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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Beslutande:

Ann-Christin Råberg (S)
Birgitta Öman (S) tjänstgör för Ulf Bengtsson (S)
Jan Persson (C)
Beat Senn (ÖP)
Thomas Hansson (MP), ordförande
Anita Lindqvist (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M)
Olof Jolom (M) tjänstgör för Kristina Nilsson (M)
Hans Dahlqvist (SD)
Lotta Rydell (F!)

Övriga närvarande:

Nils-Inge Nilsson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Roland Thord (MP)
Eva Ferlinger, planarkitekt, §§ 101-110
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Karl Gustavson, bygglovshandläggare
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Peter Karila, byggnadsinspektör
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson, § 101
Meddelanden (2018/7), § 102
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/8), § 103
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-09-30 (2018/37), § 104
Fastighetsbildning Lilla Juleboda 1:1 (2018/77), § 105
Simrishamn 2:48, tillbyggnad av kontorsbyggnad (2018/81), § 106
Baskemölla 87:27, nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader (2018/82), § 107
Kvarnby 156:1, fasadändring takfönster (2018/83), § 108
Simrishamn Hammaren 3, nybyggnad av handel/kontor (2018/84), §
109
Simrishamn Jungfrun 3, fasadändring takfönster (2918/85), § 110
Brantevik 7:6, tillsyn påbörjat innan startbesked (2017/427), § 111
Simrishamn, Industrin 2 - ny- och tillbyggnad av lagerhall-byggnader
(2018(78), § 112
Svinaberga 14:4, nybyggnad av skulptur/byggnadsverk (2018/79), § 113
Torup 8:19, ombyggnad av fritidshus, fasadändringar och takfönster
(2018/80), § 114
Gladsax 34:103, nybyggnad av gästhus och förråd (2018/87), § 115
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Byggnadsnämnden

§ 101

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/21

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Anita Lindqvist (M) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

§ 102

Dnr 2018/7

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolens protokoll 2018-09-24 som avvisade överklagandet på länsstyrelsens beslut 2018-06-20 som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut 201804-24 § 27 för om- och tillbyggnad av enbostadshus med takhöjning, fastighet Kvarnby
154:1 (2017/402).
2. Länsstyrelsens beslut 2018-09-24 som avslår överklagandena av byggnadsnämndens
beslut 2018-06-25 § 56 att bevilja bygglov för nybyggnad av fackverkstorn samt tillhörande teknikbod, fastighet Stiby 19:34 (2017/737).
3. Länsstyrelsens beslut 2018-09-19 som upphävde byggnadsnämndens beslut 2018-0604 § 43 att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, plank och parkeringsyta, fastighet Rörum 31:1 (2018/48).
Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt överklagade beslut om förhandsbesked under perioden 2018:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
varav pga formellt fel
Rättsäkerhet %

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

1

1

0

6

0

2

2

6

2

1

1

1
1

1

5
1

1
1

100

100

100

100

100

50

1
50

83

50

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

29

33

27

45

30

39

25

35

53

0

0

4

0

1

0

6

0

2

Justerandes sign

6

Okt

Protokollsutdrag intygas:

Nov

Dec
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Byggnadsnämnden

§ 103

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/8

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet
med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Henrik Olsson – delegeringsbeslut (ByggR) bygglovsbefriad åtgärd 2018-09-27
Henrik Nordström - start- och slutbesked (ByggR) 2018-09-01—2018-09-30
Jonas Mårtensson – start- och slutbesked (ByggR) 2018-09-01—2018-09-30
Peter Karila – start- och slutbesked (ByggR) 2018-09-01—2018-09-30
Henrik Olsson – avskrivningsärenden (ByggR) 2018-09-01—2018-09-30
Peter Karila – avskrivningsärenden 2018-09-01—2018-09-30
Åsa Jonasson – bygglov (ByggR) – 2018-09-01—2018-09-30
Henrik Olsson – bygglov (ByggR) 2018-09-01—2018-09-30
Henrik Nordström – avskrivningsärenden tillsyn (ByggR) 2018-09-01—2018-09-30
Camilla Hedin – avskrivningsärenden tillsyn (ByggR) 2018-09-01—2018-09-30
Henrik Nordström slutbesked (Evolution) 2018-09-01—2018-09-30
Jonas Mårtensson – start- och slutbesked (Evolution) 2018-09-01—2018-09-30
Peter Karila – slutbesked (Evolution) 2018-09-01—2018-09-30
Henrik Nordström – startbesked (Evolution) 2018-09-01—2018-09-30
Ordförande Thomas Hansson redogör för beslut fattat på delegation (ordförandebeslut)
avseende Hammenhög 103:3 – ändrad användning från korttidsboende till flerbostadshus.
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut, 2018-09-01—2018-09-30
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 104

