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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-16.00
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Underskrift

Annette Knutsson
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Fredrik Olsson (S)
Pontus Ekström (MP)
Eje Hellerstedt (V)
Per Ove Nilsson (SD)

Övriga närvarande: Anitha Lindqvist (M)
Michael Mehler (M)
Anders Thuresson (C)
Birgitta Öman (S)
Bengt Bengtsson (S)
Mats Kaldve (ÖP)
Jacques Öhlund (F!)
Hans Dahlqvist (SD

Thomas Andersson, säkerhetssamordnare, § 94

Camilla Hedin, bygglovshandläggare
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 92 Upprop och val av justeringsperson 2019/7 4
§ 93 Ändring av föredragningslistan 2019/8 5
§ 94 Säkerhetssamordnare, Thomas Andersson informerar 2019/16 6
§ 95 Meddelanden 2019/2 7
§ 96 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/10 8 - 9
§ 97 Brantevik 21:29, fasadändring med två takkupor 2019/62 10 - 12
§ 98 Gladsax 18:23, förhandsbesked nybyggnad av enbo-

stadshus
2019/63 13 - 15

§ 99 Hoby 3:9, förhandsbesked nybyggnad av hästgård 2019/64 16 - 17
§ 100 Gladsax 8:15, nybyggnad av fritidshus 2019/65 18 - 20
§ 101 Tobisborg 1:1, förhandsbesked för campingverksam-

het 
2019/36 21 - 25

§ 102 Rörum 31:1, nybyggnad av komplementbyggnad, 
plank och parkering

2018/48 26 - 28

§ 103 Remiss -planprogram för Stengården (del av Simris 
206:1, 20:31 och 20:33), samråd

2019/61 29

§ 104 Intern kontrollplan 2019, uppföljning 2019/31 30
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

§ 105 Delårsbokslut  2019-01-01--2019-08-31 2019/39 31
§ 106 Skrivelse från Anders Johnsson (M), Jan Persson (C), 

Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert (L) - 
"Öppna möten i byggnadsnämnden"

2019/69 32

§ 107 Diverse nämndsadministration 2019/15 33
§ 108 Förvaltningschefens information 2019/16 34
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 92 Dnr 2019/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Fredrik Olsson (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

4



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 93 Dnr 2019/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av föredragningslistan

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:

Skrivelse från Anders Johnsson (M), Jan Persson (C), Kristina Nilsson (M) och Ylva Stoc-
kelberg-Deilert (L), ”Öppna möten i byggnadsnämnden”.

Uppdrag åt förvaltningschefen att arbeta fram handlingsplan för att få fart på handlägg-
ningen igen.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 94 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Säkerhetssamordnare, Thomas Andersson informerar 

Ärendebeskrivning

Thomas Andersson, säkerhetssamordnare informerar.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 95 Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2019-08-30 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 10 
april 2019 § 162 avseende beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av sidobyggnad 
samt tillbyggnad av fritidshus på fastighet Hjälmaröd 76:1 (dnr 2019/420). 

2. Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-08-27 som avvisar Byggnadsnämndens 
överklagande och ändrar mark- och miljödomstolens dom samt byggnadsnämndens 
bygglovsbeslut den 4 september 2018 och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt 
handläggning avseende bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sandby 
22:57 (2018/409).

3. Länsstyrelsens beslut 2019-08-21 som avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut 
2019-06-25 § 74 avseende negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten 
Hoby 27:11 (dnr 2019/46).

4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 192 Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
byggnadsnämnden - Johan Niss (MP)

5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 191 Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden samt Simrishamns Bostäder AB - Kjell-Harald Sjövall (KD)

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 3 1 3 2 4

varav positiva för BN 4 1 3 1 1 2
varav negativa för BN 1 1 2 1 2
varav pga formellt fel
Rättssäkerhet % (un-
der en 12 mån period)

77 74 74 72 69 71 69 74

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

53 38 52 51 32 52 41 19

Antal under månaden 
överklagade beslut

2 1 2 1 2 4 4 1
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 96 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. 

Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) augusti 2019
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson 
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Nordström

Lovärenden (ByggR) augusti 2019
Avskrivningar – Henrik Olsson
Avskrivningar – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Camilla Hedin
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Henrik Nordström

Strandskyddsärenden (ByggR) augusti 2019
Strandskyddsdispens – Camilla Hedin 
Strandskyddsdispens – Henrik Olsson 

Slutbesked/Slutbevis (Evolution) augusti 2019
Slutbesked – Henrik Nordström
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Interimistiskt slutbesked – Henrik Nordström

Startbesked (Evolution) augusti 2019
Jonas Mårtensson
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 96 forts Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut, 2019-08-01—2019-08-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 97 Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Brantevik 21:29, fasadändring med två takkupor 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan kom in till Byggnadsnämnden den 28 maj 2019 och avser fasadändring 
med två takkupor på takfall åt öster (gata). 

Fastigheten ligger inom detaljplan. 

Fastigheten Brantevik 21:29 ligger på Båtmansgränd 2 i Brantevik och inom fastigheten 
finns ett bostadshus och en komplementbyggnad. 

Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv MB 4:1-2, kust-, turism och frilufts-
liv MB 4:2, naturvård MB 3:6, naturvård NBO, kulturmiljövård MB 3:6, kulturmiljö, hög-
exploaterad kust MB 4:4 samt inom regionala intressen för särskilt värdefulla kulturmiljöer 
och kulturmiljöstråk. Området ligger även inom för Simrishamns kommun särskilt utpekat 
område för värdefull bebyggelsemiljö
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster anger att takyta mot 
gata inte får förses med nya takkupor eller takfönster. På takyta mot trädgården finns det 
inga riktlinjer eller anvisningar. 

Ärendet har inte varit ute på remiss då ansökan är planenlig men avviker från riktlinjer och 
anvisningar för takkupor och takfönster. 

Beslutsunderlag

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
Ansökan om bygglov med handlingar 2019-05-28
Detaljplan Brantevik 14, laga kraft 1982-10-25
Råd- och riktlinjer för takkupor och takfönster, BN 1985-01-14, § 18
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap, 30 § 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att före-
slagen fasadändring med två takkupor på takfall mot öster (gata) bedöms vara anpassad i 
utformning till befintlig byggnad och inte förvanska denna eller omgivande bebyggelsemil-
jö. 

 Bygglov beviljas. 

10



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 97 forts Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Kontrollplan daterad 2019-05-28 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 
kommit in till byggnadsnämnden. 

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vin-
ner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjort i Post- och Inrikes Tidningar. Even-
tuella överklaganden meddelas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats 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 byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Beslut i ärenden ska enligt plan- och bygglagen tas inom tio veckor. Beslut om förlängd 
handläggningstid fattades 2019-07-08 på grund av sommaruppehåll för Byggnadsnämn-
dens sammanträde och personalbrist samt semestertider på förvaltningen.

Avgifter

Bygglov:          
(12 + 8) x 4 x 46,5 x 1,1 x 1,1 = 4 501 kronor  
Underrättelse:      
5 x 46,5 = 233 kronor

 4 734 kronor         

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

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

______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 97 forts Dnr 2019/62

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 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
2019-09-24

§ 98 Dnr 2019/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gladsax 18:23, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Gladsax 18:23 kom in till byggnadsnämnden 
den 4 juni 2019 till. 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
på den östra delen av fastigheten med en tomtarea på 15 000 kvm. 

Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten är belägen inom Sandvången-området som är en del av landsbygdsområdet 
söder om Vik och väster om väg 9.

Marken inom fastigheten består av ängsmark, delvis beväxt med träd och buskage.

Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen och det finns inga fornminnen 
markerade för området.

Ställningstagande för området i översiktsplanens bebyggelsestrategi är att ny bebyggelse 
tillåts restriktivt på brukningsbar jordbruksmark, företräde ska ges till sådan användning av 
mark som är lämplig för ändamålet och medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
Brukningsbar mark får tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen samt att positiv bedömning görs om nybyggnation avser näringsverksamhet, 
landsbygdsutveckling och besöksnäringen.

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. 

Yttrande har inkommit från Miljöförbundet och VA-avdelningen. 

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 15:3, 18:17, 18:19, 
18:24, 18:33, 23:12, 23:44 och 27:11 samt Häradsvägens vägsamfällighet som skriver ”Ef-
ter beviljat bygglov inträder fastigheten med 12 andelar i Häradsvägen VF.”

Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 22:11 där fastighetsä-
garen skriver: ”Var uppmärksam på att Gladsax 22:11 är industrimark. Har ej godkänt 
eller fått någon förfrågan ang servitut på väg.”
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 98 forts Dnr 2019/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsägare till Gladsax 22:11 har sedan inkommit med ett godkännande för att anläg-
ga en bit väg på fastigheten enligt ansökan. Yttrandet har rredovisats i sin helhet. 

Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 19:5 och 20:6. 

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1-6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 17 och 18 §§ 
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-06-04
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-11

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse ta hänsyn till landskapsbilden och 
intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte 
påtagligt skada naturvärdena på platsen och inte medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningen.

Vidare bedöms föreslagen bebyggelse anknyta till befintlig bebyggelse i närheten utan att 
inkräkta på den och därmed skapa en god bebyggelsestruktur.

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den av-
sedda platsen.

Upplysningar

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis
vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Eventuella överklaganden meddelas.

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

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

VA-enhetens och Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttrande ska beaktas.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 98 forts Dnr 2019/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgifter
Förhandsbesked:
100 x 46,5                    = 4 650 kronor
Underrättelse:
85 x 46,5 = 3 953 kronor

8 603 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervär-
desskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare (för kännedom)
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

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

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

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även 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
2019-09-24

§ 99 Dnr 2019/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 3:9, förhandsbesked för nybyggnad av hästgård 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av hästgård med stall, bostadshus och garage 
inom fastigheten Hoby 3:9 kom in till byggnadsnämnden den 5 augusti 2019. 

Handlingar redovisar ett bostadshus i den nordöstra delen av fastigheten och ett separat 
stall och separat garage i den sydöstra delen. Stallet placeras utanför en radie om 50 meter 
från närmast bostadshus öster om fastigheten. 

Fastigheten är belägen sydväst om Skillinge och nordväst om Norrekås.
Marken inom fastigheten består av ängsmark delvis beväxt med träd och buskage.
Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.

Fastigheten berörs inte av detaljplan. 

Ärendet har inte varit ute på remiss till berörda sakägare. 

Förvaltningens ställningstagande
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked utifrån om-
rådets värden och översiktsplanens ställningstagande. 

Kustzonen representerar värden som behöver bevaras. Områden med odlingsmark, hag-
mark, och skogsmark inom pausområden företräder viktiga allmänna värden (odlingsland-
skap samt flora och fauna) och stort värde för människors upplevelser av området. Bebyg-
gelsetillägg kan utgöra risk för skada på riksintressen och värden. De viktiga aspekterna 
och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende markanvändning behö-
ver beaktas i ett långsiktigt perspektiv. Obebyggda områden och mellanrum med odlings-
mark och naturmark är viktiga och behöver värnas.

Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för landskapet 
och dess värden väger tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Bebyggelse inom fastigheten skulle innebära en negativ påverkan på landskapets särdrag. 
Bedömningen är att en byggnation påtagligt skulle skada natur- och kulturvärden.

Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen och 
ansökan strider mot översiktsplanens bebyggelsestrategi. Önskemål om bebyggelse i områ-
det inte är i linje med kommunens översiktsplan
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 99 forts Dnr 2019/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02 
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-08-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremiss för remittering till grannar och dialog med Länsstyrel-
sen.

Ann-Christin Råberg S): Negativt förhandsbesked, i enlighet med samhällsbyggnadsför-
valtningens beslutsförslag.

Beslutsgång återremiss

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för återremiss
NEJ-röst för att avgöra ärendet idag

Omröstningsresultat

Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot fyra NEJ-röster (Ann-Christin Råberg 
(S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Eje Hellerstedt (V)) beslutar nämnden att 
återremittera ärendet.
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för remittering till gran-
nar och dialog med Länsstyrelsen.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 100 Dnr 2019/65

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gladsax 8:15, nybyggnad av fritidshus 

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 17 juni 2019 och avser nybyggnad av 
fritidshus om 56 kvm byggnadsarea intill befintligt förråd. Total byggnadsarea blir 84 kvm. 
Fritidshuset placeras 9,20 meter från fastighetsgräns i norr. 

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.

Yttrande har inkommit ifrån VA-enheten, Simrishamns kommun och Ystad-Österlenregio-
nens miljöförbund. 

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 12:14.

Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Gladsax 8:16.

