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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Beslutande:

Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Fredrik Olsson (S)
Mats Kaldve (ÖP)
Eje Hellerstedt (V)
Per Ove Nilsson (SD)

Övriga närvarande:

Anitha Lindqvist (M)
Michael Mehler (M)
Anders Thuresson (C)
Kjell-Harald Sjövall (KD)
Birgitta Öman (S)
Bengt Bengtsson (S)
Jacques Öhlund (F!), §§ 1-12
Camilla Hedin, bygglovshandläggare, §§ 1-12
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Henrik Nordström, byggnadsinspektör, §§ 1-2
Jeanette Lundgren, bygglovsadminstratör, §§ 1-2
Jonas Mårtensson, byggnadsinspektör, §§ 1-2
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, §§ 1-12
Kristina Skåneland, bygglovsadministratör, §§ 1-2
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson, § 1
Ändring av föredragningslista, § 2
Meddelanden (2019/2), § 3
Redovisning av delegeringsbeslut (2019/10), § 4
Sammanträdesdagar 2019 (2018/99), § 5
Årsbokslut 2018 (2018/37), § 6
Intern kontroll 2018 – uppföljning (2018/24), § 7
Viks Fiskeläge 21:1, nybyggnad av komplementbyggnad/ateljé
(2019/6), § 8
Simrishamn Skeppet 7, tillbyggnad av enbostadshus, takkupa (2019/4),
§9
Kivik 47:1, ombyggnad, takfönster, tak- och fasadändringar (2019/3),
§ 10
Simrishamn Joneberg 2, nybyggnad av flerbostadshus (2019/5), § 11
Skrivelse till kommunstyrelsen om uppstart av aktualisering av översiktsplanen, § 12
Utbildning, bygglovsprocessen del 1 (2019/9), § 13

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden

§1

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/7

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ann-Christin Råberg (S) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

5

Byggnadsnämnden

§2

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/8

Ändring av föredragningslista
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer, på begäran av ordförande, vid dagens sammanträde - skrivelse
ställd till kommunstyrelsen angående översiktsplanering
Dagens sammanträde inleds med presentation av förtroendevalda och personal inom byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Dagens sammanträde avslutas med utbildning i samhällsbyggnadsprocessen del 2.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

§3

Dnr 2019/2

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolens dom 2018-12-21 som avslår överklagan på länsstyrelsens
beslut 2018-08-08 som avslog överklagan på byggnadsnämndens beslut 2018-07-09,
att inte ingripa mot ifrågasatt ovårdad tomt, fastighet Borrby S:1 (2018/385).
2. Mark- och miljödomstolens dom 2018-12-12 som avslår överklagan på länsstyrelsens
beslut 2018-08-14 som avslog överklagan på byggnadsnämndens beslut 2018-07-27 §
118, att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fastighet Rörum 90:1
(2018/199).
3. Länsstyrelsens beslut om tillstånd 2018-12-10 avseende uppförande av en mast och
tillhörande teknikbodar inom område med förordnande om landskapsbildskydd, fastighet Borrby 14:11 (2018/359).
4. Länsstyrelsens beslut 2018-12-07 som avslår överklagan på byggnadsnämndens beslut
2018-09-02 § 93 avseende negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
fastighet Gladsax 28:1 (2018/162).
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

Sep

Okt

Nov

Dec

Tot.

1

1

0

6

0

2

2

6

2

1

5

1

27

1

1

1
1

1

5
1

1
1

1

1

100

100

100

100

100

50

1
50

83

50

100

2
2
1
40

100

20
5
2
74

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

29

33

27

45

30

39

25

35

53

44

42

28

430

0

0

4

0

1

0

6

0

2

6

4

0

23

Justerandes sign

6

Protokollsutdrag intygas:
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§4

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/10

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.
Slutbesked (Evolution) 2018-12-01—2018-12-31 - Peter Karila
Slutbesked (Evolution) 2018-12-01—2018-12-31 – Jonas Mårtensson
Slutbesked (Evolution) 2018-12-01—2018-12-31 – Henrik Nordström
Slutbesked (Evolution) 2018-12-01—2018-12-31 – Henrik Olsson
Avskrivning (ByggR) 2018-12-01—2018-12-31 – Henrik Olsson
Start- och slutbesked (ByggR) 2018-12-01—2018-12-31 – Peter Karila
Start- och slutbesked (ByggR) 2018-12-01—2018-12-31 – Henrik Nordström
Bygglov (ByggR) 2018-12-01—2018-12-31- Henrik Olsson
Start- och slutbesked (ByggR) 2018-12-01—2018-12-31 – Jonas Mårtensson
Strandskydd (ByggR) 2018-12-01—2018-12-31 – Henrik Olsson
Avskrivningsärenden tillsyn (ByggR) 2018-12-01—2018-12-31- Camilla Hedin
Ordförandebeslut 2019-01-25 förlikningsavtal Äsperöd 1:81
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut 2018-11-01—2018-11-30
Ordförande-beslut 2019-01-25
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§5

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2018/99

Sammanträdesdagar 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för byggnadsnämnden för år 2019. Förslag enligt följande:
Sammanträdesdag tisdag kl 13.00

Presidieberedning torsdag kl 13.00

12 mars 2019
23 april 2019
28 maj 2019
25 juni 2019
20 augusti 2019
24 september 2019
22 oktober 2019
19 november 2019
17 december 2019

1 mars 2019 (fredag)
11 april 2019
15 maj 2019 (onsdag)
13 juni 2019
8 augusti 2019
12 september 2019
10 oktober 2019
7 november 2019
5 december 2019

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2019-01-16
Sammanträdeskalender kf, ks ksau, beslutad av kf 2018-11-26
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Fastställa sammanträdesdagar för år 2019 enligt förslag ovan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

9

Byggnadsnämnden

§6

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2018/37

Årsbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med centrala anvisningar upprättat förslag
till årsbokslut avseende år 2018 för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-22
Förslag till årsbokslut för år 2018, 2019-01-21
Överläggningar
Simret Kidane, förvaltningsekonom, redogör för ärendet. Upplupna lönekostnader (semesterskulder har inför dagens sammanträde reglerats.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna byggnadsnämndens årsbokslut för år 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§7

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2018/24

Intern kontroll 2018 - uppföljning
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 en avvikelse, vilket var ett delegationsbeslut (strandskyddsdispens för jordkabel och transformatorstation) som inte redovisats till nämnden. Förvaltningen har behov av dokumenterade rutiner för rapportering av delegationsbeslut, åtminstone så länge man använder två system (Evolution och ByggR).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-22
Uppföljning av den interna kontrollplanen per den 31 december 2018
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2018.

_______

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§8

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/6

Viks Fiskeläge 21:1, nybyggnad av komplementbyggnad/ateljé
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Aktuell ansökan kom in till byggnadsnämnden den 5 juli 2018 och avser nybyggnad av
komplementbyggnad om 43,20 kvm byggnadsarea på fastigheten Viks Fiskeläge 21:1 med
adress Sonegatan 1, Simrishamn (Vik). Komplementbyggnaden ska användas som konstnärsateljé.
Ärendet har varit ute på remiss till berörda grannar och myndigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-17
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31§
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
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 föreslagen nybyggnation av komplementbyggnad som lämplig och väl anpassad till omgivningen. Val av tak- och fasadmaterial såväl som val av placering bedöms vara väl anpassad till omgivningen och bedöms inte medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.



Bygglov beviljas.



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



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

Protokollsutdrag intygas:
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§ 8 forts


Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/6

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig, Göran Söderberg, 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.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
Förslag till kontrollplan
Konstruktionssnitt
Vatten-, avlopp- och värmeritningar
………………………………….
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och 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.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för
utstakning m.m. debiteras separat.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgifter
Bygglov: (12 + 15) x 4 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 45 x 45,5

= 5 405 kronor
= 2 048 kronor
7 453 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och slutbesked.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/6

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
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 6:1
Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 7:1
Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 64:1
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

Protokollsutdrag intygas:
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§9

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/4

Simrishamn Skeppet 7, tillbyggnad av enbostadshus, takkupa
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov kom in till Byggnadsnämnden den 26 februari 2018.
Ansökan avser en tillbyggnad i två plan och ny takkupa vid trädgårdssidan av ett enbostadshus beläget på Skepparegatan 4, nära Simrishamns hamn.
Fastigheten ligger inom detaljplan. Fastigheten/tomten är 142 kvm stor.
Aktuell ansökan avviker från gällande detaljplan antagen 1938 avseende placering delvis
på s.k. prickmarkerad mark.
Ärendet har varit ute på remiss till berörda sakägare två gånger då ansökan reviderats i
storlek och omfång efter första remissrundans inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-14
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap, 8 kap. 1 § samt 9 kap. 31 b §
Översiktsplan Simrishamn 2015-11-30, § 216
Detaljplan Simrishamn 11, laga kraft 1938-10-21

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen tillbyggnad och takkupa till enbostadshus som
lämplig. Föreslagna åtgärder får anses vara anpassade i sin skala och utformning i förhållande till byggnader omkring och rådande kulturmiljö.


Bygglov beviljas.



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



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



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Kontrollansvarig, SC1154-11, enligt ansökan godkänns.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/4

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.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Vatten-, avlopp- och värmeritningar
(För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast
fem arbetsdagar före tekniskt samråd.)
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (16+15) 4 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Underrättelse: 85 x 45,5

= 6 827 kronor
= 3 868 kronor
10 695 kronor

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

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/4

Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Skeppet 6
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/3

Kivik 47:1, ombyggnad, takfönster, tak- och fasadändringar
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för ombyggnad av fritidshus och fasadändringar med fönster och
takfönster kom den 23 oktober 2018 in till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fastigheten med adress Stengatan 19 omfattas av detaljplan samt bestämmelser om ”Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster”, antagna av Kommunfullmäktige 14 januari 1985.
Den aktuella byggnadens takyta mot gatusidan i sydost får enligt dessa riktlinjer inte förses
med takkupor eller takfönster. Mot nordvästsidan, trädgårdssidan får högst två takfönster,
likt förslagets två fönster, max 55 x 80 cm stora, eller två takkupor max 1,4 m breda monteras. Förslaget bedöms följa gällande detaljplan undantaget det takfönster som föreslås
placeras över entrén mot sydost, gatusidan.
Berörd myndighet och grannar har beretts möjlighet att yttra sig.
Svar utan erinran har inkommit från VA-avdelningen Simrishamns Kommun,
och fastighetsägare till Kivik 42:1, 44:1, 46:1, 48:1, 54:1 och 83:1.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Detaljplan: Kivik 8 1968-01-25
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, 1985-01-14
Plan-och Bygglagen 2010:900 9 kap 31 b §

Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Kommunens antagna riktlinjer
för uppförande av takkupor och takfönster presenteras.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bedömningen är att avvikelsen är liten vad gäller husets uttryck på takfallet mot sydost,
gatusidan och åtgärden förenlig med riktlinjerna och detaljplanens syften inom kulturmiljön Kivik. Övriga åtgärder bedöms följa gällande detaljplan.


Bygglov beviljas.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kontrollplan daterad 2018-11-12 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap. 23§ i PBL.



Ärendet är av enkel art, tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende.



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

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 dag beslutet vinner laga kraft.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Avgift
Bygglov: (13+8) 4 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 45 x 45,5

= 4 204 kronor
= 2 048 kronor
6 252 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked, fastställande av kontrollplan samt slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

19

Byggnadsnämnden

§ 11

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Dnr 2019/5

Simrishamn Joneberg 2, nybyggnad av flerbostadshus
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov på fastigheten Joneberg 2 kom den 22 oktober 2018 in
till samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus i ett plan, två radhus med totalt 12 lägenheter. Vidare ingår 12 lägenhetsförråd, ett
miljöhus, 12 parkeringsplatser och plank mellan lägenheternas uteplatser.
Bygglov beviljades, efter en markanvisningstävling arrangerad av Simrishamns kommun,
den 19 september 2017, § 116 (Dnr 2017/366) för ett förslag med radhus i två våningar,
1707 kvm, detta förslag har dock inte förverkligats av sökande.
Aktuell ansökan överensstämmer dock inte med det förslag som ligger till grund för upprättat markanvisningsavtal.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Total byggnadsarea för projektet är nu 959,3 kvm.
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare då det avviker från detaljplan på två
punkter: Ytan föreslås bebyggas med 16 kvm för mycket, och endast hälften av entréerna
är placerade direkt mot gata, mot Krabbegatan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-14
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31b §
Detaljplan ”Joneberg 1” (Simrishamn 204), laga kraft 2012-07-17
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagna byggnaders utformning och placering vara
lämpliga och väl fungerande.
Byggnadsdel om totalt 16 kvm föreslås på mark utöver maximalt bebyggd yta,
2/5 av fastigheten, bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte.
Åtgärderna bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.


Bygglov beviljas.



Bygglov §116, 2017-09-19 Dnr 2017/366 upphävs härmed.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts.



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



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.



Kontrollansvarig, SC-1761-12, 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.
Tillstånd krävs från fastighetsägaren.
Trafikingenjörens yttrande avseende fri sikt vid bilplatser/bostädernas utfarter ska följas.
Avgifter
Bygglov: (20+33) x 26 x 45,5 x 1,1 x 1,1
Reducering: Handl.faktor 2, tidigare bygglov
Underrättelse: 85 x 45,5

= 75 866 kronor
- 58 545 kronor
= 3 868 kronor
21 189 kronor

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

Protokollsutdrag intygas:
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Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Uven 2

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Skrivelse ställd till kommunstyrelsen angående översiktsplan
Ärendebeskrivning
Anders Johnsson, byggnadsnämndens ordförande, lyfter vid dagens sammanträde fram en
skrivelse ställd till kommunstyrelsen. I skrivelsen uppmanas kommunstyrelsen att snarast
ta beslut om att starta upp arbetet med att aktualisera arbetet med översyn av översiktsplan.
Beslutsunderlag
Anders Johnssons skrivelse, 2019-01-29
Avstå från att delta i beslutet
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvé (ÖP) och Eje Hellerstedt (V)
avstår från att delta i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att skicka skrivelsen till kommunstyrelsen och finner att
nämnden beslutat att så får ske.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Skrivelse med uppmaning till kommunstyrelsen att starta upp arbetet med aktualisering av översiktsplanen.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsprocessen del 2 (utbildning)
Vid dagens sammanträde fortsätter vi med del 2 i samhällsbyggnadsprocessen.
Övergripande genomgång av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggreglers uppbyggnad.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