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/37

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-09-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-september 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla
årets budget.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per september 2018
Överläggningar
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef och Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
redogör för presentation/rapport av byggnadsnämndens verksamhetsområde som förvaltningen tillsammans med byggnadsnämndens presidium redovisat för kommunstyrelsens
arbetsutskott den 17 oktober 2018.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per september 2018.

_______

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 105

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/77

Fastighetsbildning Lilla Juleboda 1:1
Ärendebeskrivning
Lantmäteriet har översänt samrådsremiss om fastighetsreglering. Fastighetsbildningsärendet gäller överföring av del av Lilla Juleboda 1:1 (östra delen) i Simrishamns kommun till
Juleboda 9:1 i Kristianstads kommun.
Fastigheten Lilla Juleboda 1:1 består av två delar med en sammanlagd areal av ca 2,4 hektar. Den västra delen av fastigheten är belägen vid Brostorp och den östra delen är belägen
vid Julebodaån (1 km från kustlinjen). Båda delarna är inom Simrishamns kommun. Fastigheten är obebyggd. Marken som är aktuell för överföring är huvudsakligen ängsmark.
Markområdets areal är ca 1,4 hektar.
Lantmäteriet begär samråd med Byggnadsnämnden om regleringsåtgärd med beaktande av
regler kring fastighetsbildning över kommungräns och emotser nämndens synpunkter avseende genomförande av förrättning och medgivande från Länsstyrelsen.
Lantmäteriets preliminära bedömning är att fastighetsregleringen uppfyller kraven i fastighetsbildningslagen och att marköverföring kan ske.
Fastighetsbildningslagen 3 kap 11 § -Fastighetsbildning som medför ändring av gräns för
kommun får ske endast om åtgärden är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig fastighetsindelning eller om den kommunala indelningen blir lämpligare.
Till fastighetsbildning som avses i första stycket ska regeringens eller länsstyrelsens medgivande inhämtas, om lantmäterimyndigheten finner att gränsändringen kan medföra en
olämplig indelning i förvaltningsområden. Medgivande ska alltid inhämtas, om en kommun begär det eller åtgärden innebär att en hel fastighet överförs till en annan domkrets för
en allmän underrätt.
Är fastighetsbildning beroende av medgivande enligt andra stycket, ska lantmäterimyndigheten anmäla förhållandet till länsstyrelsen.
Området som avses att överföras, östra delen av Lilla Juleboda1:1, är ett jämförelsevis litet
markområde som utifrån markkaraktär och markanvändning kan bedömas ha en logisk
koppling till angränsande område, till fastigheten Juleboda 9:1.
Det aktuella området kan beskrivas som en enklav och området gränsar enbart till fastigheter som är belägna i Kristianstads kommun.
I norra delen av Simrishamns kommun finns Ravlunda skjutfält vilket påverkar markanvändning för omgivande och näraliggande områden.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 105 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/77

Kommunens översiktsplan har inga anvisningar om förändring för norra delen av kommunen, översiktsplanen anger markanvändningen skjutfält.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning, utifrån lagrum och förutsättningar, är att
planerad överföring är acceptabel och genomförbar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-010-12
Lantmäteriets remiss 2018-10-02 M18363
Överläggningar
Eva Ferlinger, planarkitekt, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Överföring av del av Juleboda 1:1 i Simrishamns kommun till Juleboda 9:1 i Kristianstads kommun betraktas som genomförbart.



