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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Beslutande:

Ann-Christin Råberg (S)
Fredrik Olsson (S) tjänstgör för Ulf Bengtsson (S)
Jan Persson (C)
Beat Senn (ÖP)
Thomas Hansson (MP), ordförande
Kristina Åhberg (M)
Kristina Nilsson (M)
Hans Dahlqvist (SD)
Lotta Rydell (F!), jäv § 96
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för Lotta Rydell § 96

Övriga närvarande:

Birgitta Öman (S)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Roland Thord (MP)
Anita Lindqvist (M)
Olof Jolom (M)
Jacques Öhlund (F!), §§ 79-95, §§ 97-100
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, utom § 94 (jäv)
Linda Larsson, planarkitekt, § 83
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Simret Kidane, ekonom, §§ 86–87
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson (2018/21), § 79
Ändring av föredragningslista (2018/22), § 80
Förvaltningschefens information (2018/10), § 81
Information: Kvarnby 154:1 (2017/402), § 82
Information: VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga detaljplaner och utbyggnadsområden (2018/72), § 83
Meddelanden (2018/7), § 84
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/8), § 85
Delårsbokslut 20180101--2018-08-31 (2018/37), § 86
Intern kontroll, uppföljning per den 31 augusti 2018 (2018/24), § 87

Sid 4
Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 8

Taxor 2019 (2018/75), § 88
Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station), Simrishamns
kommun, Skåne län - (markservitut) – granskning 2 (2017/326), § 89
Ändring av stadsplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station),
(markservitut), granskning 2 (2017/326), § 90
Gladsax 6:49, byggsanktionsavgift (2017/258), § 91
Svinaberga 12:38, byggsanktionsavgift (2017/325), § 92
Gladsax 28:1, nybyggnad av enbostadshus – förhandsbesked (2018/66),
§ 93
Mellby 6:70, nybyggnad av fritidshus (2018/67), § 94
Borrby 14:11, nybyggnad av torn och tre teknikbodar (2018/68), § 95
Skräddaröd 1:26, förhandsbesked för fritidshus (2018/69), § 96
Gislöv 187:5, förhandsbesked för enbostadshus och garage (2018/70), §
97
Baskemölla 5:39 - nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga
(2018/73), § 98
Baskemölla 88:47 - nybyggnad av enbostadshus (2018/74), § 99
Viks Fiskeläge 15:2, förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus
(2018/65), § 100
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§ 79

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

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

§ 80

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/22

Ändring av föredragningslista
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Intern kontroll, uppföljning per den 31 augusti 2018.
Ärendet tas upp som pkt 8 b, efter delårsbokslut 2018-01-01—2018-08-31.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 81

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/10

Förvaltningschefens information
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar om samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan.
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare informerar om bygglovsprövning av Folkskolan 4, 5,
6 och 7. Ny ansökan, som överensstämmer med planbestämmelserna, har lämnats in.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 82

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2017/402

Kvarnby 154:1
Ärendebeskrivning
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, informerar vid dagens sammanträde i rubricerade
ärende.
Byggnadsnämnden beviljade den 24 april 2018, § 27 bygglov för om- och tillbyggnad av
enbostadshus. Beslutet överklagades av granne.
Ärendet har varit föremål för överprövningar av Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avvisar i dom överklagande med hänvisning till att länsstyrelsen, i det här fallet, upphävt beslutet på en formell grund och återvisat ärendet för
fortsatt handläggning i nämnden.
Ärendet är nu ute på ny remiss. Remissmaterialet är identiskt med beslutsmaterialet
((27/2018) förutom en tillagd text som refererar till länsstyrelsens bedömning:
” -Anledningen till upphävandet var att befintlig byggnad, med sin från detaljplan avvikande placering 3,5 m från gräns inte var bevisligen rätt prövad enligt äldre bygglagstiftning,
den s.k. byggnadsstadgan eller 1947 års byggnadslag.
Det framgick inte heller om avvikelsen hade prövats i samband med senare bygglovsprövning enligt Äldre Plan-och bygglagen 1987 eller Plan-och Bygglagen 2010.
-Vid tiden för beslutet om bygglov 2018-04-24 fanns inte ursprungligt bygglov för Kvarnby 154:1 i Simrishamns kommuns lokala ritningsarkiv, delar av detta material från 1940
har sedan lokaliserats från centralarkivet i samma kommun. Något skäl till placeringen
återfinns dock inte i det beslutet.”

