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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll

2019-04-23

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-15.50
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Ann-Christin Råberg 
Justeringens
plats och tid

samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 

Underskrifter Paragrafer 33-48
Sekreterare Annette Knutsson

Ordförande Anders Johnsson

Justerande Ann-Christin Råberg 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Datum för
anslags uppsättande

2019-04-25 Datum för
anslags nedtagande

2019-05-17

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården

Underskrift

Annette Knutsson

Ajournering för interna överläggningar kl 14.10-15.00
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C), utom § 40 (jäv) 
Anders Thuresson (C) tjänstgör för Jan Persson (C), § 40 
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Bengt Bengtsson (S) tjänstgör för Fredrik Olsson (S)
Mats Kaldve (ÖP) tjänstgör för Johan Niss (MP)
Eje Hellerstedt (V)
Anitha Lindqvist (M) tjänstgör för Per Ove Nilsson (SD)
Hans Dahlqvist (SD), närvarande vid genomgång § 34

Övriga närvarande: Michael Mehler (M)
Kjell-Harald Sjövall (KD)
Birgitta Öman (S)
Jacques Öhlund (F!)

Camilla Hedin, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Simret Kidane, ekonom, § 44
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson (2019/7), § 33 Sid 4
Ändring av föredragningslistan, genomgång av ärenden (2019/8), § 34 Sid 5
Meddelanden (2019/2), § 35 Sid 6
Redovisning av delegeringsbeslut (2019/10), § 36 Sid 7
Detaljplan för Hoby 1:16 – programsamråd, remissvar (2019/29), § 37 Sid 8
Detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik 
36:6 – samråd, remissvar (2019/27), § 38

Sid 9

Detaljplan för del av Simris 206:1 och 3:41 (Simrislund), samråd, re-
missvar (2019/28), § 39

Sid 10

Detaljplan för Hoby 18:21 (Kyl-Mälarhusen), samråd, remissvar 
(2019/26), § 40

Sid 11

Ändring av detaljplan för del av Gladsax 34:71, samråd, remissvar 
(2019/25), § 41

Sid 12

Detaljplan för Hoby 4:33 – samråd, remissvar (2019/30), § 42 Sid 13
Delegationsordning BN 2019 (2019/32), § 43 Sid 14
Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-03-31 (2019/39), § 44 Sid 15
Hoby 3:9, förhandsbesked för nybyggnad av 13 enbostadshus (2019/13), 
§ 45

Sid 16

Simrishamn Otto Lars 12, nybyggnad av verksamhetsbyggnad (2019/34), 
§ 46

Sid 17

Gladsax 27:5, förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus (2019/37), § 
47

Sid 20

Förvaltningschefens information (2019/16), § 48 Sid  22
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 33 Dnr 2019/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 34 Dnr 2019/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av föredragningslista och genomgång av ärendena vid da-
gens sammanträde

Föredragningslistan godkänns.

Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena vid dagens sammanträde.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 35 Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2019-03-04 som avvisar ansökan om samråd enligt miljöbalken 
för nyanläggning av mobilmast och teknikbod på fastigheten Tobisborg 1:12. I beslutet 
framgår att strandskyddsdispens krävs och att detta handläggs av kommunen.

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

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

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

4 2 0

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

77 74 74

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

53 38 52

Antal under månaden 
överklagade beslut

2 1 2
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 36 Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet 
med byggnadsnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att bygg-
nadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Avskrivningar (ByggR) mars 2019 – Henrik Olsson
Slutbesked (ByggR) mars 2019 – Henrik Nordström
Startbesked (ByggR) mars 2019 – Henrik Nordström
Slutbesked (ByggR) mars 2019 – Jonas Mårtensson
Bygglov (ByggR) mars 2019 – Åsa Jonasson
Bygglov (ByggR) mars 2019 – Henrik Olsson
Startbesked (ByggR) mars 2019 – Jonas Mårtensson
Slutbesked (Evolution) mars 2019 – Camilla Hedin
Slutbevis (Evolution) mars 2019 – Henrik Olsson
Startbesked (Evolution) mars 2019 – Jonas Mårtensson
Startbesked (Evolution) mars 2019 – Henrik Nordström

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 37 Dnr 2019/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hoby 1:16 - programsamråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt planprogramsamrådshandlingar för Hoby 1:16 till 
byggnadsnämnden för yttrande senast 23 april.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse för generations-boende med 
lika delar bostäder för äldre och för villabebyggelse. Planområdet utgörs idag av jordbruks-
mark. Planprogrammet prövar cirka 35 hus och gestaltningsidén utgår från gamla Skil-
linges byggnadsstruktur med byggnader orienterade längs smala, snirklande gaturum. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 39 att godkänna planprogram-
met för samråd.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-12
Kungörelse, programsamrådshandlingar, 2019-03-20

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 38 Dnr 2019/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik 
36:6 - samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för detaljplan för Brantevik 36:21, 
del av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6 till byggnadsnämnden för yttrande senast 23 april.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse för fyra frilig-
gande bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet samt 
att säkra tillfart för intilliggande fastigheter.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 38 att godkänna planen för 
samråd. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Kungörelse, samrådshandlingar, 2019-03-20

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 39 Dnr 2019/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Simris 206:1 och 3:41 (Simrislund), samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för detaljplan för del av Simris 
206:1 och Simrishamn 3:41 till byggnadsnämnden för yttrande senast 23 april.

Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet till förtätning i centrala Simrishamn med nya bostä-
der, samt möjliggöra för permanent förskoleverksamhet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019 § 42 att godkänna planen för samråd. 

Förskolan har tidigare fått tidsbegränsat bygglov och är en modulbyggnad, utan synliga takut-
språng och med platt tak som inte passar med omkringliggande bebyggelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-13
Kungörelse, samrådshandlingar, 2019-03-23

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Byggnadsnämnden anser att det i detaljplanen borde finnas utformningskrav på an-
vändningsområde för skola för att passa bättre i omgivningen. Byggnadsnämnden 
anser också att placering av förskola närmare skola som föreslagits är lämpligt ifall 
den ökade trafiken kan tillåtas.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 40 Dnr 2019/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hoby 18:21 (Kyl-Mälarhusen), samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för detaljplan för Hoby 18:21 
(Kyhl-Mälarhusen) till byggnadsnämnden för yttrande senast 23 maj.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att inom planområdet tillåta förbindelse-
gångar mellan fastighetens huvudbyggnad och dess gästhus/förråds-byggnad.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019 § 40 att godkänna planen för sam-
råd. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Kungörelse, samrådshandlingar, 2019-03-23

Jäv

Jan Persson (S) anmäler jäv. I hans ställe tjänstgör Anders Turesson (C).

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 41 Dnr 2019/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för del av Gladsax 34:71, samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för ändring av detaljplan för del 
av Gladsax 34:71 till byggnadsnämnden för yttrande senast 23 april.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka kvartersmark för 
bostadsbebyggelse, att justera gränser inom kvartersmark samt att justera lokalgatans an-
vändningsområde efter befintliga förhållanden. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019 § 41 att godkänna planen för sam-
råd. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Kungörelse, samrådshandlingar 2019-03-23

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 42 Dnr 2019/30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hoby 4:33 - samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för detaljplan för Hoby 4:33 till 
byggnadsnämnden för yttrande senast 26 april.

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från ”fiskeriverksamhet i liten skala” till 
bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 38 att godkänna planen för 
samråd. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Kungörelse, samrådshandlingar, 2019-03-09

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 43 Dnr 2019/32

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning BN 2019 

Ärendebeskrivning

I samband med ny mandatperiod och nya reglementen har byggnadsnämndens delegations-
ordning setts över. Gällande delegationsordning reviderades senast 2018.

Förändringarna i förslaget jämfört med gällande delegationsordning är att det tydligare 
framgår arbetsordning och en utökad delegation till tjänstemän. Syftet är att underlätta och 
skynda på handläggning av ärenden. 

Störst förändring är att positiva bygglov, oavsett storlek av ärende, men i enlighet med 
detaljplan eller översiktsplan, kan tas på delegation. Även positiva förhandsbesked för en- 
och tvåbostadshus kan tas på delegation.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Förslag till delegations- och arbetsordning 2019-04-12
Byggnadsnämndens beslut om delegeringsordning, 2018-03-06, § 11

Överläggningar

Annette Knutsson, nämndsekreterare redogör för kontakt som tagits dels med Axel Dani-
elsson Konsult AB dels med SKL. En förändring/revidering av förslaget krävs i den del 
som avser att delegera till presidium, ”Samtliga ledamöter i presidiet ska vara överens för 
att delegationsbeslut ska kunna tas”. När presidiet fattar beslut på delegation ska det, ef-
tersom det är ett kollektivt beslut, föras protokoll i vederbörlig ordning. Vid olika förslag 
görs en propositionsordning som för nämnd och sedan blir det omröstning med möjlighet 
till votering om någon begär det.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upphäva tidigare delegationsordning (BN 2018-03-06, § 11)

 I förslaget ska pkt 2.18 plockas bort.
 Stryka meningen ”Samtliga ledamöter i presidiet ska vara överens för att delegations-

beslut ska kunna tas” i avsnittet om delegering till presidium.

I övrigt antas förslag till delegationsordning för byggnadsnämnden, daterad 12 april 2019.
____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 44 Dnr 2019/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-03-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-mars 2019. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla sin bud-
get.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-10
Ekonomisk rapport per mars 2019

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per mars 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 45 Dnr 2019/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 3:9, förhandsbesked för nybyggnad av 13 enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Sökanden har återkallat sin ansökan.

  

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet avskrivs på sökandens begäran.

.

