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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 49 Dnr 2019/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 50 Dnr 2019/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020-2022, workshop nämndmål 2020

Nämnden har under förmiddagen arbetat med nämndens mål 2020.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 51 Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Mark- och miljödomstolens två domar 2019-04-16 (två klaganden) som avslår överkla-
gandet på länsstyrelsens beslut den 9 januari 2019 som avslog överklagan av byggnads-
nämndens beslut den 8 oktober 2018 att inte ingripa mot olovlig byggnation, fastighet
Hoby 18:21 (dnr 2014/390).

2. Länsstyrelsens delbeslut 2019-04-25 som avslår begäran om inhibition på överklagan
av byggnadsnämndens beslut den 7 mars 2019 § 107 avseende beviljat bygglov för till-
byggnad av enbostadshus och mur, Sandby 66:2 (dnr 2019/75).

3. Länsstyrelsens beslut 2019-04-30 om tillstånd för uppförande av ett orangeri med
gårdsbutik inom område med förordnande om landskapsbildskydd på fastigheten Rör-
um 31:1 (dnr 2018/19).

4. Länsstyrelsens beslut 2019-04-30 om avskrivning av ansökan om dispens från art-
skyddsförordningen rörande groddjur på fastigheten Rörum 31:1 (dnr 2018/19) under
förutsättning att ”grispölen” inte påverkas.

5. Mark- och miljööverdomstolen beslut 2019-05-02 att inte ge prövningstillstånd på
överklagan av mark- och miljödomstolens dom 28 februari 2019 och länsstyrelsens av-
slag på överklagan av byggnadsnämndens beviljade bygglov den 4 oktober 2018 § 249
för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Folkskolan 3, (dnr 2018/312).

6. Länsstyrelsens beslut 2019-05-09 som avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut
den 18 april 2019 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommit avseende tidigare
beslut om beviljat bygglov den 27 juni 2018 för nybyggnad av transformatorstation,
fastighet Glimminge 36:1 (dnr 2018/121).

7. Länsstyrelsens beslut 2019-05-09 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bevil-
jade bygglov den 29 januari 2019 § 9 avseende tillbyggnad i två plan och takkupa av
enbostadshus, fastighet Skeppet 7 (dnr 2018/139).

8. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-25 § 85 om att avsluta uppdraget om åt-
gärdsplan enligt tidigare beslut avseende föreslagna åtgärdsförslag i antaget bostadsför-
sörjningsprogram. Som skäl anges att de flesta åtgärderna redan påbörjats, genomförts
eller avfärdats på grund av olika skäl. Fokus kommer nu istället kunna läggas på att un-
dersöka/utreda flyttkedjor inom kommunen och in till kommunen.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 51 forts Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

9. Kommunfullmäktige tog beslut 2019-03-25 § 26 om kommunens reglementen. I detta
beslut finns byggnadsnämndens reglemente och allmänt nämndsreglemente som gäller
samtliga nämnder. Dessa redovisas i sin helhet till byggnadsnämnden.

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

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

77 74 74 72

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

53 38 52 51

Antal under månaden 
överklagade beslut

2 1 2 1
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 52 Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

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

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

Avskrivningar (ByggR) april 2019 – Henrik Nordström
Avskrivningar (ByggR) april 2019 – Henrik Olsson
Slutbesked (ByggR) april 2019 – Henrik Nordström
Slutbesked (ByggR) april 2019 – Jonas Mårtensson
Startbesked (ByggR) april 2019 – Henrik Nordström
Startbesked (ByggR) april 2019 – Jonas Mårtensson
Avskrivningar (ByggR) april 2019 – Camilla Hedin
Bygglov (ByggR) april 2019 – Åsa Jonasson
Bygglov (ByggR) april 2019 – Henrik Olsson
Bygglov (ByggR) april 2019 – Camilla Hedin
Bygglov (ByggR) april 2019 – Eva Ferlinger
Startbesked (ByggR) april 2019 – Jonas Mårtensson
Startbesked (ByggR) april 2019 – Henrik Nordström
Strandskyddsdispens (ByggR) april 2019 – Camilla Hedin
Avskrivning tillsyn (ByggR) april 2019 – Peter Karila
Slutbesked (Evolution) april 2019 – Jonas Mårtensson
Slutbesked (Evolution) april 2019 – Henrik Nordström

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut, 2019-04-01—2019-04-30 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 53 Dnr 2019/31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2019 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys avseende 
byggnadsnämndens verksamhet. Analysen har gjorts med utgångspunkt från COSO-mo-
dellen.