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 83

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/72

Information - VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga detaljplaner och utbyggnadsområden
Ärendebeskrivning
Linda Larsson, planarkitekt informerar i rubricerade ärende. Linda presenterar arbetsgruppens sammansättning och vilka olika förutsättningar som påverkar tillgången till VA.
Gruppen arbetar bland annat med inventering och åtgärdsplaner.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 84

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/7

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2018-09-12 som inte meddelar prövningstillstånd på överklagan av mark- och miljödomstolens beslut 2018-08-08 och byggnadsnämndens beslut 2018-03-06 §13 avseende beviljat bygglov för uppställning av återvinningsstation, fastighet Borrby 294:10 (2017/628).
2. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2018-09-07 som inte meddelar prövningstillstånd på överklagan av mark- och miljödomstolens beslut 2018-04-10 som upphävde
länsstyrelsens beslut och fastställde byggnadsnämndens beslut 2017-05-22 om negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Gladsax 23:47
(2017/147).
3. Mark- och miljödomstolens dom 2018-09-04 som undanröjer Lantmäteriets fastighetsbildningsbeslut gällande avstyckning av två nya fastigheter för bostadsändamål
från fastigheten Gladsax 8:10 (2015/587).
4. Länsstyrelsens beslut 2018-08-22 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
beslut 2018-07-09 avseende avslut på klagomålsärende (ovårdad tomt), fastighet Rönnebröd 6:65 (2018/250).
5. Länsstyrelsens beslut 2018-08-21 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
beslut 2018-06-04 § 49 avseende bygglov för flerbostadshus, fastighet Väderkvarnen
2 (2015/647).
6. Länsstyrelsens beslut 2018-08-20 som avskriver ärendet från vidare handläggning på
överklagan av byggnadsnämndens beslut 2018-06-25 §60 avseende beviljat bygglov
för nybyggnad av enbostadshus m.m. fastighet Folkskolan 6 (2017/272).
7. Länsstyrelsens beslut 2018-08-14 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut 2018-06-27 §118 avseende nybyggnad av enbostadshus, fastighet Rörum 90:1
(2018/199).
8. Länsstyrelsens beslut 2018-08-08 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
beslut 2018-07-09 att inte ingripa mot ifrågasatt ovårdad tomt, Borrby S:1
(2018/385).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

§ 84 forts

Dnr 2018/7

9. Mark- och miljödomstolens dom 2018-08-08 som avslår överklagandena av länsstyrelsens beslut 2018-04-12 och byggnadsnämndens beslut 2018-03-06 §13 avseende
beviljat bygglov för uppställning av återvinningsstation, fastighet Borrby 294:10
(2017/628).
10. Länsstyrelsens beslut 2018-08-02 som upphäver byggnadsnämndens beslut 2018-0625 § 57-60 avseende beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus m.m. på Folkskolan 3-6 (2017/269-272).
Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt överklagade beslut om förhandsbesked under perioden 2018:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
varav pga formellt fel
Rättsäkerhet %

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

1

1

0

6

0

2

2

6

1

1

1
1

1

5
1

100

100

100

100

100

50

1
50

83

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

29

33

27

45

30

39

25

35

0

0

4

0

1

0

6

0

Justerandes sign

6

Sep

Okt

Protokollsutdrag intygas:

Nov

Dec
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§ 85

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/8

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet
med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Henrik Olsson – delegeringsbeslut (ByggR) 2018-08-01—2018-08-31
Jonas Mårtensson – start- och slutbesked (ByggR) 2018-08-01—2018-08-31
Henrik Nordström – slut- och startbesked (ByggR) 2018-06-01—2018-08-31
Jonas Mårtensson – slutbesked (Evolution) 2018-08-01—2018-08-31
Jonas Mårtensson – starbesked (Evolution) 2018-08-01—2018-08-31
Henrik Nordström – startbesked (Evolution) 2018-08-01—2018-08-31
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut, 2018-06-01—2018-08-31
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 86

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/37

Delårsbokslut 2018-01-01--2018-08-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med centrala anvisningar upprättat förslag
till delårsbokslut avseende januari-augusti 2018 för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut för januari-augusti 2018
Överläggningar
Simret Kidane, ekonom, redogör för delårsbokslut för januari-augusti 2018.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2018.

_______

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 87

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/24

Intern kontrollplan 2018, uppföljning per 31 augusti 2018
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2018 avseende byggnadsnämnden. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser.
Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till risk- och konsekvensanalys.
Vid uppföljningen upptäcktes inga avvikelser. Förvaltningen har dock behov av att införa
nya rutiner för rapportering av delegationsbeslut från ByggR, ett nytt verksamhetssystem.
Beslutsunderlag
Uppföljning av den interna kontrollplanen per den 31 augusti 2018
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2018.