Bedömningen är att medgivande från Länsstyrelsen krävs.

_______

Beslutet expedieras till:
Lantmäteriet

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 106

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/81

Simrishamn 2:48, tillbyggnad av kontorsbyggnad
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till Byggnadsnämnden den 30 april 2018 och avser påbyggnad av
befintlig samlingssal med 499,30 kvm för nya kontorsplatser och konferensmöjligheter.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Påbyggnaden sker på del av befintlig byggnad vilken är placerad utmed Hamngatan på
fastighetens västra del. Aktuell fastighet har adress Varvsgatan 2. Aktuell ansökan avviker
från gällande detaljplan avseende placering av spiraltrappan på mark som enligt detaljplanen ska vara gång- och cykelväg men som i dag används som rabatt/plantering. Ansökan
avviker även gällande byggnadshöjd.
Ärendet har varit ute på remiss två gånger till berörda sakägare och myndigheter då ansökan reviderats något efter första remissrundans inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap, 8 kap. 1 § samt 9 kap. 31 b §
Detaljplan Simrishamn 216, laga kraft 2015-01-09
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen tillbyggnad av kontorsbyggnad som lämplig.
Föreslagen tillbyggnad får anses vara anpassad i sin skala och utformning i förhållande till
byggnader omkring och rådande kulturmiljö.
Fasadvyn mot hamnområdet får nu anses bli komplett och en enhetlig linje med byggnadshöjder som tar stöd av varandra.


Bygglov beviljas.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 106 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/81



Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer
att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts.



Byggherren ska kontakta Byggnadsnämnden, Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00,
för tekniskt samråd.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Anders Salomonsson, Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn, angiven enligt ansökan godkänns.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Ventilationshandlingar
Vatten-, avlopp- och värmeritningar
Energibalansberäkning
Brandskyddsdokumentation
Projektering bredband
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
………………………………….
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-avdelning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 106 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/81

Avgifter
Bygglov: (16+28) 12 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Underrättelse: (60 x 45,5) + (65 x 45,5)

= 29 069 kronor
= 5 688 kronor
34 757 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 107

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/82

Baskemölla 87:27, nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader
Ärendebeskrivning
Ansökan kom in till bygglovsenheten den 7 september 2018 och avser nybyggnad av fyra
stycken flerbostadshus vilka vart och ett innehåller fyra separata lägenheter - totalt 16 stycken. Vidare omfattar ansökan tre stycken komplementbyggnader vilka ska användas som
förråd. Total nytillkommen byggnadsarea är 798,10 kvm.
Aktuell fastighet är Baskemölla 87:27, belägen utmed Gladsaxvägen mittemot infarten till
Kurrabacken (Baskemölla Ekoby).
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-10-08
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31 b §
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Detaljplan Baskemölla 32, laga kraft 2007-09-27
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Ärendet har varit ute på remiss
med 18 oktober 2018 som sista svarsdag. Det föreligger inga erinringar.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen nybyggnation av flerbostadshus och komplementbyggnader som lämplig. Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla planens syfte och vara
väl anpassade till omgivningen och de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Avvikelserna från gällande detaljplan bedöms som små och inte påverka byggnationen i stort.
Föreslagna placeringar för bostadshusen bedöms skapa liv och bli ett spännande inslag i
planområdet.


Bygglov beviljas.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

14

Byggnadsnämnden

§ 107 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/82



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).



Kontrollansvarig är Seth Dahlqvist, Tågarp 31D, 272 93 Tommarp.



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att
bestämma en tid med en byggnadsinspektör.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före samrådet:
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
ventilationsritningar
vatten-, avlopp- och värme-ritningar
energibalansberäkning
brandskyddsdokumentation
projektering bredband
projektering skydd mot buller
färdigställandeskydd
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar
före tekniskt samråd.
…………………………………
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 107 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/82

En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-enhet.
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för
utstakning m.m. debiteras separat.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Avgifter
Bygglov: (21 + 28) 36 x 45,5 x 1,1 x 1,1 = 97 118 kronor
Underrättelse: 85 x 45,5
= 3 868 kronor
100 986 kronor
I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Kontrollansvarig, beslut för kännedom
Grannar (information om beslutet)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 107 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/82