Vid risk- och väsentlighetsbedömningen användes följande matris:

Konsekvens
4. Allvarlig
3. Kännbar
2. Lindrig
1. Försumbar

 1. Osannolik 2. Mindre sannolik  3. Möjlig  4. Sannolik Sannolikhet
3

12
8
4

12 16
3 6
2 4

9
6

4 8

1 2

Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, 
verksamhetsmässig eller annan konsekvens, d v s en subjektiv risk- och väsentlighetsbe-
dömning. Ett värde på 9-12 indikerar att rutinen/ processen bör tas med i den interna kon-
trollplanen. Ett värde på 16 innebär att direkt åtgärd bör genomföras.

Analysen har resulterat i följande:

Position Konsekvens Sannolikhet Värde*
1) 2 3 6

2) 3 3 9

3) 2 3 6

4) 2 2 4

5) 3 2 6

Risker

Ekonomi - Budget hålls inte.

Beslutsförmåga - politiska beslut kan inte fattas på grund av för få närvarande 

*Räknas ut som: Talet för sannolikhet muliplicerat med talet för konsekvensen.

Handläggning sker inte i tid (10 veckor bygglov och 4 veckor anmälningar).

Rättssäkerhet - beslut följer inte lagar.

Delegeringsbeslut - redovisning sker inte till nämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, med anledning av ovanstående, tagit med rättssäker-
het och redovisning av delegeringsbeslut i den interna kontrollplanen för 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-05-14.
Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2019.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 53 forts Dnr 2019/31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna den interna kontrollplanen för 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 54 Dnr 2019/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-04-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-april 2019. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla sin bud-
get, förutsatt att arkitekturpris delas ut för 10 tkr och att ytterligare utbildningsinsatser för 
57 tkr genomförs under året.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Ekonomisk rapport per april 2019

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per april 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 55 Dnr 2019/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsynsplan 2019 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, förhandsbesked, strandskydd och tillsynsä-
renden. Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en stads- och land-
skapsbild som ska vara estetisk tilltalande. Byggnadsnämnden ska också se till att bygglov 
är förenliga med gällande lagar, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att lagar och bestämmelser 
följs. Det är viktigt för medborgarnas förtroende att byggnadsnämnden lever upp till sitt 
ansvar och det blir odemokratiskt om den enskildes möjlighet att bygga inte grundas på 
lagar och bestämmelser utan på grannars goda vilja.

Tillsyn sker vid anmälan. Byggnadsnämnden har idag ingen uppsökande verksamhet. För 
att ta initiativet, planera verksamheten och prioritera rätt har en tillsynsplan upprättats som 
innehåller en utförlig behovsutredning, aktuella tillsynsområden, konsekvensanalys och 
prioriteringar. Tillsynsplanen ska följas upp årligen. Denna tillsynsplan är en uppföljning 
av tillsynsplan 2018 med tillägg att även nytillkomna tillsynsärenden prioriteras och inte 
som tidigare bara prioritering av ”högen”.

Simrishamns kommun får årligen in ca 75 nya tillsynsärenden och har ca 150 öppna till-
synsärende (2019). Det tilldelades resurser 2018 för att öka rättssäkerheten och framförallt 
för att handlägga tillsynsärenden, men som avsåg endast 2018. Den ökade mängden bygg-
lovsärenden under 2017 och 2018 med en total ökning med 6 % har inneburit att mindre tid 
har kunnat läggas på tillsynsärenden än vad som var planerat. Fram till maj 2019 har vi 
samma mängd ärenden som i fjol vid samma tid.

Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument i arbetet med tillsynsärenden och ett 
hjälpmedel för att kunna prioritera rätt.

Behovsutredningen visar på ett behov av 6,9 handläggare inkl. assistenter per år för att 
bedriva den dagliga verksamheten, med lov och anmälningsärenden m.m. För att handläg-
ga nya tillsynsärenden behövs 0,8 handläggare per år och för äldre tillsynsärenden i ”hö-
gen” 1,6 handläggare under ett år.

Bygglovsenheten har idag 7,2 handläggare inkl. assistenter. Genom effektiviseringar under 
2019 gör förvaltningen bedömningen att antal tjänster är tillräckliga för det årliga arbetet, 
med bygglovshantering och inkomna tillsynsanmälningar. Däremot kommer effektivise-
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 55 forts Dnr 2019/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ringarna under 2019 samt inskolning av personal innebära att ”högen” av tillsynsärenden 
kommer att bli något fler.

Utan mer resurser blir konsekvenserna att ”högen” med tillsynsärenden ökar något under 
2019 för att sedan inte ha tid att handläggas. Endast nyinkomna tillsynsärenden förutom 
bygglovsärenden kommer sedan kunna hanteras. Detta i sin tur kan leda till att bebyggelse-
miljön blir ovårdad och rättssäkerheten blir lidande samt minskat förtroende för byggnads-
nämnden. Förvaltningens arbetsmiljö kommer också påverkas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-15
Tillsynsplan 2019, förslag

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta ”Tillsynsplan 2019”.

 Byggnadsnämnden vill att samhällsbyggnadsnämnden avsätter tillräckliga medel i
budget 2020 för tillsynsplanens genomförande.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 56 Dnr 2019/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn Taltrasten 21, tillbyggnad av fritidshus 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 17 oktober 2018 och avser tillbyggnad 
av fritidshus med 10 kvm byggnadsarea samt balkong på fasad åt nordöst. 

 Fastigheten ligger inom detaljplan.

Tillbyggnaden inrymmer på nedre plan ett gästrum och del av kök. På övre plan inryms ett 
sovrum och en mindre balkong om 5 kvm. Balkongen placeras 2,55 meter ovan mark och 
kragar ut 0,50 meter ifrån fasaden. Balkongen räknas inte in i byggnadsarean. Tillbyggnad 
av befintligt fritidshus, 2,60 meter, sker i fastighetsgräns och följer befintlig fasadlinje. 

Enligt gällande detaljplan placeras tillbyggnaden på korsmarkerad mark där utbyggnader 
till byggnaden tillåts. Som exempel kan en veranda räknas som en utbyggnad. Förvaltning-
en gör bedömningen att tillbyggnaden kan prövas som en liten avvikelse vilket har skett 
via remissförfarande till berörda grannar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 31 b §
Detaljplan Simrishamn 28, laga kraft 1951-10-19

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till 
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen tillbyggnad av fritidshus och balkong som 
lämplig. Utformning och materialval bedöms vara anpassad till rådande kulturmiljö och 
omgivande bebyggelse. Avvikelsen mot gällande detaljplan bedöms som liten och kommer 
inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 

 Bygglov beviljas.

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig,  
, 211 42 Malmö, godkänns. 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 56 forts Dnr 2019/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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:
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Ventilationshandlingar
Vatten-, avlopp- och värmeritningar
Brandskyddsdokumentation

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tek-
niskt samråd.
………………………………….
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras 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.

Yttrande från VA-avdelningen, Simrishamns kommun, ska följas.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § 
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Byggherren ska ta 
kontakt med Länsstyrelsen angående eventuellt tillstånd för markingrepp i fornminnesyta.

Avgifter
Bygglov:          
(15+23) 3 x 45,5 x 1,1 x 1,1 = 6 276 kronor  
Underrättelse:      
(45 x 45,5) + (40 x 45,5) = 3 868 kronor

         10 144 kronor
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 56 forts Dnr 2019/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan 
samt slutsamråd inkl. slutbesked.