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

14

Byggnadsnämnden

§ 88

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/75

Taxor 2019
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden gav den 13 juni 2017, § 72 förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en
ny bygglovstaxa till 2019. Denna skulle utgå från Sveriges kommuner och landstings,
SKLs, Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 – version juni 2016.
Att konstruera en ny taxa från grunden är en krävande uppgift. SKL har sett ett behov av
att göra en större omarbetning av underlaget till taxa för PBL-området i syfte att få ett tydligare och mer transparent material och tillhandahåller underlag och beräkningsmall som
stöd för kommunernas arbete med detta.
Det nya underlaget bygger på att ge den enskilda kommunen ett redskap för att ta fram den
genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning, för att sedan
bygga upp sin taxa med utgångspunkt från det. Det är den enskilda kommunens kostnader i
form av handläggningskostnad och nedlagd tid som ska speglas i taxans avgifter.
Bygglovshandläggare/assistenter har från november 2017 fram till augusti 2018 fyllt i
tidsåtgången för varje moment i varje ärende. Materialet sammanställdes och har jämförts
med exempel från SKL och mot dagens taxor. Skillnaden var så pass stor i tidsuppskattningen att förvaltningen behövde utreda eventuella felaktigheter. Det visade sig att alla
händelser inte har tidsatts, och att assistenternas jobb inte alltid funnits med. Med facit i
hand är det väldigt svårt att tidsuppskatta sitt eget arbete när det inte finns tydliga rutiner
på hur det ska göras.
Vid diskussioner med närliggande kommuner, Ystad och Tomelilla har förvaltningen, liksom Ystad och Tomelillas bygglovsrepresentanter, kommit fram till att SKL:s senaste förslag till bygglovstaxa är komplicerad att tillämpa och få fram för mindre kommuner med
begränsade personalresurser. Ystad har kommit ungefär lika långt som Simrishamn och
Tomelilla tycker inte att de har ett större behov då de har ett blad som ganska enkelt tar
fram avgiften utifrån gamla taxan. I Ystad finns det en risk att de inte hinner få upp sina
taxor baserade på SKL förslag 2014 till 2019.
Vid jämförelse mellan Simrishamns och Ystad samt Tomelillas bygglovstaxor så kan man
generellt sammanfatta det med att Ystad ligger ungefär i samma nivå som Simrishamn,
möjligtvis aningen högre. Tomelilla och Simrishamn utgår från SKL underlag från 2011
men där skillnaden ligger i att Tomelilla har justeringsfaktor 0,8 mot Simrishamns 1,1.
Förvaltningen föreslår att nuvarande taxa kvarstår med vissa mindre justeringar för att gemensamt med SÖSK kommunerna komma fram till en ny taxa 2020 i enlighet med SKL 2014 förJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 88 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/75

slag. De mindre justeringarna består av höjning av handläggningstid per timme med 6 % samt
kommuniceringsavgifter som justerats med hänsyn till rimlighet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-12
Förvaltningens förslag till bygglovstaxa 2019, 2018-09-14
Byggnadsnämndens beslut 2017-06-13 §72
Sveriges kommuner och landstings, SKLs, Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 – version juni 2016
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisat förslag till bygglovstaxa för 2019.



Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 89

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2017/326

Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station), markservitut,
granskning 2
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Trafikverkets ombyggnad av Gärsnäs station
genom att flytta gång- och cykelbana, utöka parkering samt tillskapa vändplats för ersättningsbussar. Syftet är även att uppdatera detaljplanen efter befintlig bebyggelse och den
nuvarande användningen. Planområdet är beläget vid Gärsnäs station och avgränsas av
Storgatan i norr, Järnvägsgatan i söder, Malmövägen i öster, samt Hammenhögsvägen i
väster.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, § 145 att godkänna planen för
en andra granskning, då detaljplanen behövde delas i två planer för att kunna genomföras.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Kungörelse, planhandlingar, 2018-09-28
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 90

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2017/326

Ändring av stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, del av Stiby 1:110 m
fl (Gärsnäs centrum), granskning 2
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att uppdatera detaljplanen efter befintlig bebyggelse och den
nuvarande användningen. Planområdet är beläget vid Gärsnäs station och avgränsas av
Torggatan i norr, Storgatan i söder, Malmövägen i öster, samt Västergatan i väster.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, § 146 att godkänna planen för
en andra granskning, då detaljplanen behövde delas i två planer för att kunna genomföras.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Kungörelse, planhandlingar 2018-08-29
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända.

