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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Beslutande:

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

Övriga närvarande:

Birgitta Öman (S)
Roland Thord (MP)
Anita Lindqvist (M)
Olof Jolom (M)
Jacques Öhlund (F!)
Camilla Hedin, praktikant
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Karl Gustavson, bygglovshandläggare (utom § 31, jäv)
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson, § 18
Ändring av föredragningslista, § 19
Medddelanden, § 20
Förvaltningschefens information (2018/10), § 21
Redovisning av delegeringsbeslut, § 22
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-02-28, § 23
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-03-31, § 24
Budget 2019-2021, inklusive nämndmål 2019 (2018/41), § 25
Dataskyddsombud (2018/19), § 26
Kvarnby 154:1, ändrad användning från bostad till butik och café
(2017/402), § 27
Tullstorp 4:4, ändrad användning från stall till restaurang (2017/740), §
28
Simrishamn Rabban 20, nybyggnad av flerbostadshus (2017/355, § 29)
Rörum 85:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked (2018/40), §
30
Del av Gladsax 34:71, Ängshejdan 11, nybyggnad av fritidshus
(2018/4), § 31
Detaljplan för Mellby 25:2 m.fl.(2018/42), § 32
Gladsax 23:47 (2017/147), § 33
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§ 18

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/21

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Kristina Åhberg (M) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/22

Fastställande av dagordning
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
1. Ekonomisk rapport med helårsprognos per 28 februari 2018.Tas upp innan pkt 6
(ekonomisk rapport per 31 mars)
2. Detaljplan för Mellby 25:2 m.fl.
3. Gladsax 23:47, negativt förhandsbesked
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 20

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/7

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolens dom 2018-04-13 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens nekade startbesked 2017-06-29 § 1005 för nybyggnad av Attefallshus på fastigheten Simrishamn 3:167 (2016/681).
2. Länsstyrelsens beslut 2018-04-12 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
beviljade bygglov 2018-03-06 § 13 för uppställning av en återvinningsstation,
Borrby 294:10 (2017/628).
3. Länsstyrelsens beslut 2018-04-11 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
beviljade bygglov 2018-03-01 § 2069 för tillbyggnad och fasadändring, Backen 4:1
(2017/620).
4. Mark- och miljödomstolen dom 2018-04-10 som upphävde länsstyrelsens beslut
och fastställde byggnadsnämndens beslut 2017-05-16 § 60 om negativt förhandsbesked på Gladsax 23:47 (2017/147).
5. Mark- och miljödomstolen dom 2018-04-10 som upphävde länsstyrelsens beslut
och fastställde byggnadsnämndens beslut 2017-06-13 § 79 om negativt förhandsbesked på Gladsax 27:5 (2016/660).
6. Mark- och miljööverdomstolen ändrar i beslut 2018-03-26, Mark- och miljödomstolens dom 2017-06-29 och Länsstyrelsens beslut 2017-06-16, och undanröjer
Byggnadsnämndens beslut 2016-10-25 § 107 samt återförvisar målet till nämnden
för fortsatt handläggning avseende beviljat bygglov för flerbostadshus på fastigheten Väderkvarnen 2 (Dnr 2015/647).
7. Länsstyrelsens beslut 2018-02-27 om avslag på ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av ett fritidshus, Sandby 17:16. Byggnadsnämnden (delegation) har 2015-09-25 §2298 beviljat bygglov på aktuell fastighet
och informerat om strandskyddsdispenskrav.
8. Mark- och miljödomstolen avslog överklagande i dom 2018-03-01 på länsstyrelsen
och byggnadsnämndens beslut 2017-08-15 § 95 om avslag på ansökan om bygglov
för om- och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Brantevik 11:13 (2016/563).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

§ 20 forts

Dnr 2018/7

9. Mark- och miljödomstolens dom 2018-02-22 som bifaller byggnadsnämndens ansökan om utdömande av vite 2017-12-14 § 2417 på totalt 20 000 kr för att inte följt
föreläggande om att ta ned plank på Väduren 7 (2015/136.
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

1

1

0

2

1

1

100

100

100

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

29

33

27

0

0

4

Justerandes sign

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

2
100

Protokollsutdrag intygas:

Nov

Dec
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§ 21

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/10

Förvaltningschefens information
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar och Marie Leandersson, förvaltningschef informerar:
Personal
Sommarvikarie i sex veckor; Camilla Hedin, praktikant från yrkesskola.
rekrytering av byggnadsinspektör/bygglovshandläggare är klar. Peter Karila har börjat.
Gladsax 134:, nybyggnad av mur (ramp) – Länsstyrelsen har avslagit sökandens överklagande av byggnadsnämndens beslut om att avslå ansökan om bygglov. (dnr 2017/165)
Äsperöd 1:81, skadeståndsanspråk – anspråken avvisas genom anlitad jurist. (dnr
2017/120)
Lars Johan 7 – Grannar har överklagat beslut om bygglov. Länsstyrelsen har inte prövat
frågan än. (dnr 2017/149)
Diskuteras förutsättningar om utökat samarbete med Tomelilla kommun. Ny kommunallag
ska göra det möjligt att fatta beslut inom kommun som man inte har anställning. (syftet är
att underlätta kommunal avtals-samverkan)
Kommunens hemsida ses över. Ny sidan förväntas vara klar under maj månad.
Dokumenthanteringsplan ska revideras. Arbetas även med processer.
E-tjänsten ”minutbygg” förväntas vara igång innan sommaren.
Pågår ett SÖSK-samarbete med Ystad som regional kärna. Kommunsammanslagningar? –
Nej, dock uppmuntra samverkan på förvaltningsnivå, bilda nätverk.
Ärendehandbok – arbete pågår med att göra en ärendehandbok.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 22

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

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.
Jonas Mårtensson: slutbesked 2018-03-15—2018-03-23
Jonas Mårtensson: startbesked 2018-03-19
Henrik Olsson: avskrivning 2018-01-30—2018-04-09
Henrik Olsson: slutbesked 2018-02-19
Henrik Olsson: bygglov 2018-01-16—2018-03-22
Karl Gustavson: bygglov 2018-02-22—2018-04-17
Jonas Mårtensson: startbesked 2018-02-22—2018-04-17
Åsa Jonasson: bygglov 2018-02-22—2018-04-17
Henrik Nordström: startbesked, 2018-01-01—2018-01-31
Henrik Nordström: slutbesked, 2018-01-01—2018-01-31
Henrik Nordström: avskrivning 2018-01-01—2018-01-31
Magdalena Svensson: startbesked 2017-07-21—2017-08-08
Magdalena Svensson: slutbesked 2017-07-21—2017-07-21
Magdalena Svensson: bygglov 2017-07-26—2017-08-15
Henrik Nordström: slutbesked, 2018-03-01—2018-03-31
Henrik Nordström: startbesked, 2018-03-01—2018-03-31
Henrik Nordström: avskrivning 2018-03-01—2018-03-31
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut, 2017-07-21—2018-04-17
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 23

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/37

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-02-28
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-februari 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla årets
budget.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per februari 2018
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport per februari 2018.
_______

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 24

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/37

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-03-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-mars 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla årets
budget.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per mars 2018
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per mars 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 25

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/41

Budget 2019-2021, inklusive nämndmål 2019
Ärendebeskrivning
I enlighet med centrala anvisningar har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag
till budget 2019-2021 för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Budgetskrivelse för 2019-2021
Överläggningar
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna budgetskrivelse 2019-2021, inklusive förslag på besparingar, nya resursbehov och preliminära mål.



Överlämnas till budgetberedningen den 14 maj 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
budgetberedningen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 26

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/19

Dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och kallas
dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.
Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar och måste
enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat DPO efter engelskans Data Protection Officer).

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-04-17
Överläggningar
Påpekas att det kan finns fler grunder än de som angivits (hälsa, etniskt ursprung, politisk
uppfattning eller religiös tro) som det ställs krav på.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Utse Annika Linderoth till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen för byggnadnämndens behandlingar från och med 2018-05-25.



Avsluta Annette Knutssons uppdrag som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL), 2018-05-25.



Delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande,
raderande av personuppgifter till samhällsbyggnadschefen med rätt till vidaredelegering.



Delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande
gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande till samhällsbyggnadschefen med rätt till vidaredelegering.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/19

Delegera ansvaret för registerförteckningen och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtalen till samhällsbyggnadschefen med rätt till att vidaredelegera ansvaret.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 27

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2017/402

Kvarnby 154:1, om- och tillbyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 15 mars 2018 och avser om-och tillbyggnad av ett enbostadshus om 123 kvm samt källare på fastigheten Kvarnby 154:1,
Strandgatan 42 i Skillinge. Tillbyggnaden innebär att taket höjs upp i enlighet med ritningar tillhörande ansökan.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Ansökan har reviderats, efter grannhörande, till att endast omfatta om-och tillbyggnad av
enbostadshuset utan verksamheter.
Då ansökan tidigare innehöll ett förslag till ändrad användning av byggnaden till verksamhetslokal; butik och café samt föreslås för påbyggnad närmre än 4,5 m i sydväst (3,5 m)
har berörda grannar och sakägare hörts.
Yttrande med erinran kom in från fastighetsägare till Kvarnby 154:2, 154:3 och Kvarnby
158:4.
Yttrande utan erinran kom in från Kvarnby 15:35, 15:36,15:205, 155:23 och Kvarnby
15:285/Simrishamns Kommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Detaljplan: Skillinge 1 laga kraft 1937-11-19
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31b §
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen om- och tillbyggnation av enbostadshuset vara
lämplig. Föreslagen utformning och materialval anses vara väl anpassade till befintlig
byggnad och inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Byggnadernas storlek
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2017/402

är lägre än gällande detaljplanebestämmelser och anses passa bra in i området med närliggande olikartade byggnader.


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 Bengt
Jacobson, 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.
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: (16+28) x 4 x 44,8 x 1,1
Underrättelse: 65 x 44,8

= 8 673 kronor
= 2 912 kronor
11 585 kronor

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2017/402

Beslutet expedieras till:
Ingela Johansson Rosander
Fastighetsägare till Kvarnby 154:2, 154:3 och Kvarnby 158:4

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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Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2017/740

Tullstorp 4:4, ändrad användning/ombyggnad från ekonomibyggnad till
restaurang, korttidsboende och galleri, nybyggnad av mur och parkering
Ärendebeskrivning
Nils R-Lindqvist/ Tullstorps Gård har den 22 december 2017 kommit in med en ansökan
om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av ekonomibyggnad, ett stall, till restaurang med sex uthyrningsrum i två plan. Ansökan avser även ändrad användning av
ekonomibyggnad till utställningslokal/galleri samt bygglov för mur och anläggning av parkering för trettio platser.
Berörda ytor för ansökan är 260 kvm per plan för restaurang/rum och 250 kvm för utställningslokalen.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
Berörda grannar har beretts möjlighet till yttrande. Yttrande med erinran har kommit in
från fastighetsägare till Tullstorp 1:28, 3:33, och Borrby 301:1. Yttrande utan erinran med
reservation har kommit in från Tullstorp 4:3.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-12
PBL 2010:900 Plan- och bygglagen 2 kap. samt 8 kap. 1-2 §, 4 § och 9 kap. 31 §
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagna åtgärder, ändrad användning och om- och tillbyggnader bedöms inte medföra
någon betydande olägenhet och inte påtagligt kunna skada områdets natur- och kulturmiljö,
utan främjar, rätt skötta och med hänsyn tagen till omgivningen en god och ändamålsenlig
bebyggelse/närings-utveckling.


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 inJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2017/740

kommit och godkänts. Byggherren ska kontakta byggnadsnämnden, Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för tekniskt samråd.


För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Göran Söderberg, enligt ansökan.

Upplysningar
En översyn över andelstalen i gemensamhetsanläggningen Tullstorp-Ängsberga Vägsamfällighet ska genomföras.
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 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (13+28) x 20 x 44,8
Underrättelse: 65 x 44,8