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig, beslut för kännedom
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

Fastighetsägare till:
Simrishamn Taltrasten 20 
Simrishamn Taltrasten 22 
Simrishamn Taltrasten 25

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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 57 Dnr 2019/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gladsax 27:5, förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Gladsax 
27:5 kom in till byggnadsnämnden den 31 mars 2019. Ärendet har tidigare prövats genom 
ansökan om förhandsbesked vilken kom in den 7 november 2016. Byggnadsnämnden med-
delade ett negativt förhandsbesked vilket sedan överklagades av sökanden. Länsstyrelsen 
upphävde byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet tillbaka till byggnadsnämn-
den för nytt beslut. Byggnadsnämnden överklagade Länsstyrelsens beslut hos Mark- och 
miljödomstolen som meddelade i beslut den 10 april 2018 att Länsstyrelsens beslut upp-
hävs och att byggnadsnämndens beslut om att meddela negativt förhandsbesked står fast. 

Byggnadsnämnden hade ärendet uppe för beslut vid nämndens sammanträde den 23 april 
2019. Berörda grannar och myndigheter hade då inte fått remiss i ärendet då förvaltningens 
förslag var i enlighet med översiktsplanens bebyggelsestrategi med beslutsförslag att med-
dela negativt förhandsbesked. Efter votering beslutades att återremittera ärendet till förvalt-
ningen för att höra berörda grannar och myndigheter för att sedan prövas av Byggnads-
nämnden.

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

Fastigheten ligger utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp vilket 
innebär att kommunen inte har skyldighet att ansluta fastigheten. I samband med förhands-
ansökan år 2017 uppgav VA-avdelningen i sitt remissvar daterat 2017-05-05 att det då 
fanns viss ledningskapacitet till enstaka nyanslutningar. Sedan dess har några fastigheter 
anslutits till kommunalt vatten och avlopp vilket medför att det inte finns någon kapacitet 
för nyanslutningar för fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet.

Gladsax 27:5 ligger inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Vik. Då anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp i dagsläget inte är möjligt återstår enskild avloppsanlägg-
ning, vilket är möjligt inom sekundärt vattenskyddsområde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett positivt förhandsbesked inte kan 
lämnas.

Beslutsunderlag

17



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 57 forts Dnr 2019/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08 och 2019-05-17
Situationsplan, 2019-03-21
Skrivelse från sökanden, 2019-03-21
Ansökan om förhandsbesked, 2019-03-21
Mark- och miljödomstolens beslut av 2018-04-10 mål P 4136–17
Byggnadsnämndens beslut av 2019-04-23 § 47

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Som förhandsbesked lämna ett positivt besked.
Ann-Christin Råberg (S): Som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden inte 
kan tillåtas på den avsedda platsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att lämna ett 
positivt förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda plat-
sen.

Avgifter

Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Underrättelse: 65 x 46,5 = 3 223 kronor

7 873 kronor

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

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S) Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökanden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 58 Dnr 2019/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gladsax 23:47, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus kom in den 7 mars 2019.

Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus inom fastighetens norra del.

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.

Fastigheten ingår i område som tidigare, utifrån ekonomisk karta och flygfoto, har varit 
mark för fruktodling.

Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen. Det finns inga fornminnen mar-
kerade för området.

Området berörs inte av detaljplaner.

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, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Yttrande har 
inkommit från Miljöförbundet och VA-avdelningen. Remissvar utan erinran har inkommit 
från fastighetsägare till Gladsax 23:44 och 23:45. Remissvar med erinran har inkommit 
från fastighetsägare till Gladsax 23:46. Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare 
till Gladsax 22:11 och 23:42.

Ansökan är inte förenlig med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedöm-
ningen är, med hänsyn till allmänna intressen, att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.