Beslutsunderlag

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
Ansökan om bygglov med handlingar 2019-06-17
Mark- och miljödomstolens beslut, 2017-10-16, ärende nr 403-8957-2017, mål nr P 3158-
17. 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse ta hänsyn till landskapsbilden och 
intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte 
påtagligt skada naturvärdena på platsen och inte medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningen.

Vidare bedöms föreslagen bebyggelse anknyta till befintlig bebyggelse i närheten utan att 
inkräkta på den och därmed skapa en god bebyggelsestruktur.

 Bygglov beviljas. 

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL). Kontroll-
ansvarig angiven enligt ansökan godkänns. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 100 forts Dnr 2019/65

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 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. Se nedan under upplysningar för ex-
empel på handlingar att ta fram till samrådet.

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. 

Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd. För en snabbare handlägg-
ning bör handlingarna komma in senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd:

 förslag till kontrollplan
 konstruktionshandlingar
 ventilationsritningar
 vatten-, avlopps- och värmeritningar
 energibalansberäkning
 markradonundersökning
 brandskyddsdokumentation
 projektering bredband
 färdigställandeskydd

I samband av 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 byggla-
gen 10 kap 4 §.

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

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § 
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 100 forts Dnr 2019/65

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgifter

Bygglov:          
(12+28) x 6 x 46,5 x 1,1 x 1,25 = 15 345 kronor  
Underrättelse:      
25 x 46,5 = 1 163 kronor

16 508 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan, 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
Kontrollansvarig (för kännedom)
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

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

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

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.

20



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 101 Dnr 2019/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tobisborg 1:1, förhandsbesked för campingverksamhet 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Tobisborg 1:1 kom den 5 juni 2019 in till 
byggnadsnämnden. Ärendet blev komplett för handläggning den 19 augusti 2019. 

Ansökan avser förhandsbesked för uppställningsplats för husbilar, husvagnar samt en 
framtida byggnation av servicehus och stugor på den södra delen av fastigheten. Hela fas-
tigheten har en yta på cirka 150 000 kvm. Berörd, sydlig, del omfattar cirka 80 000 kvm.  
I verksamhetsbeskrivningen framgår önskan om att etablera en ny campinganläggning med 
befintlig gård som navet i anläggningen. I denna kommer reception och personalutrymmen 
finnas. Anläggningen kommer bestå av fyra huvudområden, Tobisborgs gård, ställplatser 
för husbilar och husvagnar, tältplatser och stugområde. Området kommer att omfatta cirka 
200 ställplatser för husbilar/husvagnar och ett stugområde i sydvästra delen bestående av 
40–50 stugor på cirka 36 kvm vardera, samt tältplatser och tre servicehus.

Aktuell del av fastigheten Tobisborg 1:1 ligger utanför detaljplan och utom sammanhållen 
bebyggelse. 

Fastigheten berörs delvis av strandskydd och kulturmiljöstråk samt gränsar i väster till 
Bäckhalladalens naturreservat. Norra delen av fastigheten ligger inom Natura 2000 område 
(Gladsaxhallar och Tobisviksheden). Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.

Hela fastigheten ligger inom riksintresse för Naturvård, NBO, nationell bevarandeplan för 
odlingslandskap.

I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen i vilken det för aktuellt områ-
de anges att det för ny bebyggelse krävs särskilda skäl. 
Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv, som cykelvä-
gar, p-platser och servicebyggnader och ska prövas utifrån deras påverkan på helhetsupple-
velsen. Föreslagen placering ingår inte i utbyggnadsområde enligt översiktsplanen.

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Sökanden har bemött 
inkomna synpunkter.