_______
Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 91

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2017/258

Gladsax 6:49, byggsanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Den 15 november 2016 kom en ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten Gladsax 6:49 (dnr 2016/691) in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten
ligger inom områdesbestämmelser för Gladsax by.
I samband med grannehörande för sökt åtgärd kom det den 11 april 2017 in ett remissvar
där det framgår att teknikhuset redan var uppfört vid tidpunkten för grannehörande. På så
vis kom det till samhällsbyggnadsförvaltningens kännedom att åtgärden hade påbörjats
utan bygglov och startbesked vilket föranledde ett tillsynsärende.
Den 5 maj 2017 skickades inkomna remissvar för bemötande till sökande. (avseende bygglovsprövningen med dnr 2016/691) Bland dessa remissvar fanns det som nu föranlett aktuellt tillsynsärende. Remissvaret har redovisats i sin helhet. Bemötande på inkomna remissvar inkom ej till förvaltningen. Då det inte förelåg något hinder att bevilja bygglov
fattade byggnadsnämnden på delegation beslut i ärendet den 16 maj 2017, § 2161 - beviljande av bygglov i efterhand för nybyggnad av teknikhus med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
En skrivelse, daterad 10 maj 2017, skickades till sökande för bygglovet (dnr 2016/691) om
att det kommit till förvaltningens kännedom att en bygglovspliktig/anmälningspliktig åtgärd påbörjats utan bygglov och startbesked på fastigheten. I skrivelsen informerades sökande/byggherren även om att byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL ska tas ut om
en överträdelse har skett. Sökande/byggherren gavs möjlighet till yttrande med sista svarsdag den 7 juni 2017. Skrivelsen har redovisats i sin helhet. Sökande har intill dags datum
ännu inte inkommit med något svar på skrivelsen.
Sökande/byggherren har fått förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 september 2018, för
bemötande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-05
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 30 § och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF
Områdesbestämmelser för Gladsax by
Förvaltningens granskningsblad för tillsynsärende med bygglovshandlingar, 2017-04-11
Förvaltningens förklaringsbrev, 2017-04-11
Byggnadsnämndens delegationsbeslut, 2017-05-16 § 2161
Justerandes sign
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Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Det är byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra byggherren, IP-Only Networks AB,
organisationsnummer 556597–6122, Bäverns Gränd 8, 753 19 Uppsala, en byggsanktionsavgift på 11 375 kronor.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.
Bilaga 1: Underlag för tillsynsärende
Bilaga 2: Ritning för teknikhus
Bilaga 3: Uträknings byggsanktionsavgift, Boverket
_______

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

Justerandes sign
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Svinaberga 12:38, byggsanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Via mailkonversation med fastighetsägaren till Svinaberga 12:38 den 8 juni 2017 kom det
fram att nu aktuell balkong redan var byggd på huvudbyggnaden. Fastigheten Svinaberga
12:38 ligger inom sammanhållen bebyggelse samt inom riksintresse för kust och turism,
regionalt kulturmiljöstråk, gränsar till landskapsbildskydd samt ligger inom Simrishamns
kommuns utpekat område för värdefull bebyggelsemiljö.
Efter diskussion, handläggare emellan, på bygglovsenheten gjordes bedömningen att tillbyggnad med balkong var en bygglovspliktig åtgärd. Detta meddelades till fastighetsägaren via e-brev den 14 juni 2017. Den 21 juni 2017 skickade dåvarande handläggare i ärendet en skrivelse till fastighetsägaren om att ett tillsynsärende hade startats angående tillbyggnad med balkong på rubricerad fastighet. I skrivelsen framgick att åtgärden kräver
bygglov. Fastighetsägaren uppmanades att inkomma med yttrande innan den 12 juli 2017.
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med balkong kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 juli 2017. Bygglov beviljades, efter grannehörande, genom delegationsbeslut den 8 januari 2018, § 2028.
Fastighetsägaren har inte inkommit med yttrande med avseende på förvaltningens uppmaning att bemöta tillsynsärendet. Svar på den uppmaningen har ännu inte till dags datum
kommit in. Fastighetsägaren till Svinaberga 12:38 har fått förvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 14 september 2018, för bemötande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-14
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL 9 kap. 31a § och 11 kap. 51 §
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Mailkonversation med en av fastighetsägarna
Bilder tillbyggnad med balkong från 2017-06-08
Förvaltningens skrivelse, 2017-06-21
Byggnadsnämnden beslut av 2018-01-08 § 2028
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift

Justerandes sign
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Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. E-brev från sökanden har delats
ut vid dagens sammanträde.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Det är byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra fastighetsägarna, Pernille Rasmussen, danskt personnummer 220469-1722, och Jakob Rasmussen, Kiviks Stora Väg 28, 277
31 Kivik,
Byggsanktionsavgiften sätts ned till en fjärdedel, 5 600 kronor.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.
Bilaga 1: Mailkonversation med en av fastighetsägarna
Bilaga 2: Bilder på balkong
Bilaga 3: Uträknings byggsanktionsavgift, Boverket
_______

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.
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign
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Dnr 2018/66

Gladsax 28:1, nybyggnad av enbostadshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 mars 2018 och avser
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gladsax 28:1, östra del enligt bifogad karta.
Fastigheten ligger utom plan och utom sammanhållen bebyggelse samt inom område utpekat som grön paus i Simrishamns kommuns översiktsplan.
Ärendet har varit ute på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
Beslutsunderlag
Bemötandeskrivelse från sökanden, inkommen 2018-09-25
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1–6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 17 och 18 §§
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-17, § 353 om en ny bebyggelsestrategi
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige,
2015-11-30 § 216
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Bemötandeskrivelse från sökanden har delats ut vid dagens förmöten.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras, på begäran av Kristina Åhberg (M), för interna överläggningar
mellan klockan 16.05-16.10.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslagen plats inte anses vara lämplig för ändamålet ur allmän synpunkt och inte ta tillräcklig
hänsyn till intresset av en god helhetsverkan, resurshållning, bebyggelsestruktur samt natur- och kulturmiljövärden på platsen och för området runt omkring. Ny bebyggelse får
anses skada områdets karaktär och vara ett främmande inslag i befintligt skogslandskap.
Justerandes sign
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Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan
medges på den avsedda platsen.

Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5 = 4 550 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:
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.

Justerandes sign
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Mellby 6:70, nybyggnad av fritidshus
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 30 juli 2018 och avser nybyggnad av
fritidshus om 98,0 kvm byggnadsarea och nybyggnad av sidobyggnad om 30,0 kvm byggnadsarea på fastigheten Mellby 6:70 med adress Emil Ols Strädde 11i Södra Mellby.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.
Ärendet har varit ute på remiss till berörda grannar och myndigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31b § Översiktsplan Simrishamns kommun,
antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Detaljplan Mellby Q1, laga kraft 2006-11-06
Tjänstemannajäv
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, är jäv och är inte närvarande vid överläggningar
och beslut i ärendet.
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden bedöms föreslagna åtgärder vara väl anpassade till omgivningen
och rådande kulturmiljö. Avvikelserna från gällande detaljplan får anses som mindre och
acceptabla utefter platsens topografi och beskaffenhet.



Bygglov beviljas.



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

Justerandes sign
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Kontrollansvarig är Göran Söderberg, Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, angiven
enligt ansökan godkänns.



Åtgärden får inte påbörjas utan att 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.

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd. Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Ventilationshandlingar
Markradonundersökning
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva
kompletteras med ytterligare handlingar.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-enhet.
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, 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.
Justerandes sign
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Avgifter
Bygglov: (17+28) x 6 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Underrättelse: 65 x 45,5

= 14 865 kronor
= 2 958 kronor
17 823 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett
arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked/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:
Inspiranda AB

Justerandes sign
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Dnr 2018/68

Borrby 14:11, nybyggnad av torn och tre teknikbodar
Ärendebeskrivning
En ansökan om nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48,0 meter ostagat torn (fackverksmast) samt tre tillhörande teknikbodar på fastigheten Borrby 14:11 kom in till bygglovsenheten den 25 juni 2018.
Fastigheten ligger utom plan och sammanhållen bebyggelse.
Berörda grannar och sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Ärendet har kungjorts i
Ystads Allehanda den 30 juni 2018.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 6 och 9 §§, 9 kap. 31 §
Kommunfullmäktiges beslut av 2017-01-30 § 12, dnr: 2016/418
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30
Mark- och miljööverdomstolens dom av 2015-09-16 mål nr P 3525–15
Mark- och miljödomstolens dom av 2016-07-27 mål nr P 1024–16

§ 216

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen görs bedömningen att i
detta fall väger det allmänna intresset tyngst. Föreslaget fackverkstorn får inte anses utgöra
en sådan fara för människors hälsa och säkerhet att bygglov inte kan beviljas. Föreslagna
åtgärder bedöms inte påverka landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena på platsen
negativt utan bidra till en för allmänheten god hushållning då mark som tas i anspråk inte
är planerad för bostadsbebyggelse eller annan samhällsnyttig funktion. Med stöd av 9 kap.
31 § PBL meddelas att bygglov beviljas för nybyggnad av fackverkstorn och tre stycken
teknikbodar på fastigheten Borrby 14:11.