Information
Begäran om planbesked ställs till samhällsbyggnadsnämnden
_______

Beslutet expedieras till:
Borrby Strand Fritid AB
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 46 Dnr 2019/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn Otto Lars 12, nybyggnad av verksamhetsbyggnad 

Ärendebeskrivning

Aktuell fastighet ligger inom detaljplan. Fastigheten är idag obebyggd. 

Ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden den 11 oktober 2018 och avser ny-
byggnad av verksamhetsbyggnad om 649 kvm byggnadsarea. Byggnaden är planerad för 
garage till verksamhetens bilar samt viss förvaring av gods. Byggnaden placeras 10 meter 
från fastighetsgräns i söder samt 4,5 meter från fastighetsgräns i öst. Ansökan bedöms som 
planenlig. 

Ärendet har varit ute på remiss till berörda grannar och myndigheter med sista svarsdag 
den 16 april. Yttrande har inkommit från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Simrishamn Otto Lars 12.

Övriga inkomna remissvar och yttrande (från Ystad Österlenregionens miljöförbund, ga-
ta/park-enheten som inte har några erinringar)  har redovisats vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Yttrande från Räddningstjänsten SÖRF, bilaga 5, 2019-04-04
Verksamhetsbeskrivning, bilaga 4, 2019-03-01
Situationsplan, bilaga 2, 2019-02-21
Huvudritningar, bilaga 3, 2018-11-22
Ansökan, bilaga 1, 2018-10-11
Detaljplan Simrishamn 146, bilaga 6, laga kraft 1994-12-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Aktuell ansökan bedöms som planenlig och är väl anpassad till omgivningen och bedöms 
inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 

 Bygglov beviljas.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 46 forts Dnr 2019/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

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

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Per Hå-
kansson angiven enligt ansökan godkänns. 

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

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år. 

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

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

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § 
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enhe-
ten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för 
utstakning m.m. debiteras separat.

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tek-
niskt samråd. Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:

Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Ventilationshandlingar
Vatten-, avlopp- och värmeritningar
Energibalansberäkning
Brandskyddsdokumentation
Projektering bredband
………………………………….
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 46 forts Dnr 2019/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras med ytterligare handlingar.

Avgifter
Bygglov:          
(14+28) x 14 x 45,5 x 1,1 = 29 429 kronor  
Underrättelse:      
45 x 45,5 = 2 048 kronor

31 477 kronor

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

Avgifterna baseras på taxa antagen av Kommunfullmäktige och grundas på handläggaravgift, 
storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsut-
övning.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Simrishamn Otto Lars 12

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 47 Dnr 2019/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gladsax 27:5, förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Gladsax 
27:5 kom in till byggnadsnämnden den 31 mars 2019. Ärendet har tidigare prövats genom 
ansökan om förhandsbesked vilken kom in till byggnadsnämnden den 7 november 2016. 
Byggnadsnämnden meddelade ett negativt förhandsbesked vilket sedan överklagades av 
sökanden. 

Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet tillbaka till 
byggnadsnämnden för nytt beslut. Byggnadsnämnden överklagade Länsstyrelsens beslut 
till Mark- och miljödomstolen som meddelade i beslut den 10 april 2018 att Länsstyrelsens 
beslut upphävs och att byggnadsnämndens beslut om att meddela negativt förhandsbesked 
står fast. 

Fastigheten ligger utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Berörda grannar och myndigheter har inte fått remiss i ärendet.

Sökanden anger i skrivelse att fastigheten nu är i privat ägo istället för en juridisk person 
och hoppas att det ska göra skillnad för beslutet. I en ansökan om förhandsbesked prövas 
om marken är lämplig för bebyggelse. Detaljer som privat eller juridiskt ägandeskap är inte 
av betydelse för ärendets gång.

Förvaltningens bedömning är att ett positivt förhandsbesked inte kan lämnas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Situationsplan, 2019-03-21
Skrivelse från sökanden, 2019-03-21
Ansökan om förhandsbesked, 2019-03-21
Mark- och miljödomstolens beslut av 2018-04-10 mål P 4136–17
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 47 forts Dnr 2019/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremiss till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att 
remittera ärendet till berörda sakägare så att ärendet kan prövas av byggnadsnämnden.

Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.

Beslutsgång – återremiss

Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat 
återremittera ärendet till förvaltningen.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för Anders Johnssons förslag
NEJ-röst för Ann-Christin Råbergs förslag

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Anita Lindqvist (M), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Bengt Bengtsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) beslutar byggnadsnämnden att återrmittera ären-
det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att remittera ären-
det till berörda sakägare så att ärendet kan prövas av byggnadsnämnden.

______

Beslutet expedieras till:
Sökanden (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-23

§ 48 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Kommunstyrelsens arbetskott kallar alla nämnder till verksamhetspresentationer.
Presidierna i facknämnderna tillsammans med respektive förvaltningschef och ekonom 
presenterar nämndernas större verksamhetsfrågor för ksau.

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, visar byggnadsnämndens presentation.
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