Yttranden med erinran har kommit från fastighetsägare av Gladsax 22:84, 34:104, 34:99, 
34:128, 34:129 samt Gröstorp-Tobisborgs vägsamfällighetsförening som redovisats i sin 
helhet i ärendet. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 101 forts Dnr 2019/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande har även inkommit från Miljöförbundet och VA-avdelningen samt Trafikverket 
och Länsstyrelsen som redovisats i sin helhet.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Tobisborg 1:15, 1:16, 1:25, 
1:34 och Gladsax 34:21.
Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Tobisborg 1:23, 1:26, 1:29, Gladsax 
34:21 och 34:113. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att omfattningen av ansökan kan inte prövas genom 
förhandsbesked - sökta åtgärder innebär en ny sammanhållen bebyggelse och får en stor 
påverkan på omgivningen, vilket kräver ytterligare utredningar, som endast kan hanteras 
genom ett detaljplanearbete. 
Sökande har lämnat in ansökan om planbesked till samhällsbyggnadsnämnden och ärendet 
kommer upp på nämndens sammanträde den 26 september.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-11
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2019-06-05 samt 2019-08-07,08
Yttranden med erinran från fastighetsägare av Gladsax 22:84, 34:104, 34:99, 34:128, 
34:129 samt Gröstorp-Tobisborgs vägsamfällighetsförening.
Yttrande från Miljöförbundet, VA-avdelningen, Trafikverket samt Länsstyrelsen.
Sökandens bemötanden av inkomna yttranden

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked med följande villkor:
- En trafikutredning ska redovisas inför en ansökan om lov som belyser anslutning 

mot det allmänna vägnätet (Rv 9) avseende förväntad trafikalstring från verksamhe-
ten samt hur oskyddade trafikanter från verksamheten ska korsa riksvägen.

- Inför en ansökan om bygglov ska det tydligt redovisas åtgärder på den enskilda 
vägen (Karlstorpsvägen) för att klara trafik som alstras av verksamheten.

- En utredning med förslag på åtgärder ska redovisas inför en ansökan om lov som 
visar att vattenskyddsområdets föreskrifter inte påverkas på ett negativt sätt. Hän-
syn ska även tas till befintliga VA-ledningar, vattentäkt och hantering av dagvatten.

- Inför prövning av eventuellt bygglov behöver status och kapacitet på ledningsnätet 
och pumpstationer utredas, både avseende vatten och spillvatten ifall kommunalt 
VA ska användas. VA-avdelningen kan vara behjälplig med uppgifter och en anmä-
lan ska göras.

- Ska enskilt avlopp och/eller enskilt vatten anläggas ska tillstånd från Ystad-Öster-
lenregionens miljöförbund redovisas inför eventuellt framtida startbesked.

- Miljöutredning ska redovisas inför ansökan om lov som inventerar förekomst av 
skyddade arter, redogör för åtgärder och eventuella kompensationsåtgärder samt re-
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 101 forts Dnr 2019/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

dovisar ett beslut om tillstånd från länsstyrelsen med hänsyn till närhet av Natura 
2000-område och naturreservat.

- Inom strandskyddat område får inte schaktning eller fyllning göras eller anläggas 
uppställningsplatser för husbilar/husvagnar eller uppföras servicebyggnader utan 
dispens. Det saknas för närvarande skäl för att ge dispens från strandskyddsföre-
skrifterna eftersom alternativa platser finns på fastigheten.

- Ska åtgärder vidtas i fornlämning registrerad L1991:824 krävs tillstånd av länssty-
relsen.

- Inför ansökan om lov och startbesked avseende schaktmassor inom fruktodling 
kommer ni behöva utreda och redovisa eventuell förekomst av äldre svårbrytbara 
bekämpningsmedel (DDT).

Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked, i enlighet med samhällsbyggnadsför-
valtningens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Anders 
Johnssons förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked

Omröstningsresultat

Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot fyra NEJ-röster (Ann-Christin Råberg 
(S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Eje Hellerstedt (V)) beslutar nämnden om 
positivt förhandsbesked.  

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Positivt förhandsbesked med följande villkor:
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§ 101 forts Dnr 2019/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- En trafikutredning ska redovisas inför en ansökan om lov som belyser anslutning 
mot det allmänna vägnätet (Rv 9) avseende förväntad trafikalstring från verksamhe-
ten samt hur oskyddade trafikanter från verksamheten ska korsa riksvägen.

- Inför en ansökan om bygglov ska det tydligt redovisas åtgärder på den enskilda 
vägen (Karlstorpsvägen) för att klara trafik som alstras av verksamheten.

- En utredning med förslag på åtgärder ska redovisas inför en ansökan om lov som 
visar att vattenskyddsområdets föreskrifter inte påverkas på ett negativt sätt. Hän-
syn ska även tas till befintliga VA-ledningar, vattentäkt och hantering av dagvatten.