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



Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00
eller via simrishamns.kommun@simrishamn.se, för att boka tid med en byggnadsinspektör.
Justerandes sign
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 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.
Yttrande från Försvarsmakten och Luftfartsverket ska följas.
Dispens från förordnandet om landskapsbildskydd krävs för åtgärden. Det åligger sökande
att inhämta detta tillstånd. Tillstånd söks och meddelas av Länsstyrelsen Skåne.
Avgifter
Bygglov: 250 x 45,5
= 11 375 kronor
Underrättelse: 85 x 45,5
= 3 868 kronor
Kungörelse: (Annonskostnad) 3 159 + (80 x 45,5) = 6 799 kronor
22 042 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______

Beslutet expedieras till:
Net4Mobility HB c/o Netel AB
Kontrollansvarig för kännedom
Trafikverket
Justerandes sign
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Fastighetsägare till:
Borrby 5:32
Borrby 57:2
Borrby 10:154
Borrby 309:1
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.

Justerandes sign
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Skräddaröd 1:26, nybyggnad av fritidshus - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten Skräddaröd
1:26 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 maj 2018.
Sökanden informerades den 15 maj 2018 om att ansökan inte bedömdes vara i linje med
Simrishamns Kommuns Översiktsplan. Sökanden har uttryckligen begärt att få ansökan
prövad. Området ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-12
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 §§
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige
2015-11-30, § 216, laga kraft 2017-03-15
Jäv
Lotta Rydell (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hennes ställe tjänstgör Jacques Öhlund (F!).
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen etablering bedöms kunna påtagligt skada de natur- och kulturmiljövärden som
finns på platsen. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till landskapsbilden eller intresset av
en god helhetsverkan, god bebyggelsestruktur utan bör ge upphov till s.k. spridd bebyggelse.
Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte
kan tillåtas på den avsedda platsen.

Justerandes sign
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Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5 = 4 550 kronor
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp.
_______

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

Justerandes sign
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Gislöv 187:5, nybyggnad av enbostadshus med garage - förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med garage på fastigheten
Gislöv 187:5 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 juni 2018.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Fastighetens omfattning och byggnadens placering framgår av karta tillhörande ansökan.
Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-12
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 §§
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse inte påtagligt skada de natur- och
kulturmiljövärden som finns på platsen och inte medföra någon betydande olägenhet för
omgivningen. Platsen bedöms vara lämplig för ändamålet och bebyggelsestrukturen fortsatt god.
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 för platsen
och området traditionell byggnadsstil och teknik.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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.
Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5
Underrättelse: 65 x 45,5

= 4 550 kronor
= 2 958 kronor
7 508 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Baskemölla 5:39 - nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga
Ärendebeskrivning
Ansökan kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 juni 2018.
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med en köks-entrédel och badrum,
samt nybyggnad av en komplementbyggnad/gäststuga. Tillkommande yta för entrédel och
badrum är 14,4 kvm, komplementbyggnaden är 25 kvm stor.
Fastigheten är belägen inom detaljplan. Fastigheten är även belägen inom den värdefulla
bebyggelsemiljö som Baskemölla centrala delar utgör.
Föreslagen tillbyggnad är placerad 3 meter från fastighetsgräns, i linje med befintligt fritidshus. Tillbyggnaden innebär att fastigheten bebyggs 3 % mer än vad detaljplan medger.
Komplementbyggnaden placeras helt på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Baskemölla 5:38, 5:42, 88:6,
87:1/Simrishamns Kommun, 88:8 och 104:6.
Yttrande har inkommit från VA-avdelningen. En lägenhetsavgift kan komma att tas ut för
komplementbyggnaden.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Baskemölla 104:7.
Sökanden har beretts möjlighet att ta del av remissvaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-12
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31b§
Detaljplan Baskemölla 1, laga kraft 1949-12-02
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.

