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Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C), utom § 128 (jäv)
Anders Thuresson (C) tjänstgör för Jan Persson § 128
Ylva Stockelberg Deilert (L)
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Bengt Bengtsson (S) tjänstgör för Fredrik Olsson (S), utom § 128 (jäv)
Birgitta Öman (S) tjänstgör för Bengt Bengtsson (S) § 128
Mats Kaldve (ÖP) tjänstgör för Pontus Ekström (MP)
Eje Hellerstedt (V)
Per Ove Nilsson (SD)
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Anitha Lindqvist (M)
Michael Mehler (M)
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Eva Ferlinger, bygglovsarkitekt
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§ 109

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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§ 110

Dnr 2019/8

Ändring av föredragningslistan
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Hjälmaröd 4:89 (pkt 15) utgår, på begäran av sökanden, vid dagens sammanträde.

_____
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§ 111

Dnr 2019/2

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolens beslut 2019-09-20 som avvisar överklagandet på länsstyrelsens beslut den 2 juni 2019 som upphävde byggnadsnämndens beslut den 28 maj
2019 § 60 avseende positivt förhandsbesked för två enbostadshus på fastighet Mellby
14:1 (dnr 2019/38).
2. Mark- och miljödomstolens beslut 2019-09-02 som avslår överklagandet på länsstyrelsens beslut den 13 juni 2019 som avslog överklagandet av byggnadsnämndens beslut
2019-03-07 § 107 att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt mur på fastigheten Sandby 66:2 (dnr 2019/75).
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-26 § 203 om positivt planbesked för Tobisborg 1:1.
4. Brev till byggnadsnämnden från Morten Persson angående mobilmast i Vitemölla där
de anser att överklagandet har inkommit för sent från den sökande.
5. Försvarsmakten som 2019-09-23 informerar om hur byggnadsnämnden ska hantera
bygglovsremisser för solceller inom riksintresse för försvaret. Bygglovsplikt gäller för
solceller inom påverkansområde för buller och annan risk samt så kallade övriga påverkansområden. Inom påverkansområden ska alla plan- och lovärenden tillsändas Försvarsmakten på remiss för att möjliggöra ett skydd av riksintressen för totalförsvarets
militära del.
6. Ändrade regler fr.o.m. 1 oktober avseende installationer av kaminer som eldas med
pellets eller ved. Ifall de används som del av uppvärmning av byggnaden (rumsvärmare) ställs krav på att kaminerna är CE-märkta för att klara de nya utsläppsnivåerna.
Reglerna gäller inte för köksspisar, kakelugnar och öppna spisar eller redan befintliga
kaminer.
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§ 111 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

4

2

0

3

1

3

2

4

0

4

1
1

1

1
2

1
1

2
2

77

74

74

72

69

71

69

74

62

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

53

38

52

51

32

52

41

19

30

2

1

2

1

2

4

4

1

5

3

Justerandes sign

Okt
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§ 112

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) september 2019
Avskrivningar- Henrik Nordström
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Nordström
Lovärenden (ByggR) september 2019
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Henrik Nordström
Ändring av kontrollansvarig – Henrik Nordström
Ändring av kontrollansvarig – Jonas Mårtensson
Tillsynsärenden september 2019
Beslut om att inte ingripa – Henrik Olsson
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut, 2019-09-01—2019-09-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_____
Justerandes sign
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§ 113

Dnr 2019/69

Skrivelse från Anders Johnsson (M), Jan Persson (C), Kristina Nilsson
(M), Ylva Stockelberg-Deilert (L) - "Öppna möten i byggnadsnämnden"
Ärendebeskrivning
Anders Johnsson (M), Jan Persson (C), Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert (L)
föreslår i skrivelse, som delades ut vid nämndens sammanträde den 24 september 2019, att
byggnadsnämnden ska öppna upp byggnadsnämndens inledande information, där ärendelistan gås igenom med handläggarna närvarande.
Nämnden beslutade (§ 106) att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheter/förutsättningar för byggnadsnämnden att öppna upp för allmänheten att närvara vid mötets inledande information.
Förutsättningar
Förutsättningar för öppna sammanträden regleras i kommunallagen (KL).
En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att
dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige medgett det (KL 6:25, 1 st.)
Kommunfullmäktige har i kommunens allmänna nämndreglemente
beslutat (antaget 25 mars 2019, § 76) ”Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i
vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess” (reglementets 11 §).
Kommunallagen anger följande:
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. Som avser myndighetsutövning, eller
2. I vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden. (KL 6:25
3 st.)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inhämtat Sveriges Kommuners och Landstings syn i
frågan.
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§ 113 forts

Dnr 2019/69

SKL svarar:
”Jag vet inte vad som ingår i att gå igenom ärendelistan med tjänstemännen närvarande,
men om det inte innebär att ärenden som utgör myndighetsutövning öppnas för diskussion
torde sammanträdet kunna vara öppet i den delen. Om tjänstemännen redogör för
sakomständigheter/motiverar sina förslag kan sammanträdet inte vara öppet i den delen.”
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03
e-brevsvar från Sveriges Kommuner och Landsting, 2019-10-03
Byggnadsnämndens beslut 2019-09-24, § 106
Skrivelse från Anders Johnsson (M), Jan Persson (C), Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert (L), inkommen 2019-09-24
Överläggningar
Anders Johnsson (M) med alliansen överlämnar vid dagens sammanträde en något reviderad skrivelse. I skrivelsen föreslås besluta att byggnadsnämndens inledande muntliga information framöver ska vara öppna för allmänheten, i den del som inte omfattar myndighetsutövning (såsom lyssna på inbjudna föreläsare, allmän information om ekonomi, handläggningstider, delegationsärenden och annat som inte omfattar myndighetsutövning mot enskild eller beredning av ett sådant ärende).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Ställa sig bakom skrivelsen och därmed låta den inledande muntliga
informationen framöver vara öppen i den del som inte omfattar myndighetsutövning.
Ann-Christin Råberg (S) Avslag. Byggnadsnämndens sammanträden ska inte vara öppna.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat ställa sig bakom
skrivelsen.
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§ 113 forts

Dnr 2019/69

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Byggnadsnämndens inledande muntliga information framöver ska vara öppna för allmänheten, i den del som inte omfattar myndighetsutövning.

Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Eje Hellerstedt (V) och Mats Kaldvee (ÖP)
reserverar sig mot beslutet.
_______

Justerandes sign
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§ 114

Dnr 2019/15

Remiss från kommunstyrelsens au - bygglovsverksamhet till byggnadsnämnden, ansvarsfördelning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 september 2019, § 212, att ge byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över förslag till ändrad
ansvarsfördelning inför 2020. Yttrande ska vara inkomna senast den 1 november 2019.
Byggnadsnämnden fullgör enligt reglementet, kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och ska ha insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.
Byggnadsnämndens driftbudget omfattar idag endast nämndens egen verksamhet, det vill
säga främst arvoden och utbildningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsmiljö-, personal- och driftbudgetansvar för bygglovsverksamheten som utför byggnadsnämndens arbetsuppgifter.
Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. För att underlätta för byggnadsnämnden att uppfylla
lagkravet och i övrigt sitt uppdrag, föreligger nu förslag på att överföra ansvaret för arbetsmiljö-, personal- och driftbudget för bygglovsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till byggnadsnämnden från och med 2020.
Förslaget innebär inga organisatoriska förändringar på förvaltningsnivå, det vill säga,
bygglovsverksamheten kommer fortsatt tillhöra samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns
många fördelar att bibehålla en förvaltning för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Riskbedömning med handlingsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, remiss, 2019-09-18, § 212
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att erinra mot förslaget.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes sign
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§ 115

Dnr 2019/15

Handlingsplan för handläggningsprocess för bygglov, uppdrag till förvaltningschefen
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 24 september 2019, § 107, att ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta med en handlingsplan med syfte att förkorta handläggningstiderna, samt att
arbetet ska redovisas vid nämndens sammanträde i oktober.
Förslag till handlingsplan har tagits fram i samverkan mellan medarbetarna inom bygglovsverksamheten, enhetschef och förvaltningschef och presenteras i detalj på nämndsammanträdet. Handlingsplanen innefattar bland annat stöttning och avlastning för enhetschef,
mer dialog mellan alla parter, tillfällig resursförstärkning på vissa funktioner, ny heltäckande introduktionsplan för nyanställda och annan struktur på möten och fördelning och genomgång av nya ärenden. Handlingsplanen ska följas upp inom verksamheten i januari
2020.
På längre sikt bör redan genomförd digitalisering inklusive tillkommande moduler i verksamhetssystemet ByggR tillsammans med full arbetsstyrka göra att verksamheten kommer
i fas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Bygglovsstatistik 1 jan – 30 sep 2019
Byggnadsnämndens beslut, 2019-09-24, § 107
Tilläggsyrkande
Allianser ser allvarligt på den uppkomna situationen som lett till avgiftsreducering i flera
fall, och förutsätter att detta är högst tillfälligt. Nämnden ska vid varje möte, fortsatt följa
utvecklingen. Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att förhindra upprepning. Vi ska ha en
beredskap för förändringar i personalstyrka, sjukfrånvaro och vid semestertider. Åtgärdsplanen ska fullföljas utan dröjsmål. I den mån det kräver politiska beslut ska det ske på
nästkommande nämnd. Alliansen vill genom denna skrivelse underlätta och ge förvaltningen frihet att välja fler verktyg om man ser det nödvändigt.

Justerandes sign
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§ 115 forts

Dnr 2019/15

Överläggningar
Skrivelsens innehåll diskuteras och landar i att nämnden kan ställa sig bakom skrivelsen
efter vissa justeringar.
Samarbeten
Byggnadsnämnden kan samarbeta över kommungränser, för tillfällig eller varaktigt utbyte
av kompetens och tjänster. Delade tjänster är ett exempel.
Konsulter
Konsulter kan vara en tillfällig men ofta ganska dyr lösning. Byggnadsnämnden får upphandla konsulthjälp, gärna med lokalkännedom som ett kriterium.
Undersöka möjlighet att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad.
Beredningen av ett ärende inför ett myndighetsbeslut anses inte i sig vara myndighetsutövning. Det förekommer till exempel att kommunala socialnämnder upphandlat beredningen
av biståndsbeslut från privata konsultföretag. Ansvaret för att beredningen skett i enlighet
med Förvaltningslagens bestämmelser ligger då på den befattningshavare som fattat beslut
på grundval av den upphandlade beredningen. Byggnadsnämnden får titta närmare på om
detta kan vara en vara ett sätt att få en flexibel och än mer effektiv handläggning.
Många vill bidra
Undersökningar visar att en stor andel av våra medborgare vill hjälpa till på olika sätt för
att göra vår kommun bättre. Vi är övertygade om att det finns personer som har rätt bakgrund för att kunna handlägga ärenden inom BN verksamhet, och som kan tänka sig göra
det som tillfälligt anställd. Personer som kan ställa upp någon timme eller några dagar.
Det kan tex vara företagare, seniorer eller arbetssökande. Byggnadsnämnden får undersöka denna möjlighet. Byggnadsnämnden kan tex. i ett upprop gå ut och undersöka dessa
möjligheter och därmed få en ”ring-lista” på personer att kontakta, utifrån arbetsbelastning.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Tagit del av förslaget till handlingsplan.



Att ovanstående kan och får användas som verktyg för att effektivisera och förbättra handläggningen.

_______

Justerandes sign
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§ 116

Dnr 2019/39

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-09-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-september 2019. Prognosen visar att nämnden förväntas hålla sin budget, förutsatt
att arkitekturpris delas ut för 10 tkr och att ytterligare utbildningsinsatser för ca 60 tkr genomförs under resterande del av året.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Ekonomisk rapport per september 2019
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per september 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 117

Dnr 2019/70

Svinaberga 6:3, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Svinaberga
6:3 kom den 14 augusti 2019 in till byggnadsnämnden.
Handlingarna redovisar ett bostadshus i den södra delen av fastigheten i anslutning till befintlig bebyggelse. Av ansökan framgår att man avser att uppföra ett bostadshus anpassad
till skånsk byggnadstradition med till exempel traditionellt 45o sadeltak, vitputsade fasader
och traditionell färgsättning av fönster, dörrar och andra träpartier.
Fastigheten är belägen sydost om Svabesholm och nordväst om Rörums strand.
Marken inom fastigheten består av ängsmark delvis beväxt med träd och buskage.
Fastigheten ligger utom detaljplan och i anslutning till sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Synpunkter har inkommit ifrån VA-avdelningen och kommunekologen, Simrishamns kommun.
Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Svinaberga 7:2 och 7:3.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Svabesholm 1:63.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Svabesholm 1:32 och Svinaberga 7:6,
49:1 och 51:1.
Hänvisningar görs dels till Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1–6 §§, 8 kap. 9 §
samt 9 kap. 17 och 18 §§ och dels till Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-10
Remissvar, med bemötande
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-08-14

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked – Bebyggelsestrategin följs inte, spridd
bebyggelse motverkar en hållbar utveckling. Naturvårdsprogram – exploatering inom ”område med höga naturvärden” försämrar möjligheterna att bevara och utveckla naturvärden.
Den aktuella fastigheten förbinder naturreservatet i norr med Stenshuvuds nationalpark och
bör betraktas som en spridningskorridor. Bebyggelsestrategin: ”För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar friluftsliv o.sv. Särskilt skäl saknas. Fastigheten omfattas av flera riksintressen. Sammantaget
väger de allmänna intressena tyngre än det enskilda intresset.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att som förhandsbesked meddela positivt besked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns.
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Per-Ove Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot fyra NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att lämna ett positivt förhandsbesked.
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

Protokollsutdrag intygas:

17

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-22

§ 117 forts

Dnr 2019/70

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.