- Inför prövning av eventuellt bygglov behöver status och kapacitet på ledningsnätet 
och pumpstationer utredas, både avseende vatten och spillvatten ifall kommunalt 
VA ska användas. VA-avdelningen kan vara behjälplig med uppgifter och en anmä-
lan ska göras.

- Ska enskilt avlopp och/eller enskilt vatten anläggas ska tillstånd från Ystad-Öster-
lenregionens miljöförbund redovisas inför eventuellt framtida startbesked.

- Miljöutredning ska redovisas inför ansökan om lov som inventerar förekomst av 
skyddade arter, redogör för åtgärder och eventuella kompensationsåtgärder samt re-
dovisar ett beslut om tillstånd från länsstyrelsen med hänsyn till närhet av Natura 
2000-område och naturreservat.

- Inom strandskyddat område får inte schaktning eller fyllning göras eller anläggas 
uppställningsplatser för husbilar/husvagnar eller uppföras servicebyggnader utan 
dispens. Det saknas för närvarande skäl för att ge dispens från strandskyddsföre-
skrifterna eftersom alternativa platser finns på fastigheten.

- Ska åtgärder vidtas i fornlämning registrerad L1991:824 krävs tillstånd av länssty-
relsen.

- Inför ansökan om lov och startbesked avseende schaktmassor inom fruktodling 
kommer ni behöva utreda och redovisa eventuell förekomst av äldre svårbrytbara 
bekämpningsmedel (DDT).

 

Avgifter
Förhandsbesked :
100 x 46,5                   = 4 650 kronor
Underrättelse:
85 x 46,5   = 3 953 kronor

8 603 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervär-
desskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
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§ 101 forts Dnr 2019/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP) och Eje Hellerstedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till Gladsax 22:84, 34:104, 34:99, 34:128, 34:129 samt Gröstorp-Tobis-
borgs vägsamfällighetsförening 
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 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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§ 102 Dnr 2018/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rörum 31:1, nybyggnad av komplementbyggnad, plank och parkering 

Ärendebeskrivning

En ansökan om bygglov och marklov kom in till byggnadsnämnden den 3 juni 2019. Detta 
efter överprövning av byggnadsnämndens tidigare beslut den 4 juni 2018 § 43 där Mark- 
och miljödomstolen den 21 maj 2019 återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för ny 
handläggning. 

Aktuell ansökan skiljer sig mot tidigare ansökan avseende byggnadens placering, solceller 
på del av byggnad och utformning av parkering för att inte anlägga parkering vid mindre 
vattendrag. Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad, plank och parkering på 
fastighetens norra del. Komplementbyggnaden omfattas av 148,6 kvm och placeras cirka 
36 meter ifrån fastighetsgräns i nordöst och 48 meter från fastighetsgräns i nordväst. Bygg-
naden ska användas till gårdsbutik/huvudentré till befintlig verksamhet på fastigheten. Vi-
dare omfattar ansökan ett plank med en höjd på 1,60 meter och en total längd om 60,80 
meter och kommer att placeras som en avskärmning mellan parkering och trädgård. 

Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för Rörums kyrkby.

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Sökanden har bemött 
inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Mark- och miljödomstolens beslut 2019-05-21, mål P4805-18
Yttranden med erinran från fastighetsägare av Rörum 65:1, 33:9 och 1:11
Yttranden från medlemmar av Rackapottsvägens vägsamfällighet
Sökandes svar på inkomna yttranden

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden beträffande det riksintressanta området 
och höga natur- och kulturvärden på platsen samt utifrån en avvägning gjord emel-
lan enskilda och allmänna intressen, bedöms föreslagen komplementbyggnad, plank 
och parkering inte påtagligt skada de natur- och kulturmiljövärdena som återfinns 
på platsen utan kommer främja en ändamålsenlig resurshushållning och en långsik-
tigt god bebyggelsestruktur. Föreslagna åtgärder är i enlighet med områdesbestäm-
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

melserna och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för närboende. Bedöm-
ningen är att bygglov kan beviljas enligt PBL 9 kap. 31 §.

 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 enligt ansö-
kan 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 
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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.

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

Va-enhetens, Simrishamns kommun, yttrande ska följas. Säkerhetsföreskrifter avseende 
sekundärt vattenskyddsområde bifogas till detta beslut och ska följas.

Länsstyrelsens beslut ska följas både avseende landskapsbildskydd och artskydd.
 