= 36 736 kronor
= 2 912 kronor
39 648 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan,
ett arbetsplatsbesök, slutsamråd 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:
Nils R-Lindqvist
Fastighetsägare till Tullstorp 1:28, 3:33 och Borrby 301:1
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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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Simrishamn Rabban 20, nybyggnad av flerbostadshus
Ärendebeskrivning
AB Djupadal Vik/Stefan Wallgren har kommit in med en förnyad ansökan om bygglov för
fem radhus med sammanlagt 15 lägenheter inom kvarteret Rabban 20 vid Betgatan i sydvästra Simrishamn. Till ansökan hör också 15 förrådshus, ett miljö/teknikhus och anläggande av parkeringsytor.
Myndighetsnämnden beviljade den 23 september 2014 bygglov för i princip samma byggnader men med annan situationsplan. Detta bygglov har upphört att gälla.
Bruttoarean för byggnaderna uppgår till ca 1 425 kvm. Fastigheten omfattar 4 564 kvm
Fastigheten ligger inom detaljplan 194, Laga-Kraft 2008-03-10 i Simrishamn.
Berörda myndigheter och grannar har beretts möjlighet till yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-11
Myndighetsnämndens beslut om bygglov 2014-09-23, § 126 (Dnr 2014/257)
Plan-och Bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31b §
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslaget radhusområde bedöms inte, med sina speciella takvinklar, placering av byggnader och tillhörande förråd förorsaka betydande olägenheter i omgivningen. Situationsplanen är nu ytterligare förbättrad, möjlighet till parkering och angöring inom området bedöms som god. Förrådsbyggnaderna i trä är nödvändiga och i sammanhanget små och endast delvis placerade på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Placering av förrådsbyggnader sker mot allmänning som inte är avsedd för vidare bebyggelse.
Den förhållandevis täta men småskaligt anlagda gruppen av hus i olika storlekar och placering bedöms som lämpliga i ett emellanåt vindutsatt läge som platsen utgör.
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Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen bedöms bygglov kunna ges, bebyggelsestrukturen för området bedöms kunna bli god.


Bygglov beviljas.



Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och nödvändiga handlingar har inkommit och godkänts.



Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, Kontakt Simrishamn 0414-819
000, för tekniskt samråd.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godkänns Svenssons Byggkonsult i Ystad AB, enligt ansökan.

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.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dagen beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (20+28) x 36 x 44,8 x 1,1 x 0,8
Underrättelse: 45 x 44,8

= 68 124 kronor
= 2 016 kronor
70 140 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive 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:
AB Djupadal Vik / Stefan Wallgren
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Rörum 85:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked
Ärendebeskrivning
En ansökan om förhandsbesked kom den 9 januari 2018 in avseende fastigheten
Rörum 85:1.
Ansökan avser förhandsbesked för nylokalisering av ett bostadshus. I ett förhandsbesked
prövas markens lämplighet för avsedd åtgärd.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Berörda myndigheter och grannar har
beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-11
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige
2015-11-30, § 216, laga kraft 2017-03-15
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 §§
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen bebyggelse bedöms kunna ta hänsyn till landskapsbilden och intresset av en
god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte skada naturoch kulturmiljövärdena på platsen. Vidare bedöms bebyggelsen anknyta till befintlig bebyggelse på platsen och skapa en god bebyggelsestruktur.


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

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

-

Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till platsen
och angränsande planområdes byggnadsstil.
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-

Fasadmaterial på huvudbyggnad ska vara av ljus puts.

-

Taktäckning ska vara rött lertegel.

-

Största tillåtna gavelbredd är 7,0 meter.

-

Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,8 meter.

-

Takvinkel på huvudbyggnad ska vara mellan 45 till 50 grader.

Upplysningar
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att beslutet
om förhandsbesked har vunnit laga kraft.
Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas.
VA-enhetens yttrande ska beaktas.
Om att ifall – mot förmodan – under mark dolda fornlämningar (stenpackningar, härdar,
skelettdelar etc) likväl skulle framkomma i samband med eventuella markarbeten skall
dessa i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5
Underrättelse: 85 x 45,5