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.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Eje Hellerstedt (V) och Mats Kaldvee (ÖP)
reserverar sig till förmån för Ann-Christin Råbergs beslutsförslag.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Svinaberga 7:2 och 7:3
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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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Gladsax 28:1, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utom detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse samt inom område
utpekat som grön paus i Simrishamns kommuns översiktsplan.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 12 augusti 2019 och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gladsax 28:1 östra del enligt redovisad
karta.
Ärendet har varit ute på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
Hänvisning görs till
 PBL 2010:900 2 kap. 1-6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 17-18 §§
 Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om ny bebyggelsestrategi
 Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige,
 2015-11-30 § 216
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-10-09
Yttranden/remissvar
Ansökan om förhandsbesked med tillhörande handlingar, 2019-08-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Besluta om positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17§ plan- och bygglagen (2010:900). Den lyder: 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.
Inga riksintressen finns, och anses inte strida mor PBL 2kap §§ 1-6
Inga byggnader alls på fastigheten idag, viket ägaren anser sig behöva för bevakning och
drift m.m. Ligger utom verksamhetsområde för VA, men ledningar finns i närheten. Ingen
rätt finns att ansluta kommunalt VA, men inte uteslutet. Sökanden får vara beredd på att
det kan bli ett nej i denna del.
Skogsmarken anses ha mycket marginell betydelse för skogsnäringen, platsen begränsas av
vägar och fastighetsgräns. En naturlig placering på fastigheten. Ligger inte mitt i skogen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

20

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-22

§ 118 forts

Dnr 2019/71

Bebyggelse kan snarare gynna landsbygdsutveckling och drift av verksamheten på fastigheten. Huset bör dras närmre norra gränsen än på skissen, då den bättre ansluter till den bebyggelse som redan finns. Exakt placering får ske vid bygglovshandläggning.
Övervägande positiva yttranden från grannar. De olägenheter som beskrivs av en granne
inte större än att de får accepteras. Anser därmed att olägenheterna inte är av sådan omfattning att de är betydande iden mening som avses i PBL.
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat om positivt förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda
platsen för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17§ plan- och bygglagen
(2010:900). Den lyder: 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.
Inga riksintressen finns, och anses inte strida mor PBL 2kap §§ 1-6
Inga byggnader alls på fastigheten idag, viket ägaren anser sig behöva för bevakning och
drift m.m. Ligger utom verksamhetsområde för VA, men ledningar finns i närheten. Ingen
rätt finns att ansluta kommunalt VA, men inte uteslutet. Sökanden får vara beredd på att
det kan bli ett nej i denna del.
Skogsmarken anses ha mycket marginell betydelse för skogsnäringen, platsen begränsas av
vägar och fastighetsgräns. En naturlig placering på fastigheten. Ligger inte mitt i skogen.
Bebyggelse kan snarare gynna landsbygdsutveckling och drift av verksamheten på fastigheten.
Huset bör dras närmre norra gränsen än på skissen, då den bättre ansluter till den bebyggelse som redan finns. Exakt placering får ske vid bygglovshandläggning.
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Övervägande positiva yttranden från grannar. De olägenheter som beskrivs av en granne
inte större än att de får accepteras. Anser därmed att olägenheterna inte är av sådan omfattning att de är betydande iden mening som avses i PBL.
Avgifter
Förhandsbesked
100 x 46,5
Underrättelse
80 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 720 kronor
8 370 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Eje Hellerstedt (V)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Baskemölla 5:41
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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Hoby 3:9, förhandsbesked för nybyggnad av hästgård - återremitterat
ärende
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av hästgård med stall, bostadshus och garage
inom fastigheten Hoby 3:9 kom in till byggnadsnämnden den 5 augusti 2019.
Handlingar redovisar ett bostadshus i den nordöstra delen av fastigheten och ett separat
stall och separat garage i den sydöstra delen. Stallet placeras utanför en radie om 50 meter
från närmast bostadshus öster om fastigheten.
Fastigheten är belägen sydväst om Skillinge och nordväst om Norrekås.
Marken inom fastigheten består av ängsmark delvis beväxt med träd och buskage.
Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.
Fastigheten berörs inte av detaljplan.
Byggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019, § 99, att återremittera ärendet för
remittering till grannar och dialog med Länsstyrelsen.
Ärendet har varit ute på remiss till berörda grannar och myndigheter med sista svarsdag
den 17 oktober 2019.
Synpunkter har inkommit ifrån VA-avdelningen, Simrishamns kommun och Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Dessa har redovisats i sin helhet.
Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Hoby 3:25 och 3:32. Yttranden har redovisats i sin helhet.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsdelägare till Hoby 3:20.
Förvaltningens ställningstagande
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked utifrån områdets värden och översiktsplanens ställningstagande.

