskriver de varierande områdena med lövskog, våtmarker och betesmarker, dess värden och arter.
Området berörs inte av dikningsföretag. Norr och söder om berört område finns dikningsföretagen Elmhult-Östaröd och Elmhult.
Närmsta ort för samhällsservice är Sankt Olof. Hållplats för kollektivtrafik (regionbussar)
finns i Sankt Olof.
Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
30 november 2015, § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Justerandes sign
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Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift.
Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, företräde ska ges till
sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation
avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling.
Ny bebyggelse inom dikningsföretag, båtnadsområden och vattenskyddsområden bör inte
tillåtas.
Översiktsplanens ställningstagande för naturskydd: Områden med höga naturvärden (enligt
kommunens naturvårdsprogram) ska inte exploateras så att möjligheterna att bevara och
utveckla värdefull natur försämras.
Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Älmhult 2:10,
3:6 (1 st), 3:20 (1 st) och 3:21.
Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Älmhult 3:19.
Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Älmhult 2:5, 3:5, 3:6 (1 st), 3:13, 3:17, 3:20
(1 st), 3:22 och 3:23.
Elmhults, Östaröds och Skräddaröds samfällighetsförening har inget att erinra.
Sammanfattning av remissvar:
Miljöförbundet: Har inget att erinra. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt
avloppsnät ska verksamheten ha enskild avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild
anläggning krävs tillstånd från miljöförbundet. Även installation av värmepump eller, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan.
Om inte huset byggs radonsäkrat rekommenderas att provtagning utförs avseende radonförekomst i mark då höga halter kan ge ökad cancerrisk. Rekommendationen ges för att det
förekommer höga halter av radon naturligt i marken inom stora delar av Österlen. Installationer, t ex fläktar mm, ska anordnas så att ljudnivån ej överstiger tillåtna dB-nivåer. Sökanden bör kontrollera vindriktningar, eventuell lukt och eventuellt buller och andra tänkbara störningar så att sökanden är väl medveten om rådande förhållanden. Närheten till
odlad mark och djurstallar bör beaktas så att ett framtida boende inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare eller fruktodlare när det gäller
djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämpningsmedel. Tillse att ändaJusterandes sign
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målsenliga utrymmen iordningställs för källsortering av avfall så att hantering kan genomföras på sådant sätt att det inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
VA-avdelningen: Har inget att erinra. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp. Sökanden hänvisas till enskild lösning.
Kommunekologen: Fastigheten ligger strax intill områden med höga naturvärden, värdetrakt för ädellövskog. Runt fastigheten finns flera områden med värdefulla sumpskogar.
Inom fastigheten finns rapporter om groddjur enligt inventeringar från 2000-talet. I närområdet har även flertalet fynd av hasselmöss rapporterats fram till 2007 och det är således
inte osannolikt att hasselmöss även kan finnas inom fastighetens gränser i täta buskage.
Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård NBO.
Skånska Järnvägar AB: Dressincykling förekommer på spåren. Arbete på och vid spåren
förekommer. Museal trafik kan förekomma, likaså transporter av fordon och vagnar.
Fastighetsägare Älmhult 3:19: Det finns en vattenbrunn 13,5 meter från gränsen till Älmhult 3:6. Om enskilt avlopp anläggs i närheten av nybyggnation kan detta förorena vattenbrunnen. Marken där nybyggnation är inritad är plan men marken går uppåt i väst och
nordväst vilket borde innebära problem vid anläggning av avlopp. Är med anledning av
detta emot byggnation av hus på det ställe som anges.
Remissvar har översänts till sökanden för kännedom och bemötande.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. En ny byggrätt är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenlig med översiktsplanen.
Berört område har samma karaktär som närbelägna naturvårdsområden. Området i stort
inklusive det berörda området representerar naturmiljöer/naturtyper, som är betydelsefulla
för områdets flora och fauna.
Det är viktigt att värna områdets naturvärden och att bevara landskapets karaktär, vilket
innebär att bibehållande av området och dess värden har företräde i sammanhanget.
En ny byggrätt, en ny tomtplats bedöms som olämpligt utifrån områdets betydelsefulla
natur- och landskapsvärden. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt
förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-08
Ansökan om förhandsbesked, 2019-07-09
Justerandes sign
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Kartor och flygfoto
Naturvårdsprogram – avsnitt Älmhult, Snapparp och Munkarynga
Översiktsplan, kap 3A
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd
av 9 kap. 17§ plan- och bygglagen (2010:900). Den lyder Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Påverkan på allmänna intressen är begränsat.