= 4 550 kronor
= 3 867 kronor
8 417 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Britt Mari Nordström
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Del av Gladsax 34:71, Ängshejdan 11, nybyggnad av fritidshus
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov kom den 27 december 2017 in till plan- och bygglovsenheten.
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 111 kvm byggnadsarea, växthus om 15 kvm
byggnadsarea samt nybyggnad av stödmur av natursten med en längd om ca 30 meter och
en höjd av ca 0,5 meter i fastighetsgräns mot väster/ i västra delen av fastigheten.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Detaljplan Baskemölla 21, laga kraft 2002-04-26
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b §
Tjänstemannajäv
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, anmäler jäv och är inte närvarande vid nämndens
överläggningar och beslut i ärendet.
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Sakägare som haft erinran mot
ansökan har i skrivelse återkallat sin erinran. Skrivelsen har delats ut vid dagens förmöten.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen åtgärd innebär en liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende att
takvinkel är 10 respektive 12 grader på växthus och takkupa men avvikelsen är förenlig
med planens syfte och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen får föreslagen infart över
mark som enligt gällande detaljplan är naturmark anses som mer lämplig som infartsväg
till fastigheten än via lokalgata. Föreslagen infart får anses innebära en mindre åverkan på
naturvärdena på plats och inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Planerad
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infart enligt ansökan med en något längre framkörningssträcka till bostadshuset än via
lokalgata får inte heller anses medföra en betydande påverkan på miljön.


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 Ove Bergenudd, Onslunda 2282, 272 44 Sankt Olof, angiven enligt ansökan godkänns.



Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
- förslag till kontrollplan
- konstruktionshandlingar
- vatten-, avlopp- och värmeritningar
För en snabbare handläggning bör handlingarna komma in senast fem arbetsdagar
före tekniskt samråd. I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar är
det möjligt att ärendet behöver 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 Byggnadssnämnden kontaktas för godkännande.
Åtgärden kräver fastighetsägarens godkännande.
Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 10
§, lagen om kulturminnen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en
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generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager m.m.
Avgifter
Bygglov: (18+28) x 6 x 44,8 x 1,1
Underrättelse: 85 x 44,8

= 13 601 kronor
=3 808 kronor
17 409 kronor

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

Beslutet expedieras till:
Eva Selleck
Kontrollansvarig Ove Bergenudd för kännedom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

28

Byggnadsnämnden

§ 32

Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

Dnr 2018/42

Detaljplan för Mellby 25:2 m.fl, ändring - samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva vändplatsen, ta bort korridor för förbifart och ersätta marken med en ny verksamhetstomt, samt möjliggöra mindre utökningar för andra verksamhetsfastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 51 att godkänna planen för
samråd. Planen är föremål för samråd under tiden 14 april – 11 maj 2018. Planen handläggs enligt plan—och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Kungörelse, samrådshandlingar 2018-04-06
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända.

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Gladsax 23:47, ärendehantering
Ärendebeskrivning
Kristina Åhberg (M) begär vid dagens sammanträde att ett ärende som gäller förhandsbesked på fastigheten Gladsax 23:47 tas upp för diskussion.
Byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2017, § 60 att neka förhandsbesked.
Beslutet överklagades av sökanden.
Länsstyrelsen upphävde i beslut den 18 september 2017 det överklagade beslutet och återvisade ärendet till byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden överklagade (daterad den 1 oktober 2017), via delegation av ordförande Thomas Hansson, länsstyrelsens beslut. Överklagandeskrivelsen skickades till Markoch miljödomstolen den 3 oktober 2017.
Moderaterna, genom Kristina Åhberg begär i skrivelse, daterad 25 oktober 2017, att begäran om omprövning ska tas upp i byggnadsnämnden.
Vid byggnadsnämndens sammanträde 14 november 2017 informerar Thomas Hansson om
Moderaternas skrivelse varpå Moderaterna framför att de vill att ärendet tas upp för prövning, inte enbart information. Byggnadsnämnden beslutar att ärendet inte tas upp för behandling vid sammanträdet.
10 april 2018 upphäver Mark- och miljödomstolen Länsstyrelsens beslut och fastställer
byggnadsnämndens beslut om negativt förhandsbesked.
Kristina Åhberg vill nu veta a) varför presidiet inte informerades den 3 oktober 2017, varför länsstyrelsens beslut överklagades, b) varför skriftlig information inte gavs vid nämndens möte i oktober 2017.
Thomas Hanssons svar är att byggnadsnämnden ska försöka följa antagen översiktsplan.
Delegeringsbeslutet har fattats i enligt med byggnadsnämndens tidigare ställningstagande.
Skrivelse från Moderaterna kommer att lämnas in innan justering och ska bifogas detta
protokoll.
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