Kustzonen representerar värden som behöver bevaras. Områden med odlingsmark, hagmark, och skogsmark inom pausområden företräder viktiga allmänna värden (odlingslandskap samt flora och fauna) och stort värde för människors upplevelser av området. Bebyggelsetillägg kan utgöra risk för skada på riksintressen och värden. De viktiga aspekterna
och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende markanvändning behöJusterandes sign
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ver beaktas i ett långsiktigt perspektiv. Obebyggda områden och mellanrum med odlingsmark och naturmark är viktiga och behöver värnas.
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för landskapet
och dess värden väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Bebyggelse inom fastigheten skulle innebära en negativ påverkan på landskapets särdrag.
Bedömningen är att en byggnation påtagligt skulle skada natur- och kulturvärden.
Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen och
ansökan strider mot översiktsplanens bebyggelsestrategi. Önskemål om bebyggelse i området är inte i linje med kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09
Länsstyrelsens svar kring dialog, 2019-10-01
Yttranden/remissvar
Byggnadsnämndens beslut 2019-08-24, § 99
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-08-05
Länsstyrelsens beslut om återkallande av tillsynsområde, 2017-08-17
Överläggningar
Camilla Hedin, bygglovshandläggare redogör för ärendet. Ytterligare remissvar (negativa)
från Hoby 3:24, Hoby 3:25, Hoby 3:33 och internt samråd från kommunekolog, redovisas
vid dagens sammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med tillhörande ekonomibyggnader 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.
Vidare anses placeringen uppfylla PBL 8 kap 9§ om lämplighet utifrån natur och kulturvärden.
Även PBL 2 kap 1-6 §§ bedöms uppfyllda med vad som här anförts.
Den avsedda platsen är idag inte tillgängligt. Slån, björnbär och diverse buskage breder ut
sig. Det har tidigare bedrivits, hästverksamhet på fastigheten, och en byggnad kopplad till
detta finns på tomten. Vi anser att en hästgård snarare bidra positivt till riksintressen för
rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv. Det utgör i vart fall ingen påtaglig skada på
riksintresset. Placeringen är tänkt i anslutning till befintlig bebyggelse vilket inte påverkar
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siktlinjer från land mot havet. Det finns redan hus på tomtplatsen, som ska rivas. Området
växer igen, ändrar därmed helt karaktär utifrån det som riksintresset vill värna. Idag är
tomtområdet otillgängligt. De värden som riksintresset är satt att bevaka är på väg att gå
förlorade, eftersom markområden av denna karaktär lämnas hel obrukade. Turism- och
friluftsliv bedöms gynnas av att övergivna tomtområden som denna får liv och att betesmarken åter hävdas.
Ändrad markanvändning och tillkommande byggrätter bedöms som godtagbart i sammanhanget. Markområdet där bebyggelsen föreslås bedöms, odlas inte idag, och är därför inte
betydande område utifrån odlingsperspektivet utan ett område som kan undvaras. Ändring
till tomtmark bedöms som godtagbart.
Byggnadsnämnden har i ärendet sökt vägledning hos Länsstyrelsen i ärendet, men har via
mail fått svar att man avböjer att möta byggnadsnämndens politiker i Simrishamn.
Byggnadsnämnden anser att de erinringar och befarade olägenheter som beskrivits i remissyttrande inte är större än att de får accepteras. Skyddsavstånd på 50 meter till stall redovisas. Byggnadsnämnden anser därmed att olägenheterna inte är av en sådan omfattning
att de är betydande i den mening som avses i PBL.
De flesta bestämmelserna i fjärde kapitlet miljöbalken har sitt ursprung i lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m.m. Bestämmelserna formulerades mot bakgrund av
den konkurrens som under 1970-talet rådde mellan olika exploateringsintressen, främst
miljöstörande industri och fritidsbebyggelse, och bevarandeintressen och rekreationsintressen.
Syftet med de ursprungliga bestämmelserna var att skydda ett antal större områden som i
ett nationellt perspektiv bedömts vara särskilt viktiga på grund av de natur- och kulturvärden som finns i områdena och därmed deras förutsättningar för turism och friluftsliv. Bestämmelserna för de geografiskt utpekade områdena uttrycker de avvägningar som riksdagen har gjort med hänsyn till önskemålet att åstadkomma ett skydd för områdenas betydelsefulla natur- och kulturvärden
I specialmotiveringen till de olika bestämmelserna anges det förhållandevis utförligt vilka
värden och egenskaper inom de olika områdena som ska värnas. (jfr. prop. 1985/86:3 sid.
170-186)
I förarbetena till de ursprungliga bestämmelserna om de geografiskt utpekade riksintressena betonas det att riksintressena inte ska ses som ett hinder mot all exploateringsverksamhet. Styrkan av de värden som riksintresset ska värna varierar inom området. Därför är det
möjligt att inom områdena lokalisera bebyggelse och andra anläggningar utan att bevarandevärdena påtagligt skadas. Förutsättningen är att man lyckas finna en acceptabel lokalisering och utformning. (jfr. prop. 1985/86:3 sid. 93)
Vid tillämpningen av bestämmelserna ska man inte bara utgå ifrån hur en viss åtgärd påverkar den närmaste omgivningen utan utifrån ett helhetsperspektiv på vad som är en
lämplig utveckling inom hela det geografiska området. Det är konsekvenserna för de samJusterandes sign
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lade natur- och kulturvärdena som bör bedömas. I det sammanhanget är påverkan på landskapsbilden viktig. (jfr. prop. 1985/86:3 sid. 171)
Översiktsplanen
ÖP.n är vägledande. Ställningstagande för området i stort i översiktsplanens bebyggelsestrategi: Kommunen är restriktiv framför allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark
och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift. Bedömningen i detta
fallet är att ingen negativ påverkan uppstår.
Vid övervägande av byggnation ska lokalisering göras till tomtplatser där byggnader tidigare funnits och luckor uppstått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. I det aktuella fallet kan påvisas att byggnation finns, men den ska saneras (rivas)
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. Placeringen av dessa byggnader anses på ett godtagbart sätt passa in i landskapet, och får ett stöd i redan befintlig bebyggelse.
Bedömningen är, utifrån förutsättningar och sammanhang, att ett positivt förhandsbesked
kan lämnas. Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljutformning prövas i bygglov. Vid avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är
bedömningen att förslaget kan betraktas som lämpligt i sammanhanget. Förutsättningar för
en fortsatt god bebyggelsestruktur, natur och kulturmiljö bedöms föreligga varför positivt
förhandsbesked kan meddelas.
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat om positivt förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
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Omröstningsresultat
Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Per-Ove Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot fyra NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att lämna ett positivt förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med tillhörande ekonomibyggnader 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.
Vidare anses placeringen uppfylla PBL 8 kap 9§ om lämplighet utifrån natur och kulturvärden.
Även PBL 2 kap 1-6 §§ bedöms uppfyllda med vad som här anförts.
Den avsedda platsen är idag inte tillgängligt. Slån, björnbär och diverse buskage breder ut
sig. Det har tidigare bedrivits, hästverksamhet på fastigheten, och en byggnad kopplad till
detta finns på tomten. Vi anser att en hästgård snarare bidra positivt till riksintressen för
rörligt friluftsliv kust, turism och friluftsliv. Det utgör i vart fall ingen påtaglig skada på
riksintresset. Placeringen är tänkt i anslutning till befintlig bebyggelse vilket inte påverkar
siktlinjer från land mot havet. Det finns redan hus på tomtplatsen, som ska rivas. Området
växer igen, ändrar därmed helt karaktär utifrån det som riksintresset vill värna. Idag är
tomtområdet otillgängligt. De värden som riksintresset är satt att bevaka är på väg att gå
förlorade, eftersom markområden av denna karaktär lämnas hel obrukade. Turism- och
friluftsliv bedöms gynnas av att övergivna tomtområden som denna får liv och att betesmarken åter hävdas.
Ändrad markanvändning och tillkommande byggrätter bedöms som godtagbart i sammanhanget. Markområdet där bebyggelsen föreslås bedöms, odlas inte idag, och är därför inte
betydande område utifrån odlingsperspektivet utan ett område som kan undvaras. Ändring
till tomtmark bedöms som godtagbart.
Byggnadsnämnden har i ärendet sökt vägledning hos Länsstyrelsen i ärendet, men har via
mail fått svar att man avböjer att möta byggnadsnämndens politiker i Simrishamn.
Byggnadsnämnden anser att de erinringar och befarade olägenheter som beskrivits i remissyttrande inte är större än att de får accepteras. Skyddsavstånd på 50 meter till stall redovisas. Byggnadsnämnden anser därmed att olägenheterna inte är av en sådan omfattning
att de är betydande i den mening som avses i PBL.
Justerandes sign
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De flesta bestämmelserna i fjärde kapitlet miljöbalken har sitt ursprung i lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m.m. Bestämmelserna formulerades mot bakgrund av
den konkurrens som under 1970-talet rådde mellan olika exploateringsintressen, främst
miljöstörande industri och fritidsbebyggelse, och bevarandeintressen och rekreationsintressen.
Syftet med de ursprungliga bestämmelserna var att skydda ett antal större områden som i
ett nationellt perspektiv bedömts vara särskilt viktiga på grund av de natur- och kulturvärden som finns i områdena och därmed deras förutsättningar för turism och friluftsliv. Bestämmelserna för de geografiskt utpekade områdena uttrycker de avvägningar som riksdagen har gjort med hänsyn till önskemålet att åstadkomma ett skydd för områdenas betydelsefulla natur- och kulturvärden
I specialmotiveringen till de olika bestämmelserna anges det förhållandevis utförligt vilka
värden och egenskaper inom de olika områdena som ska värnas. (jfr. prop. 1985/86:3 sid.
170-186)
I förarbetena till de ursprungliga bestämmelserna om de geografiskt utpekade riksintressena betonas det att riksintressena inte ska ses som ett hinder mot all exploateringsverksamhet. Styrkan av de värden som riksintresset ska värna varierar inom området. Därför är det
möjligt att inom områdena lokalisera bebyggelse och andra anläggningar utan att bevarandevärdena påtagligt skadas. Förutsättningen är att man lyckas finna en acceptabel lokalisering och utformning. (jfr. prop. 1985/86:3 sid. 93)
Vid tillämpningen av bestämmelserna ska man inte bara utgå ifrån hur en viss åtgärd påverkar den närmaste omgivningen utan utifrån ett helhetsperspektiv på vad som är en
lämplig utveckling inom hela det geografiska området. Det är konsekvenserna för de samlade natur- och kulturvärdena som bör bedömas. I det sammanhanget är påverkan på landskapsbilden viktig. (jfr. prop. 1985/86:3 sid. 171)
Översiktsplanen
ÖP.n är vägledande. Ställningstagande för området i stort i översiktsplanens bebyggelsestrategi: Kommunen är restriktiv framför allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark
och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka ändamålsenlig drift. Bedömningen i detta
fallet är att ingen negativ påverkan uppstår.
Vid övervägande av byggnation ska lokalisering göras till tomtplatser där byggnader tidigare funnits och luckor uppstått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. I det aktuella fallet kan påvisas att byggnation finns, men den ska saneras (rivas)
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. Placeringen av dessa byggnader anses på ett godtagbart sätt passa in i landskapet, och får ett stöd i redan befintlig bebyggelse.
Bedömningen är, utifrån förutsättningar och sammanhang, att ett positivt förhandsbesked
kan lämnas. Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljutformning prövas i bygglov. Vid avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är
bedömningen att förslaget kan betraktas som lämpligt i sammanhanget. Förutsättningar för
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en fortsatt god bebyggelsestruktur, natur och kulturmiljö bedöms föreligga varför positivt
förhandsbesked kan meddelas.
Avgifter
Förhandsbesked:
100 x 46,5
Underrättelse
60 x 46,5