Den enskilde markägarens intresse att bebygga sin mark bedöms väga tyngre än allmänna
intressen på denna plats. Ändrad markanvändning och tillkommande byggrätter bedöms
som godtagbart i sammanhanget. Markområdets areal och dess placering, gör att det inte
bedöms så väsentligt utifrån odlingsperspektivet, utan att ett område som detta kan undvaras. Ändring till tomtmark bedöms som godtagbart. Enligt Naturvårdsverkets karttjänst
omfattas området inte av något riksintresse, och omfattas inte heller av annat skydd. Inga
riksintressen finns, och anses inte strida mot PBL 2 kap §§ 1-6. Övervägande positiva yttranden från grannar. Fastigheten ligger utom verksamhetsområde för VA. Hänsyn ska tas
till grannens vattenbrunn vid placering av avloppsanläggning, och anser därmed att de olägenheter som beskrivits av en granne inte större än att de får accepteras. Därmed anses att
olägenheterna inte är av sådan omfattning att de är betydande i den mening som avses i
PBL. Bebyggelse, som blir samlad, kan snarare gynna landsbygdsutveckling. Exat placering av byggnaden får ske vid bygglovshandläggning.
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat om positivt förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
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Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Michael Mehler (M), Anders Turesson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Frederik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden om positivt
förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17§ plan- och
bygglagen (2010:900). Den lyder Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen. Påverkan på allmänna intressen är begränsat. Den enskilde markägarens intresse att bebygga sin mark bedöms väga tyngre än allmänna intressen på denna
plats. Ändrad markanvändning och tillkommande byggrätter bedöms som godtagbart i
sammanhanget. Markområdets areal och dess placering, gör att det inte bedöms så väsentligt utifrån odlingsperspektivet, utan att ett område som detta kan undvaras. Ändring till
tomtmark bedöms som godtagbart.
Enligt Naturvårdsverkets karttjänst omfattas området inte av något riksintresse, och omfattas inte heller av annat skydd. Inga riksintressen finns, och anses inte strida mot PBL 2 kap
§§ 1-6.
Övervägande positiva yttranden från grannar. Fastigheten ligger utom verksamhetsområde
för VA. Hänsyn ska tas till grannens vattenbrunn vid placering av avloppsanläggning, och
anser därmed att de olägenheter som beskrivits av en granne inte större än att de får accepteras. Därmed anses att olägenheterna inte är av sådan omfattning att de är betydande i den
mening som avses i PBL. Bebyggelse, som blir samlad, kan snarare gynna landsbygdsutveckling.
Exat placering av byggnaden får ske vid bygglovshandläggning.
Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse: 85 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 953 kronor
8 603 kronor

Beslut i ärenden ska tas inom tio veckor. Om tidsfristen har löpt ut ska avgiften reduceras
med en femtedel per påbörjad vecka. Tidsfristen överskrids med mer än fem veckor.
Justerandes sign
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Avgiften reduceras med hela beloppet.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Frederik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V)
Reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Älmhult 3:19 och Skånska Järnvägar AB
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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Kivik 88:1 - bygglov - ombyggnad av fritidshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ombyggnad av fritidshus inom Kivik 88:1. Ansökan redovisar fasadändringar utifrån vindsinredning som omfattar takkupa, homejor och fönsterdörr/fransk balkong.
Fastigheten är belägen vid Stengatan och Tomas Strädde i Kivik.
Den önskade ombyggnaden gäller inredning av vindsplan med tre rum. Föreslagna exteriöra förändringar är en takkupa mot nordväst, två homejor mot sydöst och fönsterdörr med
fransk balkong mot nordöst.
Området omfattas av riksintressen för kulturmiljö och kulturmiljövård samt kust, turism
och friluftsliv.
Området omfattas av regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av
regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk.
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden. Kulturmiljöprogrammets information: Kivik har en välbevarad, äldre bebyggelse. Byggnaderna, som i huvudsak härrör från 1800-talet, är dels oregelbundet, dels strikt placerade utmed smala slingrande gator och strädden. Merparten av husen är byggda i en våning i tegel eller korsvirke. Några är brädfodrade medan andra har
putsfasader med profilerade lister och omfattningar kring fönster och dörrar.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten, landsvägen och kustzonen. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 30 november 2015, § 216, laga
kraft 15 mars 2017, redovisar att den äldre delen av Kivik är en värdefull bebyggelsemiljö
där stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att
befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Detaljplanen för kv Fiskaren i Kivik, 1974-03-13, anger bostadsändamål och bestämmelser
om utnyttjande, antal våningar och lägenheter samt byggnadshöjd.