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kvarnby 156:1, fasadändring takfönster
Ärendebeskrivning
Aktuell fastighet ligger inom detaljplan och berörs av Simrishamns kommuns riktlinjer för
takkupor och takfönster.
Ansökan kom in till Byggnadsnämnden den 28 augusti 2018 och avser fasadändring med
takfönster. Ansökan har, efter diskussion med handläggare i ärendet, reviderats två gånger
avseende storlek på takfönster på fasad åt söder.
Förslag att nu pröva är ett takfönster med karmyttermått 60 cm x 60 cm som placeras på
takfall mot norr och takfönster med karmyttermått 60 cm x 100 cm som placeras på takfall
åt söder. Föreslaget takfönster på fasad åt norr avviker från gällande riktlinjer för takkupor
och takfönster då inga takfönster tillåts. Undantag från riktlinjerna har gjorts den 16 november 2004, § 2444 då bygglov beviljades för ett takfönster i storlek med nu aktuellt.
Vidare strider föreslaget takfönster mot söder mot riktlinjerna vilka tillåter högst två takkupor eller takfönster. På takfall mot söder har två takkupor och två små takfönster beviljats
genom beslut den 4 juli 2003, § 2255. Dock har åtgärden avseende de två takfönsterna aldrig utförts.
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31 b §§
Detaljplan Skillinge 10, laga kraft 1974-03-28
Råd- och riktlinjer för takkupor och takfönster, BN 1985-01-14, § 18
Byggnadsnämndens beslut (Stadsarkitekten) 2003-07-04 § 2255 dnr: 2002/399
Byggnadsnämndens beslut (Stadsarkitekten) 2004-11-16 § 2444 dnr: 2004/689
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagna takfönster vara väl anpassade till befintlig
byggnad och rådande kulturmiljö samt skapa en arkitektonisk harmoni för befintlig byggnad. Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.


Bygglov beviljas.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kontrollplan daterad 2018-09-26 godkänns (10 kap. 24 § PBL).



Startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).



Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).

Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när signerad kontrollplan har
inkommit till byggnadsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (8 + 8) 2 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Underrättelse: 45 x 45,5

= 1 762 kronor
= 2 048 kronor
3 810 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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

Protokollsutdrag intygas:
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Simrishamn Hammaren 3, nybyggnad av handel/kontor
Ärendebeskrivning
Aktuell fastighet ligger inom detaljplanerat område.
Ansökan kom in till Byggnadsnämnden den 8 juni 2018 och avser nybyggnad av handel/kontor om 3000 kvm byggnadsarea på fastigheten Simrishamn Hammaren 3. Fastigheten nås via Fabriksgatan – Ribbingsbergsgatan i ytterkanten av Simrishamns västra industriområde. Planerad byggnation ska ha som verksamhetsområde handel av sällanköpstyp.
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare och myndigheter. Sökande har tagit
del av inkomna remissvar och beretts tillfälle till bemötande av desamma. Bemötandet har
redovisats i sin helhet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31 b §
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Detaljplan Simrishamn 184, laga kraft 2006-03-07
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen nybyggnation av handel/kontor som lämplig.
Avvikelsen ifrån gällande detaljplan bedöms som godtagbar då sökande inte på annat
byggnadstekniskt sätt kan uppfylla planbestämmelsen gällande nockhöjd.
Vidare bedöms föreslagen byggnad vara lämpligt utformad och kunna bli estetiskt tilltalande då den givits en enkel och tidlös utformning som samspelar med den relativt storskaliga
miljön på platsen och i landskapet. Föreslagen byggnad bedöms kunna samspela och fungera i sitt sammanhang med omgivande byggnationer på plats tillsammans med en planterad trädridå i utpekat naturområde. Föreslagen byggnation med framtida verksamhet bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen och närliggande granngård.
Då planerad byggnation ligger inom industriområde och med laga kraft-vunnen detaljplan
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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med industri och handel som ändamål är det i vart fall en planerad verksamhet som får tålas av berörd granne.