Justerandes sign
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35

Byggnadsnämnden

§ 98 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/73

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen åtgärd, tillbyggnaden till bostadshuset innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende fastighetens/tomtens grad av exploatering, men avvikelsen utgör endast 3% så den kan ses som en mindre avvikelse som kan behövas för att åstadkomma en bättre planlösning med mer funktionella rum.
Den andra åtgärden, komplementbyggnaden, föreslås att placeras i den övre delen av den
långsmala tomten. Mellan den och bostadshuset formas vad som kan bli ett mer avskilt
trädgårdsrum avgränsat mot gatan, Aspevägen ovanför fastigheten.
Den föreslagna byggplatsen ligger precis innanför den i översiktsplan utpekade värdefulla
bebyggelsemiljön.
Byggnaden är i storlek identisk med ett s.k. Attefallshus som i lägen utanför utpekade kulturmiljöer/värdefulla bebyggelsemiljöer inte kräver bygglov, dessa får då även placeras på
s.k. prickmarkerad mark.
Avvikelse från placering på s.k. prickmarkerad mark har medgivits för garage/sidobyggnad
vid gatan tidigare, och gaturummet dit komplementbyggnaden vänder sig uppvisar inte ett
tydligt sammanhållet rum.
Miljön är inte en typisk kulturmiljö utan mer en varierat bebyggd villagata med byggnader,
främst från nittonhundratalets olika årtionden.
Bedömningen är att den tillkommande komplementbyggnaden inte påverkar gaturummet
Aspevägen i negativ bemärkelse utan kan bidra till, och genom sin placering ge viss stadga
till upplevelsen av gaturummet i relation till de ganska fritt grupperade andra byggnaderna
utefter Aspevägen.
Avvikelserna bedöms vara förenliga med planens syfte i detta läge, då byggnaden även är
relativt låg och motstående hus ligger högre så att man rimligtvis kan se över den mot sjön
inifrån husen på andra sidan gatan.
Byggnaden bedöms, efter grannehörande inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.


Bygglov beviljas.



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas då förslag till kontrollplan, teknisk beskrivning och konstruktionssnitt inkommit och godkänts.



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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg har inkommit till Byggnadsnämnden.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
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 Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (16+13) x 4 x 45,5 x 1,1 x 1,1 = 6 386 kronor
Underrättelse: 65 x 45,5
= 2 957 kronor
9 343 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked, fastställande av kontrollplan samt slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp.
Reservationer
Beat Senn (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Baskemölla 88:47 - nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan avseende nybyggnad av enbostadshus med garage kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 21augusti 2018. Det föreslagna bostadshuset har en byggnadsarea på 145 kvm, en övervåning på 112 kvm, garaget har 39 kvm byggnadsarea, tomtareal
är 1033 kvm.
Fastigheten är belägen inom detaljplan.
Föreslagen fasad mot gata, sydostfasad avviker från detaljplan då en del av gavelmotivet
överskrider i detaljplan angiven högsta byggnadshöjd, 3,6 m. Denna höjd överskrids på en
sträcka av 56 % av fasadens takfotslängd/byggnadshöjd.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande har inkommit från VA-avdelningen, förbindelsepunkter för vattenanslutning m.m.
finns vid fastighetsgräns, VA-ansökan ska ställas till dem.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare/delägare till Baskemölla 88:23,
88:24, 88:33, 88:36, 88:46, 87:1/Simrishamn Kommun och 88:47.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-12
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31b§
Detaljplan Baskemölla 9, laga kraft 1985-10-28
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen utformning av enbostadshus innebär en liten avvikelse från bestämmelserna i
detaljplan avseende överskriden byggnadshöjd utefter den beräkningsgrundande gatufasaden, då den försetts med ett s.k. gavelmotiv som upptar 56 % av fasadens längd. Upp till
33 % av längden för exempelvis en s.k. frontespis innebär ej beräkningsgrundande avvikelse.
Gatumiljön har flera byggnader med likartad gavelmotiv-utformning så avvikelsen bedöms
vara förenlig med planens syfte. Helhetsverkan bedöms bli fortsatt god inom det välutformade men även uttrycks- och höjdmässigt varierade planområdets olika byggnader.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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En avvägning har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen och byggnaderna bedöms
inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.


Bygglov beviljas.



Kontrollansvarig är Ove Bergenudd, Onslunda 2282, 277 45 Sankt Olof.