Om överskott av schaktmassor från f.d. odlingsmarker uppstår och dessa planeras att läg-
gas utanför det fruktodlingsområdet eller transporteras bort från fastigheten ska kontakt tas 
med Ystad-Österlenregionens miljöförbund för bedömning om markprovtagningsbehov.

Det krävs tillstånd från miljöförbundet för schaktningsarbeten djupare än 0,5 meter i sam-
band med grundläggningsarbeten inom vattenskyddsområdets sekundära zon enligt Rör-

27



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 102 forts Dnr 2018/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ums vattenskydds föreskrift. Utifrån remissen miljöförbundet erhållit bedöms nybyggnad 
av komplementbyggnad och parkering utgöra ett grundläggningsarbete. Sökande uppma-
nas att ta kontakt med miljöförbundet.

Avgifter har tagits i tidigare beslut. I tidigare avgift ingår startbesked inkl. tekniskt samråd 
och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. 

Förslag på lämpliga handlingar inför samråd:

- Förslag till kontrollplan
- Konstruktionshandlingar
- Ventilationsritningar
- Brandskyddsdokumentation

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikestidningar (kungörelse)
Grannar (att beslut tagits)

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

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

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.

28



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 103 Dnr 2019/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - planprogram för Stengården (del av Simris 206:1, 20:31 och 
20:33), samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för del av Simris 206:1, 20:31 
och 20:33 till byggnadsnämnden, för yttrande senast 16 september. Byggnadsnämnden har 
begärt och fått förlängd svarstid.

Planärendet gäller Stengårdens avloppsreningsverk strax söder om Simrishamn. Planpro-
grammet redovisar förutsättningar och föreslår byggrätter för avlopps-reningsverk och 
kontor i syfte att underlätta utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden. Syftet med 
planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att i framtiden få bättre 
utvecklingsmöjligheter för reningsverkets verksamhet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2019, § 115 att godkänna planen för 
programsamråd.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-16
Kungörelse, samrådhandlingar för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända mot förslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 104 Dnr 2019/31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2019, uppföljning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollpla-
nen för 2019 avseende byggnadsnämnden. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. 
Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.

Vid uppföljningen upptäcktes inga avvikelser, som föranleder åtgärder.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-16
Uppföljning av den interna kontrollplanen per den 31 augusti 2019

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2019.

_______

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

30



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 105 Dnr 2019/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delårsbokslut  2019-01-01--2019-08-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med centrala anvisningar upprättat förslag 
till delårsbokslut avseende januari-augusti 2019 för byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-16
Delårsbokslut för januari-augusti 2019.
Delårsbokslut för januari-augusti 2019, KF-version, för kännedom

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 106 Dnr 2019/69

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från Anders Johnsson (M), Jan Persson (C), Kristina Nilsson 
(M), Ylva Stockelberg-Deilert (L) - "Öppna möten i byggnadsnämnden"

Ärendebeskrivning

Anders Johnsson (M), Jan Persson (C), Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert (L)
föreslår i skrivelse som delas ut vid nämndens sammanträde att byggnadsnämnden ska 
öppna upp byggnadsnämndens inledande information, där ärendelistan gås igenom med 
handläggarna närvarande.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter/förutsättningar 
för byggnadsnämnden att öppna upp för allmänheten att närvara vid mötets inle-
dande information.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 107 Dnr 2019/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppdrag till förvaltningschefen – handlingsplan för handläggningspro-
cess för bygglov

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde informeras att förvaltningen i större utsträckning är nödsakade att 
förlänga handläggningstiden för bygglovsprövningar. Det är personalsituationen som för-
orsakar detta.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Förvaltningschefen ges i uppdrag att arbeta med en handlingsplan med syfte att för-
korta handläggningstiderna. Arbetet redovisas vid nämndens sammanträde i okto-
ber.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

§ 108 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar:

1. Personal;

, bygglovshandläggare har börjat arbetsträna, 25 %
 bygglovshandläggare, ny rekrytering som börjat
 bygglovhandläggare – börjar sin anställning 1 oktober 2019

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:

2. Bygglovsverksamhet till byggnadsnämnden? – behandlades i ksau 18/9, remiss till 
bn och sbn, åter till ksau 20/11, ks , kf 

3. Uppföljning av aktivitetsplan , kopplade till nämndens mål
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