4 650 kronor
2 790 kronor
7 440 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), Bengt Bengtsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Eje Hellerstedt (V)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Hoby 3:24, 3:25, 3:32, 3:33
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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Baskemölla 87:17 - nybyggnad av ett enbostadshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus och husets placering inom Baskemölla
87:17. Fastigheten är en av fjorton bostadstomter inom detaljplanelagt kvartersområde vid
Odlarevägen i Baskemölla. Bostadshusets/huvudbyggnadens placering avviker från detaljplanens bebyggelsereglering.
Detaljplanen för kvartersområdet – Baskemölla 87:1, laga kraft 2006-12-28 - anger och
redovisar följande på plankarta och i planbeskrivning:
Byggrättsområde för huvudbyggnad. Korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus
och garage. Prickmarkerad mark får inte bebyggas. Kommunens viljeinriktning enligt planen är att området ska ha en sammanhållen karaktär och att tomterna ska vara förhållandevis små. Detta liksom nivåskillnader inom området har motiverat en detaljerad plankarta
vad gäller placering och utformning av bebyggelse. Syftet är att ge området ett enhetligt
uttryck. Föreslagna hus utgörs av långsträckta huskroppar till vilka mindre vinkeldelar kan
kopplas. Med de vinkelformade husen bildas skyddade uteplatser i söderläge. Vinkelbyggnaderna blir ett sammanhållande tema. Terrängen sluttar och höjdskillnaderna varierar.
Byggrätterna är styrda till lämpliga platser på tomterna.
I ansökan är bostadshusets/huvudbyggnadens placering till största delen utanför byggrättsområde för huvudbyggnad och till största delen inom mark som endast får bebyggas med
sidobyggnader.
Befintliga bostadshus inom kvarteret, Baskemölla 87:10-14 och 87:19, är belägna inom
detaljplanens byggrättsområden för huvudbyggnad. Det finns bygglov för Baskemölla 87:9
där bostadshuset är inom byggrättsområdet. Övriga sju tomter är obebyggda. De obebyggda bostadsfastigheterna ägs av Simrishamns kommun.
Berörda grannar i kvarteret och Simrishamns kommun som fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande. Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Baskemölla
87:9 (1 st), 87:13, 87:14 och 87:19. Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till
Baskemölla 87:9 (1 st) och 87:10.
Sammanfattning av remissvar och bemötande.
Fastighetsägare till Baskemölla 87:11: Har inget att erinra vad gäller husets placering och
pool men motsätter sig en hundrastgård i ett tättbefolkat villakvarter.
Fastighetsägare till Baskemölla 87:12: Anser att detaljplanen ska följas, planen har gällt för
hus som byggts och ska gälla för kommande hus.
Justerandes sign
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Simrishamns kommun, fastighetsägare till Baskemölla 87:1, 87:8, 87:15-18 och 87:20-21:
Upplyser om att ett positivt förhandsbesked inte innebär att kommunen kommer att sälja
tomten, innan kommunen säljer tomten ska startbesked vara beviljat och reservationen förfaller om inte ansökan om bygglov inlämnats inom reservationstiden.
Bemötande från sökanden: Har förståelse för erinran gällande hundrastgård men tror den
bygger på missförstånd om i vilken omfattning rastgården kommer att användas. Tycker
inte att erinran om att detaljplanen ska följas är ett egentligt sakskäl. Hoppas att placering
av drömhus ska kunna förverkligas.
Kommunens vilja vid planläggningen var att området skulle ha en sammanhållen karaktär.
Denna viljeinriktning motiverade en detaljerad plan vad gäller bebyggelsens placering och
utformning. Befintliga bostadshus i kvarteret är belägna inom de områden som detaljplanen redovisar som område för huvudbyggnad.
Bedömningen är att mindre avvikelse avseende placering av huvudbyggnad skulle kunna
prövas och medges.
Placering enligt ansökan skulle innebära att bebyggelsens linjering mot väster bryts vilket
förändrar kvarterets planerade gestaltning. Föreslagen placering av enbostadshus inom
Baskemölla 87:17 är till största delen utanför byggrättsområde för huvudbyggnad och inom mark som endast får bebyggas med sidobyggnader. Placering enligt ansökan bedöms
vara en stor avvikelse.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Detaljplan för Baskemölla 87:1 (plankarta och beskrivningar), laga kraft
2006-12-28
Ansökan om förhandsbesked 2019-07-01/2019-07-17
Kartor och flygfoto
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen placering av enbostadshus avviker från detaljplanens reglering av markens bebyggande.
Bedömningen är att intresset för att bibehålla områdets bebyggelsestruktur i linje med detaljplanens upplägg väger tyngre än det enskilda intresset för annan placering.


Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.
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Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse: 65 x 46,5

4 650 kronor
3 023 kronor
7 673 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 fyra veckor.
Reduktion av avgift:
7 673 / 5 = 1 535 x 4

= - 6 140 kronor
1 533 kronor

_______
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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Gladsax 8:10 - nybyggnad av två enbostadshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller nybyggnad av två enbostadshus inom Gladsax 8:10. Inom fastigheten finns
ett enbostadshus och ekonomibyggnader. (Gården avstyckades 1989.) I ansökan redovisas
två nya hus inom fastighetens norra del.
Gladsax 8:10 är belägen vid Bäckhallavägen norr om Gröstorp. Fastigheten ingår i område
som är en del av landsbygds- och jordbruksområdet väster om Simrishamn.
Berörd mark inom fastigheten består av gräsmark/ängsmark. Fastigheten omges av odlingsmark.
Området i stort omfattas av riksintresse för naturvård. Området omfattas inte av förordnanden.
Området berörs inte av detaljplaner.
Samhällsservice och anslutning för kollektivtrafik finns i Simrishamn.
Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
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.
Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gladsax 8:8, 34:127 och
Gröstorp 11:7.
Justerandes sign
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Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Gladsax 8:9, 12:12, 12:15, 12:17,
12:19 och 34:126.
Sammanfattning av inkomna remissvar och bemötande.
Fastighetsägare till Gladsax 12:13 och Gladsax 12:14: Framför att den antagna översiktsplanen för kommunen inte anger fastigheten Gladsax 8:10 som utbyggnadsområde varför
de avstyrker ansökan.
Kommunen som fastighetsägare till Gröstorp 4:2 samt jordbruksmarkens arrendator har
inget att erinra.
VA-avdelningen: Fastigheten är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten. Spillvattensystemet i området är trycksatt vilket medför att en mindre pumpstation placeras på varje ansluten fastighet. Dagvatten och dräneringsvatten ska tas omhand lokalt. Gällande princip är att
en förbindelsepunkt för vatten och spillvatten upprättas till varje bostad/fastighet.
gata/parkenheten, kommunekologen: Fastigheten ligger längs Bäckhallavägen vilken är
mycket smal och leder till naturreservatet Bäckhalladalen. Längs vägen finns mötesplatser
för att möjliggöra möten. Risk finns för vissa problem med framkomligheten till reservatet
om vägen även ska serva ett flertal boenden. Fastigheten ligger inom område för riksintresse för naturvård. Det aktuella området består av en mer trivial ängsflora vilken är insprängd
i ett övrigt relativt intensivt odlingslandskap. Ängen utgör troligen, tillsammans med de
rika dikeskanterna, en viktig födokälla för områdets insekter. Området ligger högt och där
ges en fin överblick över Simrishamn med kustremsa. Platsen borde vara intressant som
besöksmål.
Bemötande från sökande: Genom att bygga två fastigheter skapas två nya mötesplatser som
möjliggör lättare trafik.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. Nya byggrätter är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenlig med översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08.
Utdrag ur översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 201703-15.
Ansökan om förhandsbesked 2019-04-23/2019-05-09.
Kartor och flygfoto
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för landskapets värden och riksintresset för naturvård väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen. Önskemål om nybyggnad av enbostadshus i området är inte i linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi och strategins hållbarhetsmål.


Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.

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. Handläggningstiden har förlängts med tio veckor.
Om tidsfristen har löpt ut ska avgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka.
Tidsfristen överskrids med fyra veckor.
Reduktion av avgift
8 603 / 5 = 1 721 x 4
Avgift
______

6 884 kronor
1 719 kronor

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
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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Gladsax 27:26 - nybyggnad av ett enbostadshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Gladsax 27:26.
Gladsax 27:26 är belägen norr om Sandvångsvägen. Fastigheten gränsar i norr till Djupadals golfbana. Området är en del av landsbygdsområdet sydväst om Vik.
Marken inom fastigheten är skogbeväxt.
Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen.
Området berörs inte av detaljplaner.
Gladsax 27:26 är belägen inom sekundärt skyddsområde för vattentäkt. Skyddsområdet
avser vattentäkten i Vik.
Närmsta ort för samhällsservice är Simrishamn. Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Vik och norr om Baskemölla.
Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
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.
Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gladsax 27:5 och 27:27.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Gladsax 27:25, 27:28 och Viks Fiskeläge 47:7 (Österlens golfklubb).
Sammanfattning av remissvar.
Häradsvägens vägsamfällighet: Har inget att erinra mot bygget och erinrar om att fastigheten kommer att inträda med åtta andelar i vägsamfälligheten.
Miljöförbundet: Har inget att erinra. Informerar om att fastigheten ligger inom Viks vattenskyddsområdes sekundära zon, vattenskyddsområdets föreskrifter ska inte överträdas. Tillstånd för schaktningsarbete djupare än 0,5 m i samband med grundläggningsarbete krävs.
Hantering och förvaring av kemikalier under byggfasen ska ske i enlighet med gällande
lagstiftning och föreskrifter. Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska verksamheten ha enskild avloppsanläggning. Enskild anläggning kräver tillstånd. Även installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost
för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. Om det finns häststall eller annan likvärdig
djurhållning i området kan risk för olägenheter uppstå. Om inte bostaden byggs radonsäkert rekommenderas att provtagning utförs avseende radonförekomst i mark då förhöjda
halter kan ge ökad cancerrisk. Rekommendationen ges för att det förekommer höga halter
av radon naturligt i marken inom stora delar av Österlen. Närheten till odlad mark och
djurstallar bör beaktas så att ett framtida boende inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, golfverksamhet, jordbrukare eller fruktodlare när det gäller
djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämpningsmedel.
VA-avdelningen: Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, sekundär vattenskyddszon,
för grundvattentäkten i Vik. Inom vattenskyddsområde ska hänsynsregler iakttas och försiktighetsmått vidtas. Kommunens ställningstagande i VA-planen är att värna och säkra
vattnet. Dricksvattenresurser ska skyddas genom att legalisera och upprätta skyddsområden
för vattentäkter med tillhörande skyddsföreskrifter. Sökande ska ta kontakt med VA-avdelningen för att ta del av vattenskyddsföreskrifterna för att ha god kunskap om vad som gäller. I skyddsföreskrifterna finns beslut om bland annat hantering och förvaring av petroleumprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, avledning av dagvatten, hantering av
avfall, schaktarbete mm. Enligt fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för
grundvattentäkten i Vik gäller att olyckshändelser, spill och läckage, som utgör risk för
vattenförorening omgående ska anmälas. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, VA-avdelningen och miljöförbundet. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Serviceledningar och förbindelsepunkt finns. Spillvattenledningsnätet är trycksatt vilket medför pumpstation för fastigheten. Dagvatten och dräneringsvatten ska tas omhand lokalt.
gata/parkenheten, kommunekologen: Har ingen erinran.
Remissvar har översänts till sökanden för kännedom.