Beslutsunderlag

Ansökan om förhandsbesked 2019-03-07.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 58 forts Dnr 2019/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Som förhandsbesked lämna ett positivt besked.
Ann-Christin Råberg (S): Som förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden inte 
kan tillåtas på den avsedda platsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att lämna ett 
positivt förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan medges.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Underrättelse:45 x 46,5     = 2 093 kronor

6 743 kronor

Beslut i ärenden ska tas inom tio veckor. Om tidsfristen har löpt ut ska avgiften reduceras 
med en femtedel per påbörjad vecka. Tidsfristen överskrids med två veckor.
Reduktion av avgift
4 650 kronor / 5 = 930 x 2 =   - 1 860 kronor

= 4 883 kronor

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S) Mats Kaldve (ÖP) och Eje Hellerstedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet) – Gladsax 22:11, 23:42, 23:44, 23:45 och 23:46
Fastighetsägare till Gladsax 23:46
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 58 forts Dnr 2019/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 59 Dnr 2019/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gladsax 33:3, nybyggnad av fackverkstorn och tre teknikbodar 

Ärendebeskrivning

Ansökan om nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ända-
mål bestående av ett 48 meter högt fackverkstorn samt tre tillhörande teknikbodar kom in 
den 15 februari 2019.

Ärendet gäller uppförande av kommunikationsanläggning inom den västra delen av 
Gladsax 33:3. Berört område är beläget nordväst om Gladsax bybebyggelse och nås via 
Gladsax Bygata.

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Ärendet kun-
gjordes i Ystads Allehanda den 9 mars 2019. Yttrande har inkommit från Länsstyrelsen, 
Försvarsmakten, Luftfartsverket och VA-avdelningen. Remissvar utan erinran har inkom-
mit från fastighetsägare till Gladsax 33:1, 33:2, 33:3 och 33:4. Byalaget tar inte ställning.

Bedömningen är, utifrån allmänna och enskilda intressen, att bygglov kan beviljas för an-
läggningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-17
Ansökan om bygglov 2019-02-15/19

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Plan- och bygglagen 9 kap 31 § anger att bygglov ska ges för en åtgärd utanför område 
med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter plan-
läggning och uppfyller lagens krav avseende allmänna och enskilda intressen samt krav på 
byggnadsverk.

Föreslagen anläggning bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

 Bygglov beviljas för nybyggnad av fackverkstorn och tre teknikbodar.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 59 forts Dnr 2019/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap 9 § PBL). Kontroll-
ansvarig enligt ansökan godkänns. 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

 Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan ges.

Sökanden kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 för att be-
stämma tid med en byggnadsinspektör.

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.

Yttranden från Länsstyrelsen, Försvarsmakten och Luftfartsverket ska följas.

Beslut i ärenden ska enligt plan- och bygglagen tas inom tio veckor. Om tidsfristen har löpt 
ut ska avgiften reduceras. Ansökan var komplett den 19 februari. Remisstiden var t o m 
den 29 mars. Försvarsmakten begärde förlängd svarstid tre gånger (21 mars, 4 april och 12 
april), den tredje gången t o m 2019-04-24, p g a kontakt med bolaget om vad som kommer 
att placeras i masten. Försvarsmaktens yttrande inkom 2019-04-30. Den förlängda svarsti-
den innebär att ärendeprocessen har förlängts och beslutshanteringen har förskjutits. Tids-
fristen tio veckor överskrids med fyra veckor, denna tid motsvaras av tiden för förlängd 
svarstid. Avgiften för ärendet reduceras inte p g a att anledning till överskridande är för-
längd svarstid för myndighet.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Bygglov: 250 x 46,5 = 11 625 kronor
Underrättelse: 65 x 46,5 = 3 023 kronor
Kungörelse annonskostnad 5 696 kronor

20 344 kronor
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 59 forts Dnr 2019/41

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan samt slutbesked.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande Net4Mobility HB, c/o Netel AB 
Kontrollansvarig (för kännedom)
Fastighetsägare – Gladsax 33:3 (för kännedom)
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet) – Gladsax 29:4, 33:1, 33:2 och 33:4
Gladsax Lekplatsförening (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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 60 Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mellby 14:1, förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inkom den 25 januari 
2019.

Ärendet gäller nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten, en tomtplats inom den 
västra delen av fastigheten och en tomtplats inom den östra delen.

Fastigheten är belägen väster om bygatan Mellby Backe i Södra Mellby.

Marken inom fastigheten består till stor del av odlingsmark, marken närmast bygatan är 
gräsbeväxt.

Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen. Det finns inga fornminnen mar-
kerade för området.

Området berörs inte av detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält redovisar att fastigheten är belä-
gen inom ortsområde för Södra Mellby där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt.

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. En stor del av Södra Mellby, bebyggelsen längs 
bygatan Mellby Backe och anslutande strädden, redovisas som värdefull bebyggelsemiljö 
där stor varsamhet ska beaktas vid förtätning.

Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande. Yttrande har 
inkommit från Trafikverket, Österlens Kraft, VA-avdelningen och gata/park-enheten. Re-
missvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Mellby 14:3 och 14:5. Re-
missvar utan erinran har också inkommit för Mellby 13:2 och 73:1 där sökanden är fastig-
hetsägare. Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Mellby 6:20, 6:25, 
6:35 och 13:4. Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Mellby 20:5. Byalaget 
har inget att erinra.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 60 forts Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bedömningen är, utifrån förutsättningar och sammanhang, att ett positivt förhandsbesked 
kan lämnas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-17
Ansökan om förhandsbesked 2019-01-25.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Vid avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslaget upp-
lägg där två enbostadshus, två tomtplatser, adderas till den befintliga bebyggelsestrukturen 
kan betraktas som lämpligt i sammanhanget. Förutsättningar för en fortsatt god bebyggel-
sestruktur bedöms föreligga varför positivt förhandsbesked kan meddelas.

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden medges.

 Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljut-
formning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
-Bostadshus och komplementbyggnader ska till skala och format harmonisera med byns 
bostadsbebyggelse och vid utformning av de tillkommande byggnaderna ska stor hänsyn 
tas till kulturmiljöns värden.
-Tillstånd för väganslutning ska erhållas från Trafikverket.
-Yttranden från Österlens Kraft och VA-avdelningen ska beaktas.

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

                          8 603 kronor
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 60 forts Dnr 2019/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut i ärenden ska tas inom tio veckor. Om tidsfristen har löpt ut ska avgiften reduceras 
med en femtedel per påbörjad vecka. Tidsfristen överskrids med drygt sju veckor.

Reduktion av avgift: 4 650  / 5 = 930 x 5 = 4 650 kronor
summa 3 953 kronor

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet) – Mellby 6:20, 6:25, 6:35, 13:4, 14:3, 14:5, 14:6 och 
20:5

Klagande sakägare/granne:
Fastighetsägare till Mellby 6:20, 6:25 och 6:35

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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 61 Dnr 2019/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 27:11, nybyggnad av enbostadshus - förhandsbesked 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hoby 27:11 
inkom till byggnadsnämnden den 22 februari 2019. 

Bebyggelsens placering och utformning framgår av ansökan och tillhörande beskrivning.

Fastigheten är belägen sydväst om Skillinge och nordväst om Norrekås.

Marken inom fastigheten består av ängsmark.

Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv en-
ligt MB 4:2 och rörligt friluftsliv enligt MB 4:1-2 samt gränsar till område med riksintresse 
för naturvärde. Hoby 27:11 ligger inom Länsstyrelsens f.d. tillsynsområde men upphävdes 
när Simrishamns kommuns översiktsplan vann laga kraft. Översiktsplanens ställningsta-
gande för området Norrekås Örnahusen: Bevara områdets speciella karaktär och utveckla 
den småskaliga turismen. Det finns stora allmänna intressen och värden att värna om. Om-
rådet bör inte fragmentiseras med ytterligare ny bebyggelse. Området anses i princip full-
byggt. Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär. Då ny bebyggelse 
anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av 
plan- och bygglovsärenden.
Fastigheten ligger inom Länsstyrelsens f.d. tillsynsområde för Norrekås-Örnahusen vilket 
upphävdes när Simrishamns kommuns översiktsplan vann laga kraft. I dialog med Länssty-
relsen kring nya byggrätter inom f.d. tillsynsområdet har det tydligt framförts att området 
Norrekås-Örnahusen åter igen kommer bli ett tillsynsområde. Detta oavsett hur många 
byggrätter som beviljas av Byggnadsnämnden. 

Området berörs inte av detaljplaner.

Berörda myndigheter och grannar har inte blivit hörda.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 4, 6 §§, och 9 kap 17 §
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 61 forts Dnr 2019/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremiss till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att 
remittera ärendet till berörda sakägare. Ärendet prövas när remissvar inhämtats.

Ann-Christin Råberg (S): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen beslutsförslag att som 
förhandsbesked meddela att den föreslagna åtgärden inom Hoby 27:11 inte medges.

Beslutsgång – återremiss

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för återremiss
NEJ-röst för att ärendet ska avgöras idag

Omröstningsresultat

Med 6 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Eje 
Hellerstedt (V), Per-Ove-Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 3 NEJ-röster (Ann-
Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldve (ÖP) beslutar nämnden att återremit-
tera ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att remittera 
ärendet till berörda sakägare. Ärendet prövas när remissvar inhämtats.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hoby 27:11 (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 62 Dnr 2019/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dokumenthanteringsplan 2019 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har, den 31 augusti 2015, antagit ett arkivreglemente. Kommunstyrel-
sen är kommunens arkivmyndighet. I arkivreglementet framgår att varje myndighet ansva-
rar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och varje myndighet ska upprätta en plan som 
beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 

Nu gällande dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden (myndighetsnämnden) är från 
2012. Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag som liksom tidigare grundar sig i Tryckfri-
hetsförordningen och Arkivlagen utifrån förslag från Sveriges kommuner och landsting. I do-
kumenthanteringsplanen redovisas även byggnadsnämndens processer som genererar doku-
ment att hantera. Dokumenthanteringsplanen har skickats till arkivansvarig för synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-17
Dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut, daterad 2019-03-01
Myndighetsnämndens beslut 2012-03-12 § 23, revidering av dokumenthanteringsplan 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta dokumenthanteringsplan som därmed ersätter tidigare plan.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 63 Dnr 2019/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - detaljplan för Hoby 18:17 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för Hoby 18:17 till byggnads-
nämnden för yttrande senast 21 juni.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostadsändamål och infart inom del 
av Hoby 18:17. Planområdet är beläget vid Kyhls strand och gränsar till samfälligheten 
Hoby S:1. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 april 2019, § 86 att godkänna planen för 
samråd.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-12
Kungörelse, programsamrådshandlingar, 2

Jäv

Jan Persson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. 
I hans ställe tjänstgör Anders Thuresson (C).

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Enligt förvaltningens förslag, byggnadsnämnden anser upplägget är 
rimligt och har inget att erinra mot detaljplanen.

Ann-Christin Råberg (S): Uppmana samhällsbyggnadsnämnden att avbryta planarbetet.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt sitt för-
slag.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 63 forts Dnr 2019/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Byggnadsnämnden anser upplägget är rimligt och har inget att erinra mot detaljpla-
nen. 

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Eje Hellerstedt (V) och Mats Kaldve (ÖP) 
reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

§ 64 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Kommunrevisorerna Jens Lundgren och Ulf Mårtensson informerar om kommunrevisorer-
nas roll.

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar:

- Personalsituation
- Uppgraderingar av ByggR (verksamhetssystem)
- Informationsträff, för aktörer inom byggbranchen, den 4 juni 2019 hos JHL, Tom-

marp
- Budget, personalansvar för byggnadsnämnden – arbetet pågår

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef

- Presentation av undersökning, företagsklimat i kommunen
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