Bygglov beviljas.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).



Kontrollansvarig är Sten Tullberg, Dalbyvägen 18, 232 34 Arlöv.



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att
bestämma en tid med en byggnadsinspektör.
Exempel på handlingar att ta fram till samrådet:
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
ventilationsritningar
vatten-, avlopp- och värme-ritningar
energibalansberäkning
brandskyddsdokumentation
projektering bredband
projektering skydd mot buller
färdigställandeskydd
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar
före tekniskt samråd.
…………………………………
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.

Upplysningar
Detaljplanen för Simrishamn Hammaren 3 tillåter ej handel med livsmedel.
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-enhet.
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för
utstakning m.m. debiteras separat.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgifter
Bygglov: (20 + 28) 56 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Underrättelse: 45 x 45,5

= 147 988 kronor
= 2 048 kronor
150 036 kronor

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Kontrollansvarig, beslut för kännedom
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Simrishamn Hammaren 3
Fastighetsägare till Simris 1:71

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Byggnadsnämnden

§ 109 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-10-23

Dnr 2018/84

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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Simrishamn Jungfrun 3, fasadändring takfönster
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Aktuell ansökan kom in till Byggnadsnämnden den 4 juni 2018 och omfattade då fasadändring med två takfönster. Efter diskussion med handläggare i ärendet omarbetades förslaget till att omfatta ett takfönster på takfall åt nordväst lika befintligt på takfall åt norr.
Simrishamns kommuns riktlinjer för takkupor och takfönster tillåter ej sådana åtgärder på
takfall mot norr ut mot Regeringsgatan. Riktlinjerna behandlar dock ej takfall mot grannfastigheten Simrishamn Jungfrun 18 men takfallet syns ifrån Regeringsgatan och bör bedömas utifrån riktlinjerna då det är en del av fasad synlig ifrån den gatuvy som ej tillåter takkupor och takfönster.
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31 b § §
Detaljplan Simrishamn 90, laga kraft 1978-07-25
Råd- och riktlinjer för takkupor och takfönster, BN 1985-01-14, § 18
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Det har kommit till två ytterligare remissvar, båda utan erinran.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslaget takfönster vara väl anpassat i skala och utformning för befintlig byggnad och rådande kulturmiljö. Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.


Bygglov beviljas för takfönster med maximalt karmyttermått 500 mm x 700 mm i
enlighet med Simrishamns kommuns riktlinjer för takkupor och takfönster.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Startbesked meddelas då lämpliga handlingar (förslag till kontrollplan) har lämnats
in till byggnadsnämnden.
…………………………………
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.



Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).

Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när signerad kontrollplan har
inkommit till byggnadsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (8 + 8) 2 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Underrättelse: 45 x 45,5

= 1 762 kronor
= 2 048 kronor
3 810 kronor

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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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Dnr 2017/427