Justerandes sign
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Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbyggnadsområde. En ny byggrätt är inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenligt med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Utdrag ur översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 201703-15
Ansökan om förhandsbesked 2019-08-07
Kartor och flygfoto
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.
Alliansen anser att påverkan på allmänna intressen är begränsat. Den enskilde markägarens
intresse att bebygga sin mark bedöms väga tyngre än allmänna intressen på denna plats
Ligger inom verksamhetsområde för VA. Inga erinringar från grannar. Inga riksintressen.
Skogsmarken anses inte ha någon betydelse för skogsnäringen.
Byggnadsnämnden har även tidigare bedömt bebyggelse i området som lämplig.
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Tilläggsyrkande
Ann-Christin Råberg (S): Be samhällsbyggnadsnämnden att se över möjligheterna till fördjupad översiktsplan för området.
Beslutsgång
Ordförande ställer först sitt förslag om positivt förhandsbesked mot Ann-Christin Råbergs
förslag om negativt förhandsbesked och finner att nämnden beslutat om positivt förhandsbesked.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Beslutsgång tilläggsyrkande
Därefter ställer ordförande proposition på Ann-Christin Råbergs tilläggsyrkande och finner
att nämnden beslutat bifalla yrkandet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Lämna 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. Ligger
inom verksamhetsområde för VA. Inga erinringar från grannar. Inga riksintressen.
Skogsmarken anses inte ha någon betydelse för skogsnäringen. Byggnadsnämnden
har även tidigare bedömt bebyggelse i området som lämplig.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse: 65 x 46,5

= 4 650 kronor
= 3 023 kronor
7 673 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 en vecka.
Reduktion av avgift
7 673 / 5
Avgift

- 1 535 kronor
6 138 kronor



Be samhällsbyggnadsnämnden att se över möjligheterna till fördjupad översiktsplan
för området.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Hjälmaröd 4:89 - nybyggnad av ett enbostadshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår, på sökandens begäran, vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

42

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-22

§ 124

Dnr 2019/76

Vallby 18:13 - nybyggnad av ett enbostadshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Vallby 18:13.
Vallby 18:13 är belägen öster om Hammenhög och norr om Vallby. Fastigheten är belägen
vid Vallby Norrväg drygt 700 meter söder om väg 9.
Marken inom fastigheten och omgivande områden, är odlingsmark.
Jordbruksverkets åkermarksgradering för området och fastigheten redovisar att jordens
klassning i området huvudsakligen är 10 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt
en tiogradig skala (värdestegringsskala).
Fastigheten är belägen inom båtnadsområde för dikningsföretagen Vallby-Vranarp samt
Tomarpsåns reglering och bigrenars uppdikning.
Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen.
Området berörs inte av detaljplaner.
Närmsta ort för samhällsservice är Hammenhög. Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Hammenhög och längs väg 9.
Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
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.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Ny bebyggelse inom dikningsföretag, båtnadsområden och vattenskyddsområden bör inte
tillåtas.
Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Vallby 18:5 och 23:8.
Sammanfattning av synpunkter.
VA-avdelningen: Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp. Kommunala vatten- och spillvattenledningar byggdes ut i området 2015-2016 och
fastigheter i närområdet ingår i verksamhetsområde. Bedömningen är att fastigheten kan
anslutas till kommunalt vatten och spillvatten men innan anslutning kan göras ska verksamhetsområdet utökas. Spillvattennätet är trycksatt vilket innebär att varje fastighet har en
pumpstation. Dagvatten och dräneringsvatten ska tas omhand lokalt. Fastigheten ligger
inom båtnadsområde för dikningsföretag, detta medför att marken kan vara fuktig och att
det finns risk för översvämning.
gata/parkenheten, kommunekologen: Fastigheten ligger på uppodlad mark. Dikningsföretag berör fastigheten. Har i övrigt inget att tillägga.
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 förenligt med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Utdrag ur översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 201703-15
Ansökan om förhandsbesked 2019-05-26
Kartor och flygfoto
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.
Inga riksintressen. Avstyckad tomt på åkermark som idag sambrukas med grannfastighet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Fastigheten har en bra placering i hörnet på fältet, och försvårar inte arronderingen nämnvärt. Gårdar och hus ligger i grannskapet, främst i vägkorsningar i linje med ansökan.
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. Samtliga grannar positiva.
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat om positivt förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Per-Ove Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot fyra NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) beslutar nämnden att lämna ett 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.
Inga riksintressen. Avstyckad tomt på åkermark som idag sambrukas med grannfastighet.
Fastigheten har en bra placering i hörnet på fältet, och försvårar inte arronderingen nämnvärt. Gårdar och hus ligger i grannskapet, främst i vägkorsningar i linje med ansökan.
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. Samtliga grannar positiva.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5
Underrättelse: 45 x 46,5

= 4 650 kronor
= 2 093 kronor
6 743 kronor

Beslut i ärenden ska tas inom tio veckor. Handläggningstiden har förlängts med tio veckor.
Om tidsfristen har löpt ut ska avgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka.
Tidsfristen överskrids med två veckor.
Reduktion av avgift
6 743 / 5 = 1 349 x 2
Avgift

- 2 698 kronor
4 045 kronor

Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Bengt Bengtsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Eje Hellerstedt (V)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare (för kännedom)
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

