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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S), utom § 89 (jäv)
Birgitta Öman (S), tjänstgör för Ann-Christin Råberg (S) § 89
Fredrik Olsson (S)
Mats Kaldve (ÖP) tjänstgör för Johan Niss (MP), utom § 86 (jäv)
Birgitta Öman (S) tjänstgör för Mats Kaldvé § 86
Eje Hellerstedt (V)
Per Ove Nilsson (SD)

Övriga närvarande: Anitha Lindqvist (M)
Anders Thuresson (C)
Birgitta Öman (S), §§ 80-85, 87-88, 90
Bengt Bengtsson (S)
Jacques Öhlund (F!)
Hans Dahlqvist (SD)

Camilla Hedin, bygglovshandläggare
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 80 Upprop och val av justeringsperson 2019/7 4
§ 81 Ändring av föredragningslistan 2019/8 5
§ 82 Säkerhetssamordnare, Thomas Andersson, informerar 2019/16 6
§ 83 Meddelanden 2019/2 7 - 8
§ 84 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/10 9 - 10
§ 85 Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-07-31 2019/39 11
§ 86 Gröstorp 24:1, förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus
2019/57 12 - 15

§ 87 Laxen 3, ombyggnad av bageri till saluhall och till-
byggnad med orangeri

2019/58 16 - 19

§ 88 Hjälmaröd 9:87, nybyggnad av fackverkstorn och två 
teknikbodar

2019/50 20 - 22

§ 89 Mellby 14:1, förhandsbesked nybyggnad av två enbo-
stadshus

2019/38 23 - 27

§ 90 Simrishamn 2:6 - nybyggnad av mast och teknikbod 2019/59 28 - 31
§ 91 Förvaltningschefens information 2019/16 32
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 80 Dnr 2019/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 81 Dnr 2019/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av föredragningslistan 

Följande ärende utgår vid dagens sammanträde:

Information av Thomas Andersson, säkerhetssamordnare.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 82 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från säkerhetssamordnare, Thomas Andersson - inställd 

Ärendebeskrivning

Thomas Andersson, säkerhetssamordnare ställer in informationen.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 83 Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2019-08-09 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 25 juni 
2019 § 73 avseende beviljat bygglov för båtuppställningsplats på fastighet Kvarnby 
15:238 (dnr 2019/54).

2. Länsstyrelsens beslut 2019-08-01 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut den 1 juli 2019 § 277 avseende beviljat bygglov för garage på fastighet Mellby 
3:130 (dnr 2019/287).

3. Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan avseende inhibition på länsstyrel-
sens beslut 28 juni 2019 som upphävde byggnadsnämndens beslut och återförvisar 
ärendet för fortsatt handläggning i den del som avser komplementbyggnaden (dnr 
2019/239)

4. Länsstyrelsens beslut 2019-07-08 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut den 13 maj 2019 § 212 avseende beviljat bygglov för två tillkommande fönster, 
borttagning av fönster vid entrédörr och ändrad placering av takfönster på fastighet To-
rup 8:19 (dnr 2018/486).

5. Länsstyrelsens beslut 2019-07-02 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 28 maj 
2019 § 60 avseende meddelat positivt förhandsbesked för två enbostadshus på fastighet 
Mellby 14:1 (dnr 2019/38).

6. Länsstyrelsens beslut 2019-06-28 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 24 maj 
2019 § 222 och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning i den del som avser kom-
plementbyggnaden men ej fritidshus avseende beviljat bygglov för nybyggnad av fri-
tidshus samt förråd på fastighet Brantevik 36:101 (dnr 2019/239).

7. Länsstyrelsens beslut 2019-06-13 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut den 7 mars 2019 § 107 avseende beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostads-
hus samt mur på fastigheten Sandby 66:2 (dnr 2019/75).