Brantevik 7:6, tillsyn påbörjat innan startbesked
Ärendebeskrivning
Den 7 juni 2016 kom en ansökan in om tillbyggnad av komplementbyggnad med 23 kvm
byggnadsarea. Tillbyggnaderna avsåg förrådsrum och uterum. Bygglov beviljades för sökta åtgärder via delegationsbeslut den 10 februari 2017, § 2039. Av beslutet framgår att åtgärden inte får påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas då förslag till kontrollplan och övriga handlingar som krävs inkommit och godkänts.
Fastigheten Brantevik 7:6 ligger inom detaljplan.
Via mailkonversation den 10 augusti 2017 mellan handläggare på bygglovsenheten och
byggherren i bygglovsärendet (dnr: 2016/344) kom det fram att åtgärden hade påbörjats
innan startbesked meddelats varpå ett tillsynsärende startades.
En skrivelse skickades till sökande den 16 augusti 2017 om att det kommit till förvaltningens kännedom att en bygglovspliktig åtgärd påbörjats på fastigheten Brantevik 7:6 innan
startbesked meddelats. I denna skrivelse informerades sökande/byggherren även om att
byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL ska tas ut om en överträdelse har skett. Sökande/byggherren gavs möjlighet till yttrande med sista svarsdag den 8 september 2017.
Skrivelsen har redovisats sin helhet. Sökande/byggherren inkom med bemötande den 21
augusti 2017. Bemötandet har redovisats i sin helhet.
Besök på plats gjordes den 30 augusti 2017. Bilder från platsbesök har redovisats.
Starbesked meddelades i efterhand den 28 september 2018.
Sökande/byggherren har fått samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den
10 oktober 2018, för bemötande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 31 b § och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF
Detaljplan: Brantevik 1 laga kraft 1929-12-06
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende med bygglovshandlingar och mail från
byggherren, 2017-08-10
Förvaltningens förklaringsbrev, 2017-08-16
Justerandes sign
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Byggherrens bemötande 2017-08-21
Bilder platsbesök 2017-08-30
Byggnadsnämnden beslut av 2017-02-10 § 2039
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Det är Byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra byggherren,
en byggsanktionsavgift på 2
658 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: Bygglovshandlingar för tillbyggnad
Bilaga 3: Fotodokumentation från platsbesök
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Brantevik 7:6
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.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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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Simrishamn, Industrin 2 - ny- och tillbyggnad av lagerhall-byggnader
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. På fastigheten finns en ca 35 000 kvm stor, successivt
utbyggd industribyggnad och mindre sidobyggnader för företaget Plastals verksamhet.
Aktuella åtgärder omfattar nybyggnad av en pvc-tält/lagerhall, 1200 kvm stor, tillbyggnad
av en tält/lagerhall med 360 kvm byggnadsarea samt flytt av befintlig hall till position C på
situationsplan tillhörande ansökan.
Platsen har varit bebyggd med likartade mindre tältbyggnader sedan bygglov beviljades för
dessa den 8 september 2004. Avstånd till tomtgräns är 6 m.
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Yttrande har inkommit från SÖRF, VA-avdelningen, Trafikverket och gata/park-enheten.
SÖRF erinrar om att Brandskyddsdokumentation ska finnas. VA-avdelningens svar har
redovisats i sin helhet. Trafikverket informerar om elsäkerhet men har ingen erinran. Sökande har, på begäran av gata/park, förtydligat att parkerings-situationen inte förändras
p.g.a. lagerhallarna då parkering sker på framsidan av deras fastighet.
Yttrande utan synpunkter har inkommit från fastighetsägare till Industrin 2, 3, 4, 5, 6 och 8,
Fabriken 8, 9, Simris 203:10, Simrishamn 3:1 och 2:59 Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-05
Plan- och bygglagen 9 kap. 30 §, 31b §
Detaljplan Simrishamn 117 laga kraft 1988-04-28
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagna lagertälthallar placeras på mark avsedd för utomhus-materialupplag. Bygglov
för lagertälthallar inom samma område är dock beviljat 2004.
Justerandes sign
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Syftet med de utökade lagertälthallarna är detsamma som tidigare, att förvara, upplagra
material under tak. Industrins verksamhet är föränderlig, då behöver även möjligheterna till
en säker väderskyddad upplagsplats tillgodoses.
Föreslagna byggnader bedöms vara lämpliga för sitt ändamål, ha en god färg-, form- och
materialverkan och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Aktuell
ansökan avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan då begreppet ”upplagsyta” förses med tältbyggnader. Byggnadsnämndens bedömning är att föreslagen åtgärd innebär
liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan men att den är förenlig med planens syften
för industriell verksamhet. Åtgärden bör inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.




Bygglov beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL).
Kontrollansvarig är Per Håkansson, Krankajen 18, 211 12 Malmö.
Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan ges. Ni
kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att bestämma en tid med en byggnadsinspektör.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
Förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
brandskyddsdokumentation