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



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

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
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 Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (21+28) x 10 x 45,5 x 1,1 x 1,1 = 26 977 kronor
Underrättelse: 65 x 45,5
= 2 958 kronor
= 29 935 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök, slutsamråd inklusive slutbesked.
Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Viks Fiskeläge 15:2, förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus på del av fastigheten Viks
Fiskeläge 15:2 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 juli 2018.
Byggnadens storlek och placering framgår av karta tillhörande ansökan.
Fastigheten ligger utom detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse.
Öster om aktuell ansökan finns sedan tidigare beslut om två nya bostäder på fastigheterna
Viks fiskeläge 15:16 och 15:17 (avstyckat från 15:2).
Fastighet Viks Fiskeläge 15:2 ingår till stor del av primär skyddszon för vattentäkt.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inte inleda detaljplanering av området.
Berörda myndigheter och grannar har inte blivit hörda.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-12
Sökande svar på förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-10-19 §162 om negativt planbesked
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 4, 5, 6 §§, 8 kap. 9, 10, 11 §§
samt 9 kap. 17, 18 och 39§§
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, § 216, laga kraft 15 mars 2017
Länsstyrelsens beslut om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vik
grundvattentäkt i Simrishamns kommun 2009-12-03, Dnr. 513-74828-08
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden samt tidigare beslut och med en avvägning
gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse inte vara
lämplig för ändamålet ur allmän synpunkt. Företräde ska ges åt sådan användning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Föreslagen lokalisering av ett bostadshus bedöms inte långsiktigt vara i linje med det negativa planmedgivandet, primära vattenskyddsområdet, översiktlig planering och intresset av
en god natur-resurshållning utan bedöms kunna skada ett allmänt försörjningsintresse.


Som förhandsbesked enligt Plan- och Bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.

Motiv för beslutet
I första paragrafen i plan- och bygglagen finns bestämmelser om bland annat byggande.
Bestämmelserna syftar till att, med hänvisning till den enskilda människans frihet, främja
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer.
Andra paragrafen gör gällande att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.
Kommunen har beslutat om att inte detaljplanera västra delen av aktuell fastighet, framförallt utifrån stöd i kommunens översiktsplan som bland annat grundar sig på att området
ligger inom inre vattenskyddsområde för Viks vattentäkt.
Aktuell ansökan kan öka risken att det allmänna försörjningsintresset avseende vattentäkten i Vik kommer att påverkas. Var den exakta gränsen när bebyggelseomfattningen påverkar Viks grundvattentäkt är svår att bestämma. Genom att detaljplanera större område finns
möjlighet att utreda grundvattenproblematiken i ett vidare perspektiv, viket inte är möjligt i
enskilda ansökningar för nyetablering av bostäder.
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 5 §, ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet,
jord, berg- och vattenförhållandena och möjligheterna att förebygga vattenföroreningar.
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 §, ska mark användas för det ändamål den är mest
lämpad vid lokalisering av byggnader. Då ska hänsyn tas till bland annat en ändamålsenlig
struktur, stads och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en
god helhetsverkan.
Föreslagen bebyggelse ingår inte i ett s.k. utbyggnadsområde enligt översiktsplanen och är
inte heller belägen inom ett område där utbyggnad företrädesvis ska ske som kvalitativ
förtätning inom befintlig bebyggelse och dess ortavgränsning, för att minska spridd bebyggelse och på så vis bidra till minskad miljöbelastning.
Prövning av lokaliseringsfrågor enligt plan- och bygglagen ska ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen och syfta till att mark- och vattenområden används för de eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

41

Byggnadsnämnden

§ 100 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/65

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
För området finns av Länsstyrelsen speciellt utarbetade skyddsföreskrifter vid vattenskyddsområden. Genom tillåtelse av ytterligare bostäder ökar risken för att dessa skyddsföreskrifter inte efterlevs eller kan kontrolleras.
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31§ ska bygglov ges för åtgärd utanför ett område med
detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och delar av
8 kap. Omfattning på byggnadsverk i området, i samband med denna ansökan, innebär att
pröva förutsättningar för planläggning enligt 4 kap 2 eller3 §. Enligt 4 kap 2 § ska kommunen med detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 1. En ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänvisning till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen 3. Ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4a § och a)
byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder
stor efterfrågan på området för bebyggande, eller b) byggnadsverket placeras i närheten av
en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.
Genom samhällsbyggnadsnämndens beslut, att inte medge detaljplaneläggning för nya
bostäder inom aktuellt område anses frågan om krav på detaljplaneläggning vara besvarad
och samtidigt genom beslutet inte lämpligt. Att dela upp ansökningar för att uppnå samma
resultat kan inte vara plan-och bygglagens syfte och strider samtidigt mot kommunens beslut.
Avgift
Enligt fastställd taxa - Förhandsbesked 4 550 kronor
______
Beslutet expedieras till:
sökande
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Protokollsutdrag intygas:

42

Byggnadsnämnden

§ 100 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-09-25

Dnr 2018/65

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:

