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Plats och tid
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Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Annette Knutsson
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Beslutande:

Ann-Christin Råberg (S), tjänstgör som ordförande § 43
Fredrik Olsson (S) tjänstgör för Ulf Bengtsson (S)
Jan Persson (C)
Beat Senn (ÖP)
Thomas Hansson (MP), ordförande (utom § 43, jäv)
Kristina Åhberg (M)
Kristina Nilsson (M)
Hans Dahlqvist (SD)
Jacques Öhlund (F!) tjänstgör för Lotta Rydell (F!)

Övriga närvarande:

Birgitta Öman (S)
Nils-Inge Nilsson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Roland Thord (MP)
Anita Lindqvist (M)
Olof Jolom (M)
Patrik Coucher (SD)

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Karl Gustavson, bygglovshandläggare
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson, § 34
Meddelanden (2018/7), § 35
Information, § 36
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/8), § 37
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-04-30 (2018/37), § 38
Detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1, ändring – granskning
(2018/44), § 39
Rönnebröd 6:9, ombyggnad av HVB-hem till flerbostadshus
(2018/45), § 40
Simrishamn Hammaren 2, nybyggnad av bilhall (2018/46), § 41
Hjälmaröd 11:12, påbyggnad med takkupa (2018/47), § 42
Rörum 31:1, nybyggnad av komplementbyggnad, plank och parkering
(2018/48), § 43
Borrby 24:41, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
(2018/49), § 44
Svinaberga 62:1, nybyggnad av enbostadshus 2018/38), § 45
Gislöv 17:267, nybyggnad av kontorsbyggnad (2017/285), § 46
Baskemölla 88:51, nybyggnad av fritidshus och ombyggnad av befintlig komplementbyggnad (2018/52), § 47
Simrishamn 2:49, tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (2018/50), § 48
Simrishamn Väderkvarnen 2, nybyggnad flerbostadshus (2015/647), §
49
Motion från Anders Johnsson och Kristina Åhberg (M) angående förbättrad handläggning av bygglov (2018/51), § 50
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Byggnadsnämnden

§ 34

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

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

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

§ 35

Dnr 2018/7

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Länsstyrelsens beslut 2018-05-03 om ändring (tillägg) av byggnadsnämndens beslut 2018-01-10 avseende strandskyddsdispens för en parkeringsanläggning på fastigheten Grevlunda 14:18 (2017/636).
2. Länsstyrelsens beslut 2018-04-27 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beviljade bygglov 2018-02-15 § för fasadändring, Brantevik 11:20 (2018/44).
3. Länsstyrelsens beslut 2018-04-23 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut 2017-12-12 § 161 avseende nekat förhandsbesked, Nöteboda 4:1 (2017/530).
4. Länsstyrelsens beslut 2018-04-18 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut 2017-12-12 § 160 avseende nekat bygglov på uppförd mur på Gladsax 134:1
(2017/615).
5. Länsstyrelsens beslut 2018-04-16 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut 2017-12-12 § 158 avseende nekat bygglov för enbostadshus och vindskydd
till hästar, Svinaberga 67:3 (2017/511).
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

1

1

0

6

0

1

1

100

100

100

100

100

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

29

33

27

45

30

0

0

4

0

1

Justerandes sign

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt
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§ 36

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/10

Information
Personalsituation: Camilla Hedin kommer att vikariera under sommarsemestern. Camilla
utbildar sig på en yrkesutbildning – Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar
Ordförandes möjligheter att fatta beslut på delegation: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar och visar exempel på olika situationer som kan vara aktuella.
Ändring av sammanträdesdag, junisammanträdet: Sammanträdet flyttas från den 26 juni
till den 25 juni 2018 – ordföranden informerar.
Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, nämnden kommer att få information
vid nämndens sammanträde i juni – Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar.
_____
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 37

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

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.
Peter Karila: tillsyn – 2018-04-01—2018-05-28
Peter Karila: avskrivning – 2018-04-27—2018-05-28
Henrik Nordström: slutbesked, februari 2018
Henrik Nordström: startbesked februari 2018
Henrik Nordström: avskrivning februari 2018
Henrik Nordström: anmälningspliktiga ärenden slutbesked/startbesked: februari 2018
Åsa Jonasson: bygglov 2018-04-19—2018-05-22
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut, 2018-02-01—2018-05-28
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 38

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/37

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-04-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-april 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla årets
budget.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per april 2018
Överläggningar
Nämnden konstaterar att nämnden har, enligt den ekonomiska redovisningen, betalt för
Ipads, men dessa har inte levererats än.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport per april 2018.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 39

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/44

Detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1, ändring - granskning
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggör en flytt av Lantmännens verksamhet från Ystad till
Hammenhög och för detta behöver möjligheten att utvidga byggnadsvolymen prövas. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot större volymer av
spannmål.
Markanvändningen inom planområdet kommer fortsatt att vara den samma, d.v.s. industriverksamhet för spannmålshantering. Planändringen hanterar endast tillåtna höjder för bebyggelsen.
Beslutsunderlag
Kungörelse, planhandlingar, 2018-05-03
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 40

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/45

Rönnebröd 6:9, ombyggnad av HVB-hem till flerbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov kom in den 20 mars 2018 från Sofia Johansson BSJ Rönnebröd AB.
Ansökan med tillhörande verksamhetsbeskrivning avser ombyggnad av gruppboende,
HVB-hem till separat lägenhetsboende om fem lägenheter på fastigheten Rönnebröd 6:9,
Skolgatan 2 i Sankt Olof. Fastigheten ligger inom detaljplan.
Det tidigare beviljade bygglovet från den 19 april 2016 för gruppboendet har inte utnyttjats. Den totala ytan fördelat på ett våningsplan är ca 350 m² byggnadsarea.
Fastigheten/tomten omfattar 2 331 kvm.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.

Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31 b §
Detaljplan Sankt Olof 5, laga kraft 1971-11-09
Bygglovsansökan inkommen 2018-03-20
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen ändrad användning och invändig ombyggnation av byggnaden överensstämmer
med bestämmelserna i detaljplanen om boende/bostäder men avviker gällande antal lägenheter.
Antalet lägenheter är tre fler än vad detaljplan medger men de inryms i befintlig byggnadskropp och hushållar bra med ytorna. Byggnaden är ovanlig inom planområdet, utformad
som en stor enplansvilla på 350 kvm på en rymlig tomt om 2 330 kvm har den inrymt bostad, lekskola, läkarmottagning m.m.
Byggnaden byggs inte till, utan det är endast fasadernas fönstersättning som ändras.
Det finns goda möjligheter till gemensam parkering. Sammantaget bedöms åtgärderna kunna passa väl in i området i övrigt. Boendet bedöms medverka till en god hushållning med
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 40 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/45

fastighetens resurser och inte medföra olägenheter för andra närboende i omgivningen.



Bygglov beviljas.
Som kontrollansvarig godkänns Ove Bergenudd, i enlighet med ansökan.

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 påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (13+13) x 10 x 45,5 x 0,7 = 8 281 kronor
Underrättelse: 65 x 45,5
= 2 957 kronor
11 238 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked, fastställande av kontrollplan samt slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp.
_______
Beslutet expedieras till:
Sofia Johansson /BSJ Rönnebröd

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 41

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/46

Simrishamn Hammaren 2, nybyggnad av bilhall, serviceanläggning,
skärmtak, skyltar och solceller
Ärendebeskrivning
En ansökan från GRB Österlen H2 AB om bygglov för nybyggnad av en bilhall serviceanläggning, skärmtak, skyltar och solceller har den 13 april 2018 kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ansökan omfattar en u-formad byggnad med invändiga bjälklag/entresolplan.
Byggnadsarean är totalt ca 3115 kvm stor. Byggnaden är placerad på fastigheten Hammaren 2 som omfattas av detaljplan nr 184 för Simrishamn, laga kraft 2006-03-07. Ansökan
bedöms som planenlig.
Ansökan har remitterats berörda myndigheter. Yttrande har inkommit från VA-avdelningen, som skriver i sitt svar att fastigheten sedan tidigare är ansluten till kommunalt vatten
och avlopp och blir i dagsläget debiterad tre extra lägenhetsavgifter. En VA-ansökan ska
skickas till VA-avdelningen då VA-installationen ändras på fastigheten. Med anledning av
nybyggnationen kommer antalet lägenhetsavgifter som debiteras på fastigheten att ändras.
Trafikingenjör vid gatu-enheten Simrishamns kommun skriver att gällande parkeringsnorm
ska uppfyllas, eventuellt kan de beskrivna platserna i ansökan behöva delas upp så det
framgår vilka som är visningsplatser, kundplatser och för de anställdas bilar. De har i övrigt ingen erinran.
Simrishamns kommun har som ägare till fastigheterna Hammaren 1 och Simris 206:1 ingen erinran mot det sökta bygglovet.
SÖRF, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har ingen erinran under förutsättning att
en brandskyddsdokumentation upprättas. Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds yttrande
har redovisats oavkortat.
Sökande har tagit del av inkomna remissvar.
Ansökan har inte remitterats berörda grannar då ansökan bedömts följa gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
Plan-och Bygglagen SFS 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan för Industri/handelsområdet Kv. Hammaren, Simrishamn 184,
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

§ 41 forts

Dnr 2018/46

laga kraft 2006-03-07
Bygglovsansökan från 2018-04-13
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24
Överläggningar
Karl Gustavson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen byggnad/anläggning bedöms vara lämpligt utformad, kunna bli estetiskt tilltalande då den givits en detaljerad utformning som samspelar med den relativt storskaliga
miljön på platsen och i landskapet. Det är också Byggnadsnämndens bedömning att ansökan inte strider mot detaljplanens bestämmelser och uppfyller utformningskraven i 2 och 8
kap. PBL.



Bygglov beviljas.



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Stefan Jansson enligt ansökan.



Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har meddelats enligt 10 kap. 23 § PBL.
Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de
handlingar som krävs inkommit och godkänts. Byggherren ombeds kontakta Byggnadsnämnden via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för tekniskt samråd.

Avgifter

Bygglov: (24+28) x 56 x 45,5 x 1,1
Underrättelse: 45 x 45,5

= 145 746 kronor
= 2 047 kronor
147 793 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, två arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
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.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/46

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
I detta ärende krävs utstakning och eventuell lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag. De nås
via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.
_______
Beslutet expedieras till:
GRB Österlen H2 AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 42

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/47

Hjälmaröd 11:12, påbyggnad med takkupa
Ärendebeskrivning
En ansökan om påbyggnad med takkupa på fastigheten Hjälmaröd 11:12 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 mars 2018. Takkupan placeras på fasad åt nordöst och
får måtten 2,80 meter bred och 1,40 meter hög. Takkupan består av tre stycken fönster med
måtten 0,65 x 0,90 meter.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 8 kap. 13 §, 9 kap. 30 § och 31b §
Detaljplan: Vitemölla P3 laga kraft 1999-01-21
Byggnadsnämndens beslut 1985-01-14, 18 §, Riktlinjer och anvisningar för uppförande av
takkupor och takfönster, Vitemölla, Simrishamns kommun.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden bedöms föreslagen påbyggnad med takkupa som lämplig. Trots
avvikelsen från gällande riktlinjer för takkupor med tre till antalet i stället för två samt avvikelse i storlek får föreslaget antal anses väl anpassat till befintlig byggnad. En harmonisering sker mellan antalet takkupor och det långa takfallet. Föreslagen utformning och materialval anses vara väl anpassad till befintlig kulturmiljö och inte medföra någon olägenhet
för omgivningen.


Bygglov beviljas



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas då konstruktionsritning inkommit och godkänts.



Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.



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

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/47

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 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.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (14+8) x 2 x 45,5
Underrättelse: 85 x 45,5

= 2 002 kronor
= 3868 kronor
5 870 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked 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:
Pernilla August

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/48

Rörum 31:1, nybyggnad av komplementbyggnad, plank och parkering
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov och marklov kom in till bygglov- och MBK-enheten den 26 januari 2018. Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad, plank och parkering på fastighetens norra del. Komplementbyggnaden omfattas av 148,6 kvm, placeras ca 30 meter
ifrån fastighetsgräns i nordöst och ska användas som en gårdsbutik/huvudentré till befintlig
verksamhet på fastigheten. Vidare omfattar ansökan plank med en höjd av 1,60 meter och
en total längd om 71,80 meter och kommer att placeras som en avskärmning mellan parkering och trädgård.
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för Rörums kyrkby.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 §
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216,
laga kraft 2017-03-15
Områdesbestämmelser för Rörums kyrkby laga kraft 2000-12-28
Jäv
Thomas Hansson (MP) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör Roland Thord (MP). Ann-Christin Råberg (S) tjänstgör som
ordförande.
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden beträffande det riksintressanta området
och höga natur- och kulturvärden på platsen samt utifrån en avvägning gjord mellan
enskilda och allmänna intressen, bedöms föreslagen komplementbyggnad, plank
och parkering inte påtagligt skada de natur- och kulturmiljövärdena som återfinns
Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-04
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på platsen utan kommer främja en ändamålsenlig resurshushållning och en långsiktigt god bebyggelsestruktur. Föreslagna åtgärder är i enlighet med områdesbestämmelserna och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för närboende. Bedömningen är därmed att bygglov kan beviljas enligt PBL 9 kap. 31 §.


Bygglov beviljas.



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



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



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Mats Gustavsson, Mossgatan 30, 272 35 Simrishamn, godkänns.



Förslag på lämpliga handlingar inför samråd:
-

Förslag till kontrollplan
Konstruktionshandlingar
Ventilationsritningar
Brandskyddsdokumentation

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
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. Exploatering- och 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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19

Byggnadsnämnden

§ 43 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-06-04

Dnr 2018/48

Va-enhetens och gata/park-enhetens, Simrishamns kommun, yttrande ska följas. Säkerhetsföreskrifter avseende sekundärt vattenskyddsområde bifogas till detta beslut och ska följas.
Länsstyrelsens yttrande ska följas. Sökande ska ta kontakt med Länsstyrelsen Skåne för att
säkerställa att erforderliga tillstånd och dispenser som krävs för åtgärder som prövas i detta
lov söks. Däribland förordnandet om landskapsbildskydd, artskyddsdispens samt eventuellt
biotopskydd.
Om överskott av schaktmassor från f.d. odlingsmarker uppstår och dessa planeras att läggas utanför det fruktodlingsområdet eller transporteras bort från fastigheten ska kontakt tas
med Ystad-Österlenregionens miljöförbund för bedömning om markprovtagningsbehov.
Det krävs tillstånd från miljöförbundet för schaktningsarbeten djupare än 0,5 meter i samband med grundläggningsarbeten inom vattenskyddsområdets sekundära zon enligt Rörums vattenskydds föreskrift. Utifrån remissen miljöförbundet erhållit bedöms nybyggnad
av komplementbyggnad och parkering utgöra ett grundläggningsarbete. Sökande uppmanas att ta kontakt med miljöförbundet.
Avgifter
Bygglov (24 + 28) x 8 x 45,5 = 18 928 kronor
Underrättelse 85 x 45,5
= 3 868 kronor
22 796 kronor
I avgift ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
Beat Senn (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Gustav Mandelmann
Fastighetsägare till Rörum 1:11
Fastighetsägare till Rörum 65:1
Fastighetsägare till Rörum 33:9
Rappaputvägens VSF
Justerandes sign
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Borrby 24:41, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Borrby
24:41 kom in till bygglov- och MBK-enheten den 12 april 2018.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
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.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen bebyggelse bedöms kunna ta hänsyn till landskapsbilden och intresset av en
god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte skada naturvärdena på platsen samt möjlighet till fortsatt brukande av befintlig åkermark. Vidare bedöms bebyggelsen anknyta till befintlig bebyggelse på platsen och skapa en god bebyggelsestruktur.
Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:


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



Utformning av byggnader på tomten ska ges en form och skala att de till utseendet
kan ses som en kompletterande byggnation till kringliggande hus i den sammanhållna bebyggelsen.
Justerandes sign
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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.
VA-enhetens och Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttrande ska beaktas.
Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5
Underrättelse: 45 x 45,5

= 4 550 kronor
= 2 048 kronor
6 598 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:
Aksel Morisse
Fastighetsägare till Borrby 24:46 och 303:1
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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Svinaberga 62:1, nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov kom in till bygglov- och MBK-enheten den 21 januari 2018. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Nytillkommen byggnadsarea är ca 409
kvm. Fasad blir av vit puts och trä och som takmaterial svart härdat glas (solceller). Taklutning blir 30 grader. Dörrar och fönster blir av ek, natur.
Aktuell fastighet ligger utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-28
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 a §
Protokoll från Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2016-04-27 mål nr P 2959-16
Dom från Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen 2016-03-15 mål nr P 4357-15
Beslut Länsstyrelsen 2015-10-15 Dnr 403-3479-2015
Myndighetsnämndens beslut av 2015-01-27 § 5 nybyggnad av enbostadshus med sidobyggnader
Beslut, förlängning av tillstånd landskapsbildskydd, Länsstyrelsen 2016-03-30 521-76022016
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
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 olägenhet för omgivningen. Marken och platsen bedöms vara lämplig för ändamålet.


Bygglov beviljas.

Justerandes sign
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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.

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
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. Exploatering- och 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.
Tillstånd från förordnandet av landskapsbildskydd krävs för åtgärden. Dispens meddelas
av Länsstyrelsen.
Avgifter
Bygglov (19 + 28) x 14 x 45,5 x 1,2 = 35 927 kronor
Underrättelse 85 x 45,5 x 2
= 7 735 kronor
43 662 kronor
I avgiften ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Justerandes sign
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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:
Björn Englund
Fastighetsägare till Svinaberga 2:3
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 17:267, nybyggnad av kontorsbyggnad
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov på fastigheten Gislöv 17:267 kom den 8 mars 2018 in till bygglov- och MBK-enheten. Ansökan avser ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad
av kontorsbyggnad. Nu aktuell ansökan är mindre i skala och omfattas av tre våningar med
en sammanlagd bruttoarea om cirka 200 kvm.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 §
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216,
laga kraft 2017-03-15
Byggnadsnämndens beslut av 2017-08-15, § 92
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
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 olägenhet för omgivningen. Marken och platsen bedöms vara lämplig för ändamålet och bebyggelsestrukturen fortsatt god.


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.

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



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Göran Söderberg, Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, 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
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. Exploatering- och 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.
Avgifter
Bygglov 15 x 14 x 45,5
Underrättelse 45 x 45,5

= 9 555 kronor
= 2 048 kronor
11 603 kronor

Avgift för startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked ingår ej i avgiften ovan då detta är behandlat i
tidigare ärende.
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:
Frida Jönsson & Mattias Johansson
Justerandes sign
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Baskemölla 88:51, nybyggnad av fritidshus och ombyggnad av befintlig
komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov kom in till bygglov- och MBK-enheten den 6 mars 2018. Ansökan
avser nybyggnad av fritidshus och ombyggnad av befintlig komplementbyggnad. Nytillkommen byggnadsarea är ca 100 kvm. Byggnaderna får en fasad av vit filtas puts och svart
liggande träpanel, takmaterial blir grå pannplåt med 40 graders lutning på huvudbyggnaden.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b §
Detaljplan: Baskemölla 9 laga kraft 1985-10-28
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse passa väl in i omgivningen och inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Marken och platsen bedöms vara
lämplig för ändamålet och bebyggelsestrukturen fortsatt god.


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
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Paul Brink,
Vädergränd 3, 271 34 Ystad, 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
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. Exploatering- och 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.
Avgifter
Bygglov (19 + 28) x 6 x 45,5 x 1,1 = 14 114 kronor
Underrättelse 65 x 45,5
= 2 958 kronor
17 072 kronor
I avgift ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Patrik Ostwald
Fastighetsägare till Baskemölla 88:26

Justerandes sign
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Simrishamn 2:49, tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad
Ärendebeskrivning
En ansökan om tidsbegränsat bygglov om 10 år på fastigheten Simrishamn 2:49 (Östra
kajen i hamnområdet i Simrishamn) kom den 18 april 2018 in till bygglov- och MBK-enheten.
Ansökan avser nybyggnad av lagerbyggnad vilken är 100,35 meter lång och 30,0 meter
bred och med en totalhöjd av 17,476 meter och takvinkel om 15 grader. Ansökan avviker
från gällande detaljplan vilken anger en maximal fasadlängd om 70,0 meter och byggnadshöjd om 8,0 meter respektive 12,0 meter samt fasadfärg. Sökande har i sin ansökan uttryck
ett tillfälligt behov av att kunna lagra spannmålsprodukter för utlossning i hamnen då nytt
arrende/driftsavtal tecknats och löper om en tio års period. Det finns ingen annan möjlig
placering i hamnområdet för aktuell lagerbyggnad. När driftsavtalet löper ut avvecklas
lagerbyggnaden enligt avvecklingsplan då behovet inte längre finns kvar.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-28
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 33 §
Detaljplan: Simrishamn 216 laga kraft 2015-01-09
Tjänstemannajäv
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, är jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen bedöms föreslagen åtgärd uppfylla förutsättningarna för att ge ett
Justerandes sign
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tidsbegränsat bygglov avseende att åtgärden har en tillfällig karaktär och behovet bedöms
som tillfälligt.


Ansökan om tidsbegränsat bygglov om 10 år 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 Mats Gustavsson, Mossgatan 3, 272 35 Simrishamn, 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
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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.
I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader
för utstakning m.m. debiteras separat. Exploatering- och MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
Tidsbegränsat bygglov kan beviljas för max 10 år åt gången, totalt 15 år. Ansökan om förlängning av nu aktuellt tidsbegränsat bygglov måste inkomma innan detta bygglovet har
upphört att gälla och kan då förlängas med 5 år.
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds yttrande ska följas och sökande ska ta kontakt med
Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet gällande planerad verksamhet inom hamnens tillståndsområde.
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Avgifter
Bygglov (15 + 28) x 14 x 45,5 x 0,75
Underrättelse 85 x 45,5 =

= 20 543 kronor
= 3 868 kronor
24 411 kronor

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

Beslutet expedieras till:
Hamn-enheten, Simrishamns kommun, Fredrik von Segebaden
Fastighetsägare till Simrishamn 2:54
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Simrishamn Väderkvarnen 2, nybyggnad flerbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet påbörjades i november 2015. Efter överprövning har byggnadsnämndens båda
beslut upphävts varför ny ansökan med omarbetade handlingar har kommit in.
En ny reviderad ansökan med tillhörande ritningar kom in till byggnadsnämnden den 26
april 2018. Ansökan omfattar, liksom tidigare, nybyggnad av ett flerbostadshus med femton lägenheter samt ett källsorteringshus och tolv parkeringar till de boende. Fastigheten
Väderkvarnen 2 omfattar 1 101 kvm och är belägen på Järnvägsgatan 16 i centrala Simrishamn.
Total byggnadsarea (markavtryck) är 390 kvm för bostadsändamål och 25 kvm komplementbyggnad. Total byggnadsyta är 1 340 kvm, varav källsorteringshus utgör 25 kvm.
Fastigheten är belägen inom området Simrishamns stadskärna som omfattas av riksintresse
för kulturmiljövården och ingår i ett kulturmiljöstråk. Fastigheten ligger inom detaljplan.
Föreslagen vinkeldel på flerbostadshuset avviker ca två kvadratmeter från detaljplan beträffande byggande på mark avsedd för ”överbyggd gård och annan terrassbyggnad” samt
ca en kvadratmeter på mark avsedd för uthus och garage.
Aktuell ansökan skiljer sig mot tidigare ansökan avseende uteplatser vid söderfasad som är
borttagna samt att marknivån är justerad.
Berörda myndigheter och grannar har getts tillfälle att yttra sig.
Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund gällande inomhusklimat, utomhusfläktars tillåtna ljudnivå, radon, återvinning m.m.
Länsstyrelsen i Skåne, kulturmiljöenheten upplyser om att fastigheten ligger inom en fornlämning, RAÄ Simrishamn 25:1, ett medeltida stadslager.
VA-enheten skriver i sitt remissvar att fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp, fastigheten kan anslutas till vatten, dagvatten och spillvatten. Servisledningar finns sedan tidigare byggnation på fastigheten. Det är dock möjligt att nya sådana
behöver anläggas med hänsyn till dimensioner.VA-anmälan tillsammans med ritningar ska
skickas till VA-enheten. I ansökan ska det framgå vilka ledningsdimensioner som behövs.
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Simrishamns kommun som markägare till närliggande fastigheter har inget att erinra om
förslaget.
Gata/park enheten och trafikingenjör anser att parkeringsnormen uppfylls och upplyste om
att utfarter bör ha fria siktlinjer om 2,5 meter i båda riktningarna för att säkerställa god
trafiksäkerhet, framförallt inför framtida häckar/plank.
Från tidigare remissutskick har ett utlåtande beträffande tillgänglighet och användbarhet
för flerbostadshuset och tomten inkommit från certifierad tillgänglighetssakkunnig, Tina
Nordlund på Byggkonsult KNSS AB, 14 december 2015. Även från tidigare remissutskick
har ett utlåtande inkommit från SÖRF, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund utan erinran, under förutsättning att sökande upprättade en brandskyddsdokumentation. Länsstyrelsen i Skåne län, samhällsbyggnadsavdelningen har i ett tidigare samråd svarat att det medeltida stadslagret är skyddat som fornlämning enligt bestämmelserna i 2 kap kulturmiljölagen (KML). Det innebär att samtliga markingrepp eller markförändrade åtgärder inom
området kräver länsstyrelsens tillstånd. För tillstånd kommer Länsstyrelsen att ställa krav
på arkeologis dokumentation. Handlingarna i ärendet är inte ändrade utifrån påverkan på
kulturlager, tillgänglighet eller brandsynpunkt varför tidigare remissvar även gäller för
denna prövning.
Grannfastighetsägare, Väderkvarnen 1 har inkommit med erinran om att det finns felaktigheter i projekteringen som måste korrigeras och måttuppgifter som saknas för att ta ställning innan bygglovet kan hanteras. De anser fortfarande att byggnaderna har sämre arkitektur än de som samma byggare rev och att riksintresset Simrishamns stadskärna förtjänar
bättre. Samtidigt anser fastighetsägaren att balkongerna är mätvärda och strider mot detaljplanens intentioner och ligger för nära deras tomtgräns. De önskar korrigerade handlingar
som svarar mot gällande regler och kulturvärden innan nämnden hanterar frågan.
Remissvar har skickats till sökande för besvarande som inkommit med svar.
Fastighetsägare av Kocken 31 har inget att erinra.
Fastighetsägare av Kocken 32 och Liljan 3 har inte inkommit med remissvar.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31 b §
Detaljplan Simrishamn 108, laga kraft 1987-01-09.
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-12
Myndighetsnämndens beslut om lov 2016-10-25 § 107
Länsstyrelsen i Skånes beslut om avslag på överklagat lov 2017-03-13
Mark- och miljödomstolens dom som avslog överklagandet 2017-06-29
Mark- och miljööverdomstolens dom som återförvisar målet till BN 2018-03-26
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-23
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Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen byggnads utformning bedöms efter omarbetning vara väl anpassad i höjd/volym, uttryck, och tak- och detaljutformning till befintlig bebyggelsestruktur inom centrala
Simrishamn.
Inkomna handlingar är kompletta för att kunna handlägga ärendet. Genom borttagande av
uppbyggda uteplatser samt justering av marknivå på fasad mot söder är utstickande balkonger belägna mer än 3 meter ovan mark och anses inte påverka byggnadsarea.
Ansökans avvikelser från detaljplanen avseende att två kvadratmeter placeras på s.k. ringprickad mark (mark för överbyggd gård och annan terrassbyggnad) och cirka en kvadratmeter på mark som endast får bebyggas med uthus och garage. Detta anses vara en liten
avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.
En avvägning har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen och nybyggnaden bedöms
inte medföra någon 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 nödvändiga handlingar inkommit och godkänts.



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



För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Ralf Hult,
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
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Anvisningar i yttrande från Länsstyrelsen, tillgänglighetssakkunnig, Ystad- Österlenregionens Miljöförbund och SÖRF ska följas. Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
I detta ärende krävs utstakning och eventuell lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK- enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.
Avgifter
Bygglov (tidersättning): 16 x 837
Underrättelse: 65 x 44,5

= 13 392 kronor
= 2 893 kronor
16 285 kronor

I tidigare lovprövning har avgifter enligt nedan redan fakturerats.
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd, tre arbetsplatsbesök och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggningstid. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Nybo Bostadsutveckling AB
Fastighetsägare till Väderkvarnen 1
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Motion från Anders Johnsson och Kristina Åhberg (M) angående förbättrad handläggning av bygglov
Ärendebeskrivning
En motion daterad 25 oktober 2017 har inkommit till kommunfullmäktige från Moderaterna, Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M), med Kristina Nilsson (M), Anita Lindqvist (M) och Olof Jolom (M) som medförfattare. I motionen ställs frågan ”varför sjunker
Simrishamn i 2017 års näringslivsranking. Kan det bero på bemötande/attityder, bristande
resurser, nuvarande arbetsmetoder eller annat? …
Moderaterna föreslår att fullmäktige beslutar:
 Att kommunen omgående upprättar en tydlig hanteringspolicy – mottagande, återkoppling omgående