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd. I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Kontrollansvarig, beslut för kännedom
Grannar (information om beslutet)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Svinaberga 14:4, nybyggnad av skulptur/byggnadsverk
Ärendebeskrivning
Ansökan kom till plan- och bygglovsenheten den 16 augusti 2018 och avser bygglov för en
tegelskulptur/byggnadsverk 14:4 som en del av konst- och kulturverksamheten för Kiviks
Art. Verket har benämningen "Bibliotheca" och är utformat som en ca 28 kvm stor, 2,6 m
hög ca 25 cm tjock cirkulär mur i mörkt tegel.
Aktuell placering för verket är föreslagen i en sluttning med utsikt över en öppen gräsyta
120 x 30 m som är en del av området runt Svinaberga 14:4 - Bergdala Gård. Till ansökan
har på begäran av byggnadsnämnden fogats en text som beskriver tankegångarna bakom
förslaget och dess tillgänglighet samt en förklaring till den 60 cm smala, ej helt tillgängliga
passage/slits som leder in till verkets insida, biblioteket med tegelstenar formade som bokryggar.
Fastigheten ligger utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Placering av verket ligger inom område för riksintresse för naturvård, friluftsliv, högexploaterad kust samt rörligt friluftsliv.
Enlig kommunens översiktsplan är placeringen av verket inom ett område där det krävs
särskilda skäl för nya etableringar. Det innebär att för området ska turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömning av nya etableringar, byggnader eller andra ingrepp i miljön. Etableringar som kan tillåtas ska förbättra
områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. Områdets samlade värde får inte äventyras och nya etableringar ska prövas utifrån deras påverkan på helheten.
Området berörs i sin helhet av landskapsbildskydd vilket innebär att tillstånd måste sökas
hos länsstyrelsen för bland annat markingrepp eller för att uppföra nya byggnader och
byggnadsverk som master, torn och liknande.
Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande över bygglovsansökan.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Äsperöd 1:25, 1:26, 1:74, 1:75,
6:1, Svinaberga 6:6, 14:2, 15:8, 25:11, 59:2, 63:1, 67:1 samt kommunekolog och VA-avdelningen Simrishamns Kommun.
Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare som påtalar att skulpturen är felplacerad på situationsplanen i relation till foto-perspektivet tillhörande ansökan. Sökande
har i dialog med fastighetsägaren ändrat placeringen 70 (sjuttio) meter åt sydost på situationsplanen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Erinran kring förslaget har även inkommit från ägare till Äsperöd 1:90, erinran består i att
fastighetsägaren menar att verket inte passar in i naturen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efterfrågat en omarbetning av verket så att passagen in
till det runda rummet vidgades från 60 cm till 85 cm för att på så vis åstadkomma en tillgänglig entré. Med en 60 cm höjning av verkets runda tegelvägg och en meters ökad diameter skulle proportionerna bli desamma. Detta förslag har dock inte hörsammats.
Föreslaget verk är inte att likställa med en byggnad då den saknar tak. Verket planeras inte
på en allmän plats utan inom en privat organiserad skulpturpark som dock i perioder har
erhållit allmänna medel från Region Skåne för sin verksamhet.
Verket omfattas inte av BBR, Boverkets byggregler där kraven på tillgänglighet är formulerade. Området, skulpturparken vid Kivik Alt Center är inte tillgängliggjord i högre utsträckning, bl.a. beroende på topografin, de stora nivåskillnaderna inom området. Tillgänglighet till konstverken är inte en direkt prioriterad fråga för sökande och kommunen har
ingen möjlighet att ställa s.k. särkrav även om det givetvis vore lämpligt och att så många
som möjligt kan ta del av verken i sin helhet.
Verkets upphovspersons text och Kivik Alt Centers resonemang kring frågan har redovisats oavkortat.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2018-10-04
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 §
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap, 3 kap 1–2 §§
Simrishamns kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden, kommunens översiktsplan och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms inte verket medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och har placerats och utformats på godtagbart sätt i
samverkan med landskapet.
Byggnadsverket bedöms kunna förbättra områdets attraktivitet för turism och friluftsliv
och kan bidra till områdets samlade natur- och kulturvärden.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Bygglov beviljas för byggnadsverket, skulpturen"Bibliotheca " med placering enligt inlämnad situationsplan/karta.



Kontrollansvarig är i enlighet med ansökan, Göran Ek, Fabriksgatan 3B, 22 360
Lund.



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas då förslag till kontrollplan och konstruktionsritning inkommit och godkänts.



