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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Ann-Christin Råberg (S)
Ulf Bengtsson (S)
Jan Persson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L) tjänstgör för Beat Senn (ÖP)
Thomas Hansson (MP), ordförande
Kristina Åhberg (M)
Kristina Nilsson (M)
Hans Dahlqvist (SD)
Lotta Rydell (F!)

Övriga närvarande: Birgitta Öman (S)
Fredrik Olsson (S)
Nils-Inge Nilsson (C)
Roland Thord (MP)
Anita Lindqvist (M)
Olof Jolom (M)

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Jeanette Lundgren, bygglovsassistent
Karl Gustavson, bygglovshandläggare
Kristina Skåneland, bygglovsassistent
Peter Karila, byggnadsinspektör
Simret Kidane, ekonom
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson (2018/21), § 116 Sid 4
Meddelanden (2018/7), § 117 Sid 5
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/8), § 118 Sid 6
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-10-30 (2018/37), § 119 Sid 7
Lokaliseringsstöd vid förhandsbesked (2018/43), § 120 Sid 8
Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med 
intern kontroll (2018/91), § 121

Sid 11

Detaljplan för Svinaberga 56:1 samt del av Svinaberga 21:15 och Sva-
besholm 1:58 – planprogram (2018/90), § 122

Sid 13

Borrby 288:2, nybyggnad av enbostadshus – förhandsbesked 
(2018/92), § 123

Sid 14

Ravlunda 12:41, nybyggnad av två enbostadshus – förhandsbesked 
(2018/93), § 124

Sid 16

Sankt Olof 1:2 – byggsanktionsavgift (2015/562), § 125 Sid 19
Gärsnäs 7:9 - nybyggnad av enbostadshus (2018/94), § 126 Sid 22
Hoby 23:14 - ombyggnad av enbostadshus (2018/95), § 127 Sid 26
Förvaltningschefens information (2018/10), § 128 Sid 28
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 116 Dnr 2018/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 117 Dnr 2018/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2018-10-16 som överprövar byggnadsnämndens beslut 2018-09-
24 avseende strandskyddsdispens för uppförande av två transformatorstationer samt för 
nedläggning av jordkabel, fastighet Karlaby 7:2 m.fl. (2017/715).

2. Länsstyrelsens beslut 2018-10-05 som avslår överklagandena på byggnadsnämndens 
beslut 2018-09-04 att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Sand-
by 22:57 (2018/409)

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt över-
klagade beslut om förhandsbesked under perioden 2018:

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

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

1 1 0 6 0 2 2 6 2 1

varav positiva för BN 1 1 6 1 1 5 1 1
varav negativa för BN 1 1 1
varav pga formellt fel 1
Rättsäkerhet % 100 100 100 100 100 50 50 83 50 100

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

29 33 27 45 30 39 25 35 53 44

Antal under månaden 
överklagade beslut

0 0 4 0 1 0 6 0 2 6
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 118 Dnr 2018/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 bygg-
nadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Henrik Nordström – startbesked och slutbesked (Evolution) 2018-10-01—2018-10-31
Jonas Mårtensson – start- och slutbesked (Evolution) 2018-10-01—2018-10-31
Peter Karila – slutbesked (Evolution) 2018-10-01—2018-10-31
Camilla Hedin – tillsynsbeslut (Evolution) 2018-10-01—2018-10-31
Henrik Olsson – delegeringsbeslut (Evolution) 2018-10-01—2018-10-31
Henrik Nordström - start- och slutbesked (ByggR) 2018-10-01—2018-10-31
Peter Karila – start- och slutbesked (ByggR) 2018-10-01—2018-10-31
Henrik Olsson – bygglov (ByggR) 2018-10-01—2018-10-31
Åsa Jonasson – bygglov (ByggR) – 2018-10-01—2018-10-31
Camilla Hedin – avskrivningsärenden tillsyn (ByggR) 2018-10-01—2018-10-31

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut 2018-10-01—2018-10-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 119 Dnr 2018/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-10-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-oktober 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att ha ett över-
skott på 25 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per oktober 2018

Överläggningar

Simret Kidane, ekonom, redogör för den ekonomiska rapporten.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per oktober 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 120 Dnr 2018/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokaliseringsstöd vid förhandsbesked 

Ärendebeskrivning

F!:s skrivelse
Feministiskt initiativ (F!) har kommit in med en skrivelse till byggnadsnämnden där de 
önskar ett utvecklande av arbetet i ärenden om förhandsbesked. Det gäller framförallt inom 
glesa naturområden. F! önskar att vissa villkor ska vara uppfyllda innan beslut fattas. Ett 
villkor är att det görs en landskaps- och bebyggelsemiljöanalys med referens till Arkitek-
tur- och kulturmiljöprogram även om ansökan om förhandsbesked inte ligger inom sam-
manhållen bebyggelse. Ett annat villkor är att det ska finna en beskrivning av projektets 
omfattning och innehåll, av särskilt intresse, i förhållande till sammanhållen bebyggelse, 
naturområden och riksintressen. 

Översiktsplan
I Simrishamns kommuns översiktsplan finns en bebyggelsestrategi som tydligt anger var 
ny bebyggelse ska lokaliseras utifrån riksintressen, natur- och kulturvärden, brukningsbar 
jordbruksmark och värdefulla kulturmiljöer. Utbyggnad ska företrädesvis ske genom var-
sam och kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse vilket också kan stärka serviceni-
vån i kommunens basorter.

Bebyggelsestrategi
Vid förhandsbesked, ansökan om nylokalisering av ny bebyggelse, är bebyggelsestrategin 
vägledande för beslut om positivt eller negativt förhandsbesked. Ett beslut föregås alltid av 
en beskrivning av hur föreslagen placering förhåller sig till sammanhållen bebyggelse och 
till de värden som finns angivna i bebyggelsestrategin. Bygglovshandläggare gör alltid ett 
besök på platsen för att, utifrån sin yrkeskompetens, bilda sig en omfattning om hur en 
tillkommande bebyggelse skulle kunna anpassas till platsens unika värden med en avväg-
ning utifrån både allmänna och enskilda intressen.

Plan- och bygglagen
Beslut i byggnadsnämnden ska alltid följa plan- och bygglagen 2 kap, 1–6 §§ som anger att 
mark ska användas för det ändamål som den är mest lämpad för vid lokalisering av bygg-
nader. Hänsyn ska tas till en ändamålsenlig struktur, stad- och landskapsbild, natur- och 
kulturvärdena på platsen och det allmänna intresset av en god helhetsverkan. 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram
Som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pågår ett arbete inom samhällsbyggnadsför-
valtningen med att ta fram ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram. Kommunstyrelsen be-
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 120 forts Dnr 2018/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

slutade 17 juni 2015 att arbetet ska ledas av samhällsbyggnadsnämnden i samråd med kul-
tur- och fritidsnämnden.

Målet med programmet är att skapa en medvetenhet och stolthet om kommunens unika och 
befintliga arkitektur- och kulturmiljövärden genom en fördjupning och beskrivning av des-
sa. Programmet kommer att vara ett kunskapsunderlag för alla, som tydliggör kommunens 
inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor och som stimulerar till dialog om de värden 
som kan skapas genom god arkitektur. Kommunens olika kulturlandskapstyper beskrivs 
och analyseras ingående och programmet kommer att ange riktlinjer för bevarande och 
utveckling vid ny byggnation i syfte att stärka kommunens attraktionskraft både för med-
borgare och besökare.

Medborgardialog
Arbetet med Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet pågår och under våren 2019 kommer 
en samrådshandling och i samband med det medborgardialoger i någon form som ännu inte 
är bestämd. 

Digital fastighetskarta
Genom förvaltningens nya verksamhetssystem för bygglov sedan januari 2018 kommer 
alla ansökningar och lov in för varje fastighet på en karta. Vidare utveckling av kartan hade 
varit att särskilja förhandsbesked mot bygglov och om möjligt lägga in lov tagna några år 
tillbaka. Detta underlag kan sedan användas som underlag inför uppdatering (aktualisering) 
av översiktsplanen och som underlag inför detaljplanering av nya områden. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-01
F! skrivelse, 2018-04-24
Översiktsplan för Simrishamns kommun (KF 2015-11-30)

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 F!:s första villkor, att det ska göras en landskaps- och bebyggelsemiljöanalys med 
referens till Arkitektur- och kulturmiljöprogram även om ansökan om förhandsbe-
sked inte ligger inom sammanhållen bebyggelse, görs redan nu vid handläggning av 
förhandsbesked men utifrån översiktsplanen och bebyggelsestrategin då arkitektur- 
och kulturmiljöprogrammet inte är klart och beslutat ännu. Ny bebyggelse utanför 
sammanhållen bebyggelse strider mot den av kommunfullmäktige beslutade bebyg-
gelsestrategin i översiktsplanen, vilket medför att förvaltningen ofta föreslår avslag 
på dessa ansökningar. 

 F!:s andra villkor, att det ska finnas en beskrivning av projektets omfattning och inne-
håll, av särskilt intresse, i förhållande till sammanhållen bebyggelse, naturområden och 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 120 forts Dnr 2018/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

riksintressen, prövas redan idag på samma sätt som ovanstående.

 Utifrån gällande översiktsplan och pågående arbete med arkitektur- och kulturmil-
jöprogram anses skrivelsen besvarad.

_______

Beslutet expedieras till:
Feministiskt initiativ (F!)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 121 Dnr 2018/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med 
intern kontroll 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har med hjälp av Ernst & Young 
granskat om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är ändamålsen-
ligt. Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med intern kontroll behöver ut-
vecklas. Variation i arbetet mellan nämnderna motverkar syftet med en ändamålsenlig in-
tern kontroll. Revisorerna bedömer att arbetet inte prioriteras i tillräcklig utsträckning då 
väsentliga punkter saknas. 

Avseende byggnadsnämnden bedömer revisorerna att det inte är tillfredsställande intern 
kontroll att samma internkontrollplan använts för byggnadsnämnden de senaste två åren. 
Nämndens fördelning av ansvar och befogenheter ska även omfatta tydliga riktlinjer om 
vem det är som organiserar och utvecklar styrningen. Inga risk- och väsentlighetsanalyser 
har genomförts de senaste två åren.

I rapporten ges följande rekommendationer:

Kommunstyrelsen: 
 stärka samordningen av arbetet med intern kontroll och följa upp efterlevnaden av 

gemensamma processer.

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder:
 se över utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda.

Samtliga nämnder:
 tillse att det utförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inklusive framtagande 

av en så kallad bruttorisklista.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar yttrande över vilka åtgärder som kommunsty-
relsen och granskade nämnder kommer att genomföra med bakgrund i rapportens resultat 
och rekommendationer senast den 20 december 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-11
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 121 forts Dnr 2018/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsrapport – granskning av kommunstyrelsens och ansvariga nämnders arbete med 
intern kontroll, 2018-10-29

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för de 
iakttagelser, bedömningar och rekommendationer i revisionsrapporten som avser 
byggnadsnämndens interna kontroll, samt 

 Redovisa dessa för byggnadsnämnden 2019 inför beslut om intern kontroll.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunens revisorer
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 122 Dnr 2018/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Svinaberga 56:1 samt del av Svinaberga 21:15 och Svabes-
holm 1:58 - planprogram 

Ärendebeskrivning

Planärendet gäller prövning av ny bostadsbebyggelse inom Svinaberga 56:1. Området där 
bebyggelse föreslås är en före detta fruktodling. Planprogrammet redovisar förslag på 9-10 
friliggande enbostadshus med in- och utfartsområde inom Svinaberga 21:15 och Svabes-
holm 1:58.

Planområdet är beläget nordväst om bybebyggelsen i Svinaberga.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018, § 178 att godkänna planpro-
grammet för samråd.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfa-
rande.

Beslutsunderlag

Kungörelse, samrådshandlingar, 2018-10-24

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 123 Dnr 2018/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borrby 288:2, nybyggnad av enbostadshus - förhandsbesked 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Borrby 299:3 inkom till bygglovsenheten den 
21 september 2018. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus.

Fastigheten ligger utom detaljplan men omges av ett detaljplanelagt område.

Ärendet har skickats på remiss till berörda grannar och myndigheter.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1-6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 17 och 18 §§
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om en ny bebyggelsestrategi
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige, 
2015-11-30 § 216

Överläggningar

Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna ta hänsyn till landskapsbilden och intresset av en 
god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte skada natur- 
och kulturmiljövärdena på platsen. 

Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:

- Byggnad som uppförs ska vara för bostadsändamål, fristående
- Högst en våning tillåts
- Högst 1/5 del av tomten får bebyggas
- En huvudbyggnad med högsta tillåtna byggnadshöjd om 4,0 meter får uppföras 

samt ett uthus eller annan gårdsbyggnad med högsta tillåtna byggnadshöjd om 2,50 
meter.

- Huvudbyggnad får inte inrymma fler än en bostadslägenhet
- I gårdsbyggnad får bostad inte inredas
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 123 forts Dnr 2018/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upplysningar

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

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att beslutet 
om förhandsbesked har vunnit laga kraft.

Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuel-
la överklaganden meddelas.

Avgifter

Förhandsbesked: 100 x 45,5 = 4 550 kronor
Underrättelse: 85 x 45,5 = 3 868 kronor

8 418 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 124 Dnr 2018/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ravlunda 12:41, nybyggnad av två enbostadshus - förhandsbesked 

Ärendebeskrivning

En ansökan om förhandsbesked för exploatering på fastigheten Ravlunda 12:41 kom den 
11 september 2018 in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan avser förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus. Aktuell fastighet ligger utmed Stationsvägen (väg 
1593), Ravlunda Byväg (väg 1593) och Vitabyvägen (väg 1550).

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.

Sökande har tagit del av inkomna yttranden och beretts tillfälle till yttrande. Yttrande har 
kommit in den 8 november 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap., 9 kap. 17, 18 och 39 §§
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om en ny bebyggelsestrategi
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige, 
2015-11-30, § 216
Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, antagen av Kommunfullmäkti-
ge i Simrishamn 2007-03-26

Överläggningar

Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna ta hänsyn till landskapsbilden och intresset av en 
god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte skada natur- 
och kulturmiljövärdena på platsen. 

Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 124 forts Dnr 2018/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5 = 4 550 kronor
Underrättelse: 85 x 45,5 = 3 868 kronor

8 418 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

Upplysningar

Trafikverkets yttrande ska följas gällande byggnadsfritt avstånd.

Tillstånd för nya till- och utfartsvägar till statliga vägar 1550 och 1593 krävs och ska enligt 
väglagen § 39 sökas hos Trafikverket.

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttrande gällande markprovtagning för DDT ska 
följas inför en kommande bygglovsprövning.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsdelägare till Ravlunda 12:9
Fastighetsägare till Ravlunda 12:39
Fastighetsägare till 12:40
Fastighetsägare till 11:24
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 124 forts Dnr 2018/93

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 telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 125 Dnr 2015/562

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sankt Olof 1:2 - byggsanktionsavgift 

Ärendebeskrivning

Den 29 september 2015 kom det till samhällsbyggnadsförvaltningen in en anmälan om att 
det på fastigheten Sankt Olof 1:2 förekom väsentlig fasadändring, större fönsterpartier har 
skapats och fasadmaterialet av eternit har rivits ner.

Den 13 november 2015 skickades en skrivelse till fastighetsägaren, att yttra sig över senast 
den 27 november 2015. Bygglovshandläggare var den 1 september 2017 i telefonkontakt 
med god man till fastighetsägaren då inget yttrande hade inkommit. Den 21 september 
2017 inkommer ett yttrande där fastighetsägaren genom god man säger sig vilja göra rätt 
för sig.

Bygglovsansökan inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 maj 2018.

Den 26 juni 2018 skickades en skrivelse om olovligt byggande till fastighetsägaren för 
bemötande angående påbörjat en lovpliktig åtgärd utan bygglov och startbesked. Den 29 
juni 2018 inkom en skrivelse genom god man att fastighetsägaren inte har något att erinra 
då han inte haft vetskap om att bygglov erfordrats.

Fastigheten ligger inom detaljplan. Enligt Plan och Bygglagen 9 kap. 2 § punkt 3c krävs 
det bygglov för en byggnad som ligger i ett område som omfattas av en detaljplan om en 
ändring innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. 

Då det inte förelåg något hinder för att bevilja bygglov fattade Byggnadsnämnden på dele-
gation beslut i ärendet 12 juli 2018, § 164 med beviljande av bygglov i efterhand för vä-
sentlig ändring av fasadmaterial med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 30 § och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF
Detaljplan Sankt Olof E1 L 1960-10-26
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende 2015-09-29
Förvaltningens förklaringsbrev 2015-11-13
Byggnadsnämnden delegeringsbeslut, 2018-07-12, § 164
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 125 forts Dnr 2015/562

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överläggningar

Peter Karila, byggnadsinspektör, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Det är Byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och byggla-
gen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra byggherren, 
, en byggsanktionsavgift på 8 094 kronor.

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit 
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.

Bilaga 1: Underlag för tillsynsärende
Bilaga 2: Förklaringsbrev
Bilaga 3: Svar på förklaringsbrev
Bilaga 4: Foto på utförd åtgärd
Bilaga 5: Skrivelse tillsyn olovligt byggande
Bilaga 6: Bemötande från fastighetsägare ang. byggsanktionsavgift 
Bilaga 7: Uträknings byggsanktionsavgift, Boverket
Bilaga 8: Bygglov
_______

Beslutet expedieras till:

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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 125 forts Dnr 2015/562

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 126 Dnr 2018/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gärsnäs 7:9 - nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Bygglovsansökan avseende nybyggnad av enbostadshus och vidbyggt garage kom in till 
samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 april 2018. Det föreslagna bostadshusets adress är 
Falkgatan 2. Byggnaden inklusive garage har en byggnadsarea på 191 kvm, varav garaget 
utgör 85 kvm. Övervåningen med vind är 90 kvm area, tomtareal är 690 kvm.

Fastigheten är belägen inom detaljplan. 

Detaljplan anger att fastigheterna inom området får bebyggas upp till 25% av tomtytan. 
Föreslagen byggnad innebär att fastigheten bebyggs till 27,8 %.

Förslaget avviker även från detaljplan då garagedel med 17 kvm placeras på s.k. prickmar-
kerad mark. Förslaget avvek vid grannhörande med 22 kvm men har därefter minskats med 
4,9 kvm, garagedelen har gjorts 40 cm smalare, så att föreslagen yta på s.k. prickmark är 
10 %.
 
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande har inkommit från VA-avdelningen Simrishamns kommun - förbindelsepunkter 
för vattenanslutning m.m. finns vid fastighetsgräns, VA-ansökan kan ställas till dem.

Gata/parkenheten erinrar om att s.k. sikttrianglar vid utfarten bör ha fria siktlinjer om 2,5 
m i båda riktningar för att säkerställa god trafiksäkerhet. Inom sikttriangel får växter, staket 
eller mur inte överstiga 80 cm höjd.

Yttrande med erinran om siktförhållandena vid utfarten har inkommit från fastighetsägare 
till Gärsnäs 7:8 och 7:10. De menar att byggnaden borde spegelvändas så garageutfarten 
kom längre in på gatan.

Sökande har tagit del av inkomna remissvar och vidhåller sin lösning; det är god marginal 
till korsningen för utfart och han har orienterat garaget mot gatan och åkern i nordost för 
att kunna få en avskärmad, lä-skyddad gårdssida på insidan för att skapa ett gynnsamt syd-
väst-läge. Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägaren, Simrishamns kommun 
samt från fastighetsägare till Gärsnäs 9:7, 9:8, 11:2 och Kastanjevägen 5 E.

Yttrande har inte inkommit från grannar på adresser Kastanjevägen 5 A-D och F.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 126 forts Dnr 2018/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06
 Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31b§
Detaljplan Gärsnäs 4 laga Kraft 1971-12-07

Överläggningar

Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslaget enbostadshus med garage innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detalj-
plan avseende överskriden bebyggd yta samt att delar av garage placeras på prickmarkerad 
mark. Avståndet för garageinfart till korsning, vägkant Kastanjevägen bedöms bli godtag-
bart, ca 10 m. 

Utefter Kastanjevägen har avvikelse på s.k. prickmark medgivits tidigare för del av garage. 
Garagedelen i ansökan ska inhysa förråd och skåpbil för sökandens byggnadsföretag som 
behöver viss yta inomhus ur stöldsynpunkt. 

Hörntomten har ett fritt/öppet läge ut mot gatan/korsningen, detta läge bedöms tåla ett nå-
got större hus än vad planen medgav 1971. Fastigheterna tvärs över gatan är bebyggda till 
30 respektive 34 % så avvikelsen bedöms vara förenlig med planens syfte. 

En avvägning har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen och byggnaden bedöms 
inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. 
Helhetsverkan bedöms bli fortsatt god inom planområdets tidsmässigt varierade byggnader 
och tillbyggnader. 

 Bygglov beviljas.

 Kontrollansvarig, redovisad i ansökan godkänns.

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

 Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuel-
la intyg har inkommit till Byggnadsnämnden. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 126 forts Dnr 2018/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella över-
klaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt Sim-
rishamn, 0414-81 90 00. 

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 
från den dagen beslutet vinner laga kraft.

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

Avgifter

Bygglov: (21+28) x 10 x 45,5 x 1,1 x 1,1 = 26 977 kronor
Underrättelse: 65 x 45,5 = 2 958 kronor

 29 935 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan, ett arbetsplatsbesök, slutsamråd inklusive slutbesked.

Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. 
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Gärsnäs 7:8 och 7:10
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 126 forts Dnr 2018/94

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 telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 127 Dnr 2018/95

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 23:14 - ombyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

En ansökan om bygglov på fastigheten Hoby 23:14 kom den 8 mars 2018 in till bygglov- 
och MBK-enheten. Ansökan avser ombyggnad av ett enbostadshus med ca 330 kvm total 
area. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten ligger inom riksintressen för friluftsliv MB 3:6, kust, turism- och friluftsliv 
MB 4:2, högexploaterad kust MB 4:4 och ingår även i ett s.k.  kulturmiljöstråk som löper 
utefter Skånes kust och större vägar.

Ärendet har remitterats berörda grannar och myndigheter. 
Sökande har beretts möjlighet att ta del av tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 6 § samt 8 kap. 1-2, 13, 17 §§
Konsultrapport, Kulturmiljöutredning från Kulturen/Kulturhistoriska föreningen i Lund 
20/6 2018, Författad av Carita Melchert
Simrishamns Kommuns Översiktsplan Framtiden laga kraft 2017-03-15

Överläggningar

Karl Gustavson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. Nämnden diskuterar begreppet 
förvanskning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Christin Råberg (S): Bevilja bygglov.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Ann-Christin Råberg 

Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till 
redovisade förhållanden, bedöms föreslagna takfönster vara väl anpassade i skala och ut-
formning för befintlig byggnad och rådande kulturmiljö. Åtgärden bedöms inte medföra en 
betydande olägenhet för omgivningen. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 127 forts Dnr 2018/95

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Bygglov beviljas.

 Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats.

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

 Kontrollansvarig enligt ansökan godkänns.

Avgifter

Bygglov: (11 + 15) x 4 x 45,5 x 1,1 = 5 205 kronor
Underrättelse: 65 x 45,5          = 2 957 kronor
Summa:                                                 8 162 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked, fastställande av kontrollplan samt slutbesked.

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Berörda grannar
Fastighetsägare till Hoby 23:17

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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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

§ 128 Dnr 2018/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar:

Lagändringar PBL, januari 2019

Bygglov på delegation – ändrad användning från banklokal till undervisning (Campus Ös-
terlen) parkeringsutredning har krävts. – Byggnadsnämnden anser att ärendet ska beslutas 
av nämnden.

Nämndens sista sammanträde, 18 december 2018, blir ett heldagssammanträde.
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