Bygglovsansökan avviker inte från detaljplanens bestämmelser.
Tomtindelningen för kv Fiskaren i Kivik, 1978-11-21, anger antalet tomter och tomternas
gränslägen för kvarteret.
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Fastighetens gräns mot Stengatan är inte i linje med detaljplan och tomtindelning som
anger att gränsläget ska vara längre mot sydväst, vid gavel och mur. Reglering av fastighetsgräns behöver genomföras.
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster anger att takytorna på
bostadshuset inom Kivik 88:1 inte får förses med takkupor eller takfönster.
Riktlinjer och anvisningar, antagna av byggnadsnämnden 14 januari 1985, § 18, vars syfte
är att värna kulturmiljön, gäller för Simrishamn och för kustorterna och reglerar var och
hur takkupor och takfönster får uppföras, vilka takytor som ska vara obrutna och vilka som
får förändras, i förhållande till kulturmiljö och bevarandevärden, samt utifrån miljöupplevelse (synliga/mindre synliga).
Undantag från riktlinjer kan medges av byggnadsnämnden då särskilda skäl föreligger, t ex
vid restaurering samt vid behov av vindsinredning och därmed dagsljusintag.
Plan och bygglagen 2 kapitel, 6 §, anger att byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
Många takfall i området är obrutna, dvs utan takkupor, och obrutna takfall representerar ett
positivt kulturmiljövärde. De takkupor som finns inom närområdet har tillkommit före riktlinjerna från 1985. Det har dock tillkommit homejor vid bygglovsprövning efter riktlinjerna tillkomst.
Bygglovsenheten har framfört till sökanden att bedömningen är att två mindre homejor på
vardera takytan skulle betraktas som acceptabelt utifrån ovanvåningens disponering, husets
format och utseende samt bebyggelsesammanhanget. Den planerade vindinredningen innebär att två gavelrum och ett rum däremellan tillskapas på ovanvåningen. Vindsvåningen är
liten men homejor på båda sidor skulle tillföra rymd och ljus för en god rumsfunktion.
Sökanden står dock fast vid upplägget i sin bygglovsansökan.
Den stora takkupan med sex fönsterlufter bedöms som olämplig i sammanhanget, huset är
väl synligt från olika håll, takkupan bedöms inte vara förenlig med områdets kulturmiljövärden.
Ansökan följer inte kommunens riktlinjer och anvisningar för takkupor och takfönster.
Bedömningen är att den föreslagna takkupan inte representerar ett lämpligt tillägg i bebyggelsesammanhanget.
Upplägget i ansökan med en stor takkupa mot nordväst bedöms inte vara förenligt med
riksintresset för kulturmiljön och bebyggelsemiljöns värden.
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Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning om god helhetsverkan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-08
Yttrande från arkitekt och sökande 2019-11-06
Information till sökande och arkitekt 2019-11-04
Foton 2019-10-30
Ansökan om bygglov 2019-09-24/2019-10-24
Kartor och flygfoto
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft
2017-03-15
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, antagna 1985-01-14
Tomtindelning för kv Fiskaren i Kivik (46), laga kraft 1978-11-21
Detaljplan för kv Fiskaren i Kivik (17), laga kraft 1974-03-13
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen takkupa mot nordväst är inte lämplig i bebyggelsesammanhanget. Åtgärdsförslaget representerar ett alltför avvikande tillägg i bebyggelsemiljön.
Intresset för att värna kulturmiljön väger tyngre än det enskilda intresset för föreslagen
byggnadsåtgärd.


Bygglov beviljas inte.

Avgift
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa
Avslag:16 x 4 x 46,5 x 1,1
= 2 660 kronor
Underrättelse: 5 x 46,5
= 233 kronor
2 893 kronor
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Remiss - Detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen etapp II) granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för Garvaren 13 till byggnadsnämnden, för synpunkter senast 2 december 2019.
Detaljplanens syfte är att pröva att 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 24 oktober 2019, § 229 att godkänna miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för en andra granskning samt att förändringen av våningstal
ska redovisas i en volymstudie som ska bifogas handlingarna vid utskicket. Planen handläggs
enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-18
Kungörelse, granskningshandlingar 2019-11-07
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget för Garvaren 13.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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