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



Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när ifylld och signerad kontrollplan och
eventuella intyg har inkommit till Byggnadsnämnden.



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



Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när ifylld och signerad kontrollplan och
eventuella intyg har inkommit till Byggnadsnämnden.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt Simrishamn, 0414-819 000.
Avgifter
Bygglov: (12+13) 3 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 85 x 45,5

= 3 754 kronor
= 3 868 kronor
7 622 kronor

I avgiften för bygglov ingår fastställande av kontrollplan och slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Äsperöd 1:90
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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Torup 8:19, ombyggnad av fritidshus, fasadändringar och takfönster
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för ombyggnad av fritidshus och fasadändringar med fönster och
takfönster kom den 22 augusti 2018 in till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fastigheten med adress Norrearms-sträddet 2 omfattas av detaljplan Vitemölla P5 samt
riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster. Dessa riktlinjer och
anvisningar är fastställda i detaljplanbestämmelserna.
Den aktuella byggnadens takyta mot gatu-/gårdssidan i sydväst får enligt dessa riktlinjer
inte förses med takkupor eller takfönster.
Berörda grannar har beretts möjlighet till yttrande. Svar utan erinran har inkommit från
Torup 8:17, 18, 20 och 21. Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Vitemölla
6:18:1.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-05
Detaljplan: Vitemölla P5 laga kraft 2000-06-20
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster 1985-01-14
Plan-och Bygglagen 2010:900 9 kap 31 b §
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Det är Myndighetsnämndens bedömning att avvikelsen är liten vad gäller husets uttryck på
takfallet mot sydväst och åtgärden förenlig med riktlinjerna och detaljplanens syfte.


Bygglov beviljas.



Kontrollplan daterad 2018-10-03 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap. 23§ i PBL.

Justerandes sign
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Ärendet är av enkel art, tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende.



Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg har inkommit till myndighetsnämnden.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10
kap 4 §.
Avgift
Bygglov: (11+8) 4 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 45 x 45,5

= 3 804 kronor
= 2 048 kronor
5 852 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. 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
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Gladsax 34:103, nybyggnad av gästhus och förråd
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utom detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 8 juni 2018 och avser nybyggnad av
gästhus och förråd. Befintligt förråd i nordväst ersätts med en ny gäststuga om 56,0 kvm
byggnadsarea med liggande panel i trä med natur-kulör och papptak i svart kulör samt
fönster trä/aluminium i mörkgrå kulör. Gäststugans placering är en meter ifrån fastighetsgräns mot Gladsax 34:102.
Ansökan omfattar även ersättning av befintligt förråd i sydöst till ett större nytt förråd om
49,5 kvm byggnadsarea med liggande panel i trä med natur-kulör och papptak i svart kulör
samt fönster i trä/aluminium i mörkgrå kulör. Förrådets placering är 13 meter ifrån fastighetsgräns mot Gladsax 34:35.
Föreslagna åtgärder vidtas på fastigheten Gladsax 34:103 med infart utmed riksväg 9, ca
320 meter söder om södra infarten till Baskemölla.
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 §
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Överläggningar
Peter Karila, byggnadsinspektör redogör för ärendet. Sökanden har valt ett annat material
för fasader. Materialet byts ut från trä till puts. Handlingar delas ut på dagens sammanträde.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen nybyggnation av förråd samt gästhus som
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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lämplig. Val av tak- och fasadmaterial bedöms vara anpassad till omgivningen och inte
medföra en betydande olägenhet för omgivningen.


Bygglov beviljas.



Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer
att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts.



Byggherren ska kontakta Byggnadsnämnden, Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00,
för tekniskt samråd.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Göran Söderberg Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, angiven enligt ansökan godkänns.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Ventilationshandlingar
Vatten-, avlopp- och värmeritningar
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
………………………………….
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
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En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-enhet.
Yttrande från VA-avdelningen ska följas.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs.. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för
utstakning m.m. debiteras separat.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgifter
Bygglov: (13 + 16) x 6 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 40 x 45,5

= 8 709 kronor
= 1 820 kronor
10 529 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan
och slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
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.
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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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