8. Länsstyrelsens beslut 2019-06-03 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 18 de-
cember 2018 § 139 avseende beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus i form av ett 
ventilationsutrymme på fastighet Viks Fiskeläge 4:10 (dnr 2018/339).
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 83 forts Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt över-
klagade beslut om förhandsbesked under perioden 2019:

Meddelanden till BN Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

4 2 0 3 1 3 2 2*

varav positiva för BN 4 1 3 1 1 1*
varav negativa för BN 1 1 2 1 1*
varav pga formellt fel
Rättssäkerhet % (un-
der en 12 mån period)

77 74 74 72 69 71 69

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

53 38 52 51 32 52 41

Antal under månaden 
överklagade beslut

2 1 2 1 2 4 4

*= Ej hela månaden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 84 Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

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 bygg-
nadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) juni-juli 2019
Avskrivningar– Camilla Hedin
Interimistiska slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Nordström

Lovärenden (ByggR) juni-juli 2019
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid - Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Åsa Jonasson
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Henrik Olsson
Förhandsbesked – Camilla Hedin
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Interimistiskt slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Olsson
Slutbesked – Camilla Hedin
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Camilla Hedin
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 84 forts Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Strandskyddsärenden (ByggR) juni-juli 2019
Strandskyddsdispens – Eva Ferlinger 
Strandskyddsdispens – Camilla Hedin 

Slutbesked/Slutbevis (Evolution) juni-juli 2019
Slutbevis - Henrik Olsson
Interimistiskt slutbesked – Henrik Olsson

Avskrivning av ärenden (Evolution) juni-juli 2019
Förhandsbesked – Henrik Olsson

Startbesked (Evolution) juli-juli 2019
Henrik Nordström

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut, 2019-06-01—2019-07-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 85 Dnr 2019/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-07-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-juli 2019. Nämnden bedöms på årsbasis att hålla sin budget, förutsatt att arkitektur-
pris delas ut för 10 tkr och att ytterligare utbildningsinsatser för ca 60 tkr genomförs under 
året.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07
Ekonomisk rapport per juli 2019

Överläggningar

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per juli 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 86 Dnr 2019/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gröstorp 24:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 7 maj 2019 och avser förhandsbesked 
för bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Gröstorp 24:1. 

Fastigheten är fyrdelad och de två aktuella fastighetsdelarna ligger både norr och söder om 
Impevägen, väster om Gröstorps samhälle inom sammanhållen bebyggelse. 

Huvudfastigheten och gården ligger vid Karlstorpsvägen. Aktuella fastighetsytor, belägna 
vid Impevägen är på ca 9 000 kvm (södra) respektive ca 7 000 kvm (norra). På den norra 
fastighetlotten finns en garagebyggnad på ca 100 kvm och den södra är obebyggd. Marken 
används framförallt som betesmark. 

Ärendet har varit ute på remiss. Av nio remissvar finns det en med erinran.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07
Orienteringskarta
Yttranden med erinran
Interna yttrande med synpunkter
Ansökan inkl. ritningar, 2019-05-07

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31 §

Jäv

Mats Kaldvé (ÖP) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ären-
det. I hans ställe tjänstgör Birgitta Öman (S)

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked, ett positivt förhandsbesked är orimligt. 
Ett eventuellt bygglov strider mot översiktsplan, naturvårdsprogram och plan- och byggla-
gen. ÖP: ”Restriktiv mot alla ingrepp på odlings- skogs- och ängsmark”, NVP: ” Stor hän-
syn till bevande och utvecklingsaspekter…. // … för at tundvika försämring av möjligheter 
att bevara och utveckla värdefull natur.”
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 86 forts Dnr 2019/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anders Johnsson (M) Positivt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvalt-
ningens förslag.

Beslutsgång
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat lämna ett posi-
tivt förhandsbesked.

Omröstning

Ann-Christin Råberg (S) begär omröstning. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ- röst för negativt förhandsbesked.

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L) Per-
Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Birgitta Öman (S), Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden lämna positivt 
förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen, bedöms föreslagna bebyggelser inte påtagligt skada de natur- och 
kulturmiljövärden som finns på platsen ifall nedanstående villkor uppfylls. Föreslagna be-
byggelser bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Marken i den 
sydöstra del av norra fastigheten och den nordöstra delen av södra fastigheten bedöms vara 
lämplig för ändamålet. 

Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att de föreslagna åtgärderna kan 
tillåtas på de avsedda platserna med följande villkor:

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

 Byggnader får inte läggas på synliga stenhällar utan lokaliseras till platser med stör-
re jorddjup, framförallt åt sydöstra sidan av norra fastigheten i anslutning till befint-
ligt garage eller i nordöstra delen av södra fastigheten. 

 Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen 
och regionen traditionell byggnadsstil.

 Bostadshus ska placeras minst 3 meter från VA-ledningar enligt VA-avdelningens 
anvisningar.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 86 forts Dnr 2019/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Infart ska anläggas från Impevägen och redan befintliga infarter (om sådan finns) 
ska användas.

Avgifter

Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Kommunicering: 65 x 46,5 = 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

Remissvar från VA ska följas.
Biotopskyddade stengärden måste sökas tillstånd för innan ev. åverkan.

Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuel-
la överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt 
Simrishamn, 0414-81 90 00.

Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Birgitta Öman (S), Eje Hellerstedt (V) reser-
verar sig mot beslutet.

______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Gröstorp 1:6

14



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 86 forts Dnr 2019/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 fastighetsbe-
teckning. 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 telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 87 Dnr 2019/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Laxen 3, ombyggnad av bageri till saluhall och tillbyggnad med orangeri 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden den 16 april 2019 och avser ändrad 
användning, om- och tillbyggnad samt fasadändring på fastighet Laxen 3 i Simrishamn.
Byggnaden har tidigare varit ett bageri och konditori. På senare år finns en fastighetsbyrå i 
del av byggnaden närmast Storgatan. 

Ansökan avser ombyggnad av det tidigare bageriet till att bli en saluhall, dvs restaurang-
verksamhet och uthyrning av lokalyta till externa aktörer för försäljning av olika varor och 
möjlighet till att äta. Ombyggnaden är på ca 250 kvm och vissa delar såsom befintliga kyl- 
och frysrum ska behållas orörda. Ansökningshandlingarna innehåller också ett orangeri 
inklusive diskrum på 66 kvm samt uteplats för servering.

Enligt gällande detaljplan är markanvändningen avsedd för bostads- och handelsändamål. 
Orangeri placeras delvis på korsprickad mark där uthus eller dylikt undantagsvis får uppfö-
ras. Förvaltningen gör bedömningen att föreslaget orangeri kan prövas som en liten avvi-
kelse mot detaljplanen.

Ärendet har varit ute på remiss. Erinran har inkommit från fastigheter med samfälld mark 
belägen söder om rubricerad fastighet. Sökanden har besvarat inkomna yttranden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-08
Orienteringskarta
Sökandes yttrande på remissvar
Remissvar med erinran
Övriga remissvar med information
Ritningar
Ansökan om lov inkl. verksamhetsbeskrivning, 2019-04-16

Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 31 b §
Detaljplan kv. Laxen i Simrishamn nr 73, laga kraft 1970-09-25
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 87 forts Dnr 2019/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till 
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen ombyggnad till saluhall och tillbyggnad med 
orangeri som lämplig. Utformning och materialval bedöms vara anpassad till rådande kul-
turmiljö och omgivande bebyggelse. Avvikelsen mot gällande detaljplan bedöms som liten 
och kommer inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 

 Bygglov beviljas.

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig, 
 godkänns. 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan 
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att 
bestämma en tid med en byggnadsinspektör. Se nedan under upplysningar för ex-
empel på handlingar att ta fram till samrådet.

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella över-
klaganden 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

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tek-
niskt samråd.
………………………………….
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras med ytterligare handlingar.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 87 forts Dnr 2019/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och byggla-
gen 10 kap 4 §.

Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Yttrande från VA-avdelningen, Simrishamns kommun, ska följas.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § 
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Byggherren ska ta 
kontakt med Länsstyrelsen angående eventuellt tillstånd för markingrepp i fornminnesyta.

Avgifter

Bygglov:          
(20+28) 10 x 46,5 x 1,1 x 0,7 = 17 186 kronor  
Underrättelse:      
65 x 45,5  = 2 958 kronor

      20 144 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd, ett arbetsplatsbesök och fast-
ställande 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
Grannar utan erinran (för kännedom)
Post- och Inrikes tidningar (kungörelse)
Fastighetsägare till Laxen S:1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-08-20

§ 87 forts Dnr 2019/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 fastighetsbe-
teckning. 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 telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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§ 88 Dnr 2019/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hjälmaröd 9:87, nybyggnad av fackverkstorn och två teknikbodar 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden den 26 mars 2019 och avser 
nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående 
av ett 36,0 meter högt ostagat torn (fackverkstorn) samt två tillhörande teknikbodar på fas-
tigheten Hjälmaröd 9:87. 

Fastigheten ligger inom detaljplan och tornet med teknikbodar placeras cirka 14 meter från 
fastighetsgräns i sydväst och cirka 13 meter från fastighetsgräns i sydöst. Tornet med tek-
nikbodar placeras på prickmark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Ärendet 
har kungjorts i Ystads Allehanda den 1 juni 2019. 

Ärendet har varit ute på remiss till berörda myndigheter och sakägare. Remissvar med erin-
ran har inkommit från 35 fastighetsägare som bedöms som sakägare och två remissvar från 
berörda myndigheter med erinran. Remissvaren har redovisats i sin helhet. 

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 25 juni 2019 redovisades ärendet och beslutsför-
slaget ändrades från att bevilja bygglov till avslag på bygglov efter inkomna remissvar med 
erinran. Byggnadsnämnden återremitterade ärendet för remittering till sökanden att yttra 
sig över inkomna remissvar, förslag på alternativ placering samt remiss till Länsstyrelsen 
avseende närhet till Natura 2000-område.

Sökanden har yttrat sig över inkomna remissvar och förslag på alternativ placering och 
skriver: 
”Yttrande av erinran:
Ur radiosynpunkt för att leverera täckning av trådlös kommunikation såsom data och sam-
tal i närområde för Vitemölla och Kivik är detta en optimal plats för att etablera en mobil-
station.

Det finns inga dokumenterade fall och bestämmelser kring att radiostrålning för trådlös 
kommunikation har en negativ påverkan på hälsan eller miljön. 
Placeringen av tornet är optimal för att leverera den bristfälliga täckningen som behövs i 
närområdet för att kunna utnyttja mobilnätet då i stort sett alla har en mobiltelefon.
Som samhället ser ut idag så är framtiden trådlös kommunikation som gynnar arbete, sä-
kerhet och kommunikation mellan människor i såväl stora som små samhällen och som 
underlättar vardagen i många fall.

Förslag på alt. Placering:
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inget annat förslag är för tillfället aktuellt.”

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-17
Sökandens bemötande på inkomna remissvar, 2019-07-12
Information från Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017-10-26
Inkomna remissvar
Inkomna skrivelser
Samråd med länsstyrelsen, 2019-04-30
Detaljplan och planhandling, Vitemölla P1, laga kraft 1966-03-22
Ritningar, 2019-03-26
Situationsplaner, 2019-03-26, 2019-06-07
Ansökan om bygglov, 2019-03-26

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 6 § samt 9 kap. 31b §

Överläggningar

Camilla Hedin, bygglovshandläggare, redogör för att ärendet har skickats på remiss till 
Länsstyrelsen avseende närhet till Natura 2000-område.  Länsstyrelsen svar är utan erinran.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen görs bedömningen att i 
detta fall väger det allmänna intresset tyngst. Marken kan inte, efter inkomna remissvar, 
anses vara lämplig från allmän synpunkt för bebyggelse. Föreslagen åtgärd bedöms inte ta 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan. 

 Ansökan om bygglov avslås.

Avgifter

Bygglov, avslag:          
250 x 46,5 = 11 625 kronor  
Underrättelse:      
85 x 46,5 = 3 953 kronor
Kungörelse:
Annonskostnad  5 696 kronor
(40 x 46,5) = 1 860 kronor

23 134 kronor
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bygglovstaxan är antagen av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek 
och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutöv-
ning.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande: Netel AB, att. Dole Dukaric

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 fastighetsbe-
teckning. 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 telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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§ 89 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mellby 14:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden beslutade den 28 maj 2019, § 60 att lämna ett positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus inom Mellby 14:1.

Beslutet överklagades av fastighetsägare till Mellby 6:20, 6:25 och 6:35, vilka föreslår ett 
hus istället för två bostadshus utifrån byns struktur och förutsättningar.

Länsstyrelsen har i beslut 2 juli 2019 upphävt det överklagade beslutet och visar ärendet 
åter till kommunen för fortsatt handläggning avseende fråga om markanvändning och be-
byggelsemiljö.

Ärendet gäller nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten Mellby 14:1, en tomtplats 
inom den västra delen av fastigheten och en tomtplats inom den östra delen.

Fastigheten är belägen väster om bygatan Mellby Backe i Södra Mellby.

Marken inom området har tidigare till stor del varit odlingsmark, numera är marken gräs-
bevuxen, området är gräsmark, ett mindre område närmast bygatan är gräsmatta. Både om-
råde inom fastigheten och angränsande område väster om fastigheten är gräsmark, ej bru-
kad mark. Gräns för odlingsmark i väster är cirka sextio meter från västra gränsen till fas-
tigheten Mellby 14:1. Skäl till förändring av markområde, att det inte längre brukas som 
åkermark, förmodas bero på områdets mindre format och dess läge vilket gör att det inte 
längre bedöms som lämpligt för rationell jordbruksdrift och att det därför inte ingår i arron-
deringsområde.

Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen. Det finns inga fornminnen mar-
kerade för området. Området berörs inte av dikningsföretag eller båtnadsområde.

Området berörs inte av detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, antagen 26 mars 2007, redovi-
sar att berört område är beläget inom ortsområde för Södra Mellby där nya bostäder kan 
byggas ur bullersynpunkt. I tillägg till policy, antaget 15 december 2014, redovisas ändra-
de gränser för bullerpåverkan vilket innebär att Södra Mellby inte ligger inom påverkans-
område.

Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

30 november 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för mar-
kanvändning och bebyggelseutveckling.
Ställningstagande för området i stort i översiktsplanens bebyggelsestrategi:
Ny bebyggelse bör lokaliseras i enlighet med bebyggelsestrategikartan. Kommunen är re-
striktiv framför allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då 
detta kan påverka ändamålsenlig drift. Vid övervägande av byggnation ska lokalisering 
göras till tomtplatser där byggnader tidigare funnits och luckor uppstått eller i nära anslut-
ning till befintliga byggnader. Nya byggnader ska placeras så att de får stöd i landskapet 
och av befintlig bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ påverkan på områdets 
siluett.
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 tillgodo-
se väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation avser 
näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
Vid utbyggnad av orterna inom kustzonen tillåts bebyggelse endast i form av komplette-
ringar av befintlig bebyggelse. Komplettering innebär att den nytillkommande bebyggelsen 
inte utgör en nämnvärd utökning av den befintliga bebyggelsemiljön, utan blir en naturlig 
avrundning av densamma.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnande målet Hållbarhet innebärande slutsatsen – 
samla och förtäta i befintliga orter och värna de gröna pauserna.
Översiktsplanens ställningstagande för Södra Mellby:
Ortsavgränsningen omfattar orten inkl obebyggda områden inom orten och intill befintlig 
bebyggelse. Berört område är belägen inom ortsavgränsningen, för vilken översiktsplanen 
redovisar att inom avgränsningen ska utbyggnad företrädesvis ske som kvalitativ förtätning 
inom befintlig bebyggelse/ortsavgränsning.
En stor del av Södra Mellby, bebyggelsen längs bygatan Mellby Backe och anslutande 
strädden, redovisas som värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska beaktas vid för-
tätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och 
skyddas samt där ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet.

Berörda myndigheter, sakägare och grannar har getts tillfälle till yttrande.
Yttrande inkom från Trafikverket, Österlens Kraft, VA-avdelningen och gata/park-enheten. 
Remissvar utan erinran inkom från fastighetsägare till Mellby 14:3 och 14:5. Remissvar 
utan erinran inkom också för Mellby 13:2 och 73:1 där sökanden är fastighetsägare. Re-
missvar med erinran inkom från fastighetsägare till Mellby 6:20, 6:25, 6:35 och 13:4. Re-
missvar inkom inte från fastighetsägare till Mellby 20:5. Byalaget hade inget att erinra.

Bebyggelsemiljöns värden i Södra Mellby representeras av bykaraktären med slingrande 
bygator och variationsrik bebyggelse. Helhetsintrycket av bebyggelsen kan beskrivas som 
mångsidig samhörighet med historisk anknytning. Bebyggelsestrukturen vid Mellby Backe 
är olikartad. Bebyggelsen vid bygatan består av gårdar, gatuhus och hus med från gatan 
indragen placering. Bebyggelsens struktur, utformning och utseende i Södra Mellby är va-
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

rierande. Husen längs Mellby Backe har olika fasadmaterial - tegel, puts och träpanel, tak-
materialen är också olika, exempelvis tegel och halmtak.

Ändrad markanvändning och tillkommande byggrätter bedöms som godtagbart i samman-
hanget. Markområdet bedöms inte representera ett betydande område utifrån odlingsper-
spektivet utan ett område som kan undvaras. Ändring till tomtmark bedöms som godtag-
bart.

Markområdet betraktas som ett lämpligt förtätningsområde i byn. Tillkommande bostads-
hus inom området är i linje med översiktsplanens ställningstagande.

Bedömningen är, utifrån förutsättningar och sammanhang, att ett positivt förhandsbesked 
kan lämnas. Två tillkommande byggrätter inom fastigheten betraktas som förenligt med 
byns struktur och bebyggelsemönster.

Förtätning av byn är i linje med översiktsplanens hållbarhetsmål och bebyggelsestrategi, 
tillägg med två byggrätter betraktas som en kvalitativ förtätning. Komplettering med två 
nya enbostadshus i anslutning till byn bedöms som lämpligt.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-01.
Länsstyrelsens beslut 2019-07-02.
Utdrag ur översiktsplan.
Flygfoton och karta
Foto
Överklagande 2019-06-20.
Byggnadsnämndens beslut 2019-05-28 § 60.
Ansökan om förhandsbesked 2019-01-25.

Jäv

Ann-Christin Råberg (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut 
i ärendet. I hennes ställe tjänstgör Birgitta Öman (S).
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden bedöms föreslagen bebyggelse inte innebära 
negativ påverkan på de värden som finns. Markområdet bedöms vara lämplig för ändrat 
ändamål och ändrad användning.

Berört område bedöms inte vara av väsentlig betydelse som jordbruksmark, för odlingsän-
damål. Ändring till tomtmark bedöms kunna ske utan förlust för jordbruksintresset ef-
tersom området p g a sitt mindre format och läge kan betraktas som mindre brukningsvärt.

Vid avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslaget upp-
lägg där två enbostadshus, två tomtplatser, adderas till den befintliga bebyggelsestrukturen 
kan betraktas som lämpligt i sammanhanget. Förutsättningar för en fortsatt god bebyggel-
sestruktur bedöms föreligga varför positivt förhandsbesked kan meddelas.

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden medges.

 Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljut-
formning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
 Bostadshus och komplementbyggnader ska till skala och format harmonisera med 

byns bostadsbebyggelse och vid utformning av de tillkommande byggnaderna ska 
stor hänsyn tas till kulturmiljöns värden.

 Tillstånd för väganslutning ska sökas och erhållas från Trafikverket.
 Yttranden från Österlens Kraft och VA-avdelningen ska beaktas.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Fastighetsägare – Mellby 13:2 och 73:1
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet) – Mellby 6:20, 6:25, 6:35, 13:4, 14:3, 14:5, 14:6 och 
20:5
Fastighetsägare till Mellby 6:20, 6:25 och 6:35
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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 fastighetsbe-
teckning. 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 telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn 2:6 - nybyggnad av mast och teknikbod 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden den 30 april 2019 och avser 
nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående 
av ett 36,0 meter hög monopole samt tillhörande teknikbod på fastigheten Simrishamn 2:6. 
Sökanden har tidigare ansökt på annan kommunal fastighet norr om plats för aktuell ansö-
kan. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och tornet med teknikbodar placeras cirka 
65 meter från fastighetsgräns i nordost (Simrishamn 2:3) och cirka 70 meter från fastig-
hetsgräns i sydost (Simrishamn 2:8). Simrishamns kommun är fastighetsägare och platsen 
är belägen cirka 20 meter sydväst om tennisbanorna vid Tobisviksbadet. Området omfattas 
av strandskydd som behandlas i ett separat ärende.

Ärendet kungjordes i Ystads Allehanda den 26 juni 2019. 

Ärendet har varit ute på remiss till berörda grannar och myndigheter med sista svarsdag den 5 
juli 2019. Av 28 remissvar är sju med erinran.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07
Orienteringskarta
Ansökan om bygglov inkl. ritningar 2019-04-30
Yttranden med erinran
Övriga yttranden
Sökandes yttrande på inkomna remissvar
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 6 § samt 9 kap 31 §

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Christin Råberg (S): Återremiss för att utreda alternativ placering. Aktuella område är 
ängsmark som ska bevaras.

Beslutsgång Återremiss

Ordförande ställer proposition på Ann-Christin Råbergs förslag om återremiss och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
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Omröstning

Ann-Christin Råberg (S) begär omröstning. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
NEJ-röst för återremiss.

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Per-
Ove Nilsson (SD) och Anders Johnsson M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen görs bedömningen att i 
detta fall väger det allmänna intresset tyngst. Föreslagen monopole (telekommunikations-
mast) med tillhörande bod får inte anses utgöra en sådan fara för människors hälsa och 
säkerhet eller medföra en betydande olägenhet för omgivningen att bygglov inte kan bevil-
jas. Föreslagna åtgärder bedöms inte påverka landskapsbilden eller natur- och kulturvärde-
na på platsen negativt utan bidra till en för allmänheten god hushållning då mark som tas i 
anspråk inte är planerad för bostadsbebyggelse eller annan samhällsnyttig funktion. 

 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 in-
kommit och godkänts.

 Sökanden kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 för 
att bestämma tid med en byggnadsinspektör.

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap 9 § PBL).  Kontroll-
ansvarig  angiven enligt ansökan godkänns. 
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Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella över-
klaganden 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 byggla-
gen 10 kap 4 §.

Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § kul-
turminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Avgifter
Bygglov:          
250 x 46,5 = 11 625 kronor  
Underrättelse:      
85 x 46,5 = 3 953 kronor
Kungörelse:
Annonskostnad
3 255 + (40 x 46,5) = 5 115 kronor

20 693 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan 
samt slutbesked.

Taxan är antagen av Kommunfullmäktige och baseras bland annat på prisbasbelopp. Mer-
värdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) 
reseverar sig mot beslutet.
_______
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§ 90 forts Dnr 2019/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Sökande: Netel AB, att Joakim Ljungberg
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till: Gladsax 34:95, Simrishamn 2:8, Musiken 3, Tärnan 2, Oktaven 2, Tär-
nan 1, Grånemaden 18

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 fastighetsbe-
teckning. 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 telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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§ 91 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:

Arkitektur- och kulturmiljöprogram – Arbetet fortsätter. Ina Jacobsen är rekryterad för att 
arbeta med detta. Politisk referensgrupp (representanter från SBN, BN och KFN) ska till-
sättas. 

Kartläggning, arbetsmiljön på enheten är klar, men Previa har inte sammanställt den än.

Bygglovsverksamhet – Byggnadsnämndens ansvar? – Riskanalysen är klar, behandlad i 
FÖSAM den 19 augusti 2019. 

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar:

Personal; enheten har fortsatt sjukskrivningar. Karl Gustavson arbetar på konsultbasis för 
att täcka upp.

Rekrytering av bygglovshandläggare pågår, 33 ansökningar har kommit in, Fem är kallade 
till intervju.

Kursgård Kivik (Hjälmaröd) – Ärendet ligger för prövning i Regeringsrätten.

Camping Tobisborgsgården – Ärendet är ute på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
(SBN) har sökt planeringsbesked hos Länsstyrelsen.

_____
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