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

Justerandes sign
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Borrby 62:96 - nybyggnad av ett fritidshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Borrby 62:96.
Fastigheten består av fyra delar belägna inom och vid området Borrby tuvor som är beläget
sydväst om Borrby. I ansökan redovisas ett nytt hus inom den större delen av Borrby
62:96. Placering av byggnad planeras ske parallellt med Fäladsvägen. Berört område är
beläget mellan två bostadsfastigheter söder om vägen.
Marken inom fastighetens olika delar är till största delen odlingsmark. Gården (bostadshus
och ekonomibyggnader) är belägen vid Tuvevägen. Marken inom berört område söder om
Fäladsvägen är gräsbevuxen.
Inom området Borrby tuvor finns drygt trettio bostadsfastigheter med bebyggelse huvudsakligen i stråk och klungor längs Norra Tuvevägen, Fäladsvägen och Tuvevägen. Området i stort är flackt.
Jordbruksverkets åkermarksgradering för området och fastigheten redovisar att jordens
klassning i området i stort huvudsakligen är 7, 8 och 9 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala). Berört område är inom klass 7.
Marken inom berört område har tidigare, för cirka tio år sedan, varit odlingsmark. Mellanrummen mellan bebyggda fastigheter inom Borrby 62:96 och söder om Fäladsvägen är
markområden som ej odlas. Skäl till förändring, att områdena inte längre brukas som åkermark, beror på dess mindre format vilket gör att de inte bedöms som lämpliga för rationell
jordbruksdrift och att de därför inte ingår i arronderingsområdet.
Området Borrby tuvor berörs till stor del av dikningsföretag. Berört område är beläget inom båtnadsområden för dikningsföretagen Borrby-Sandby och Tufvebäckens reglering
inom Borrby och Hagestads byar samt Borrby-Tuvebäck.
Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen.
Området berörs inte av detaljplaner.
Närmsta ort för samhällsservice är Borrby. Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar)
finns i Borrby och där Norra Tuvevägen möter Hörupsvägen, vägen från Borrby mot Löderup.
Justerandes sign
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Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
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.
Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Borrby 1:18, 1:25, 2:4, 2:6,
23:15, 24:39 (1 st), 35:9 och 60:1 samt från Borrby Tuvors Samfällighetsförening.
Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Borrby 24:39 (1 st), 24:47, 35:12,
61:25 och 62:108.
Remissvar har översänts till sökanden för kännedom och bemötande.
Även om översiktsplanens bebyggelsestrategi inte redovisar området som förändringseller utbyggnadsområde är bedömningen är att en ny byggrätt kan tillkomma i området. En
ny tomtplats bedöms som acceptabelt utifrån områdets förutsättningar – befintlig markanvändning, bebyggelsestruktur och VA-situation.
Bedömningen är att markområde mellan fastigheterna Borrby 23:15 och 24:39 kan användas som tomtmark.
Området i stort berörs av dikningsföretag. Bedömningen är att en ny tomtplats kan tillåtas
inom område för dikningsföretag. Utrymme för ett nytt hus mellan väg och dikningsledningar bedöms finnas. Placering av byggnad behöver ske med hänsyn till dikningsföretag
och med distans till ledningar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Utdrag ur översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 201703-15
Ansökan om förhandsbesked 2019-07-05/08/09
Kartor och flygfoto.
Justerandes sign
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§ 125 forts

Dnr 2019/78

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Vid avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslaget upplägg där ett fritidshus, en tomtplats tillkommer kan betraktas som acceptabelt i sammanhanget. Förutsättningar för en fortsatt god bebyggelsestruktur bedöms föreligga varför positivt förhandsbesked kan meddelas.


Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden medges.



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

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
-Placering av byggnad ska ske med hänsyn till dikningsföretag.
-Bostadshus ska till skala och format harmonisera med befintlig bostadsbebyggelse i området.
-Yttranden från Miljöförbundet och VA-avdelningen ska beaktas.
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 fem veckor.
Avgiften reduceras med hela beloppet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Medsökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

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

Justerandes sign
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Dnr 2019/68

Remiss - Detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28
- samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för del av Hjälmaröd 3:25 och
del av Hjälmaröd 3:28 till byggnadsnämnden, för yttrande senast 25 oktober.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för campingändamål och ställplatser för husbilar samt tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Plansituationen aktualiseras också för Hjälmaröd 3:28 som används som väg men är planlagd för campingändamål. Planområdet är beläget i norra Kivik, invid befintlig camping. Området gränsar till
samfälligheten Hjälmaröd S:1.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 177 att godkänna planen för
samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen. Planprövning sker genom utökat
förfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, yttrande, 2019-10-14
Kungörelse, samrådshandlingar, 2019-09-19
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 127

Dnr 2018/108

Remiss - Detaljplan för Vipan 2, granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för Vipan 2 till byggnadsnämnden, för synpunkter senast 4 november 2019.
Planärendet gäller prövning av ny och utökad bostadsbebyggelse inom fastigheten Vipan 2
i Simrishamn. Planen föreslår byggrätter för nya flerbostadshus som beräknas innehålla
cirka 45 lägenheter. Fastigheten är belägen i den östra delen av kvarteret Vipan. I norr,
öster och söder gränsar planområdet till Linnégatan, Fredsdalsgatan och Storgatan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 195 att godkänna detaljplanen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen. Planprövning sker
genom utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, yttrande, 2019-10-14
Kungörelse, granskningshandlingar, 2019-10-02
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget för Vipan 2.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 128

Dnr 2019/26

Remiss - ändring av detaljplan för Hoby 18:21 (Kyl-Mälarhusen),
granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för Hoby 18:21 till byggnadsnämnden, för synpunkter senast den 4 november 2019.
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att inom planområdet upphäva korsmark
samt tillåta att huvudbyggnad byggs samman med gästhus och förrådsbyggnad.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 197 att godkänna detaljplanen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen. Planprövning sker
genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, yttrande, 2019-10-14
Kungörelse, granskningshandlingar 2019-10-04
Jäv
Jan Persson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.
I hans ställe tjänstgör Anders Turesson (C). Bengt Bengtsson (S) anmäler jäv och är inte
närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Birgitta Öhman
(S).
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget för Hoby 18:21.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 129

Dnr 2019/28

Remiss - Detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och
Brantevik 36:6 - samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för Brantevik 36:21, del
av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6 till byggnadsnämnden, för synpunkter senast den 4
november.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse för fyra friliggande bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet samt att
säkra tillfart för intilliggande fastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 199 att godkänna detaljplanen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen. Planprövning sker
genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, yttrande, 2019-10-14
Kungörelse, granskningshandlingar, 2019-10-05
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot detaljplaneförslaget för Brantevik 36:21, del av Brantevik
36:23 och Brantevik 36:6.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 130

Dnr 2019/16

Förvaltningschefens information
Eva Ferlinger, bygglovsarkitekt, informerar om att arkitekturpriset delas ut lördagen den 2
november.
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, informerar om personalsituationen; Åsa Jonasson är tjänstledig, Karl Gustavsons (konsult) sista uppdragsdag var den 17 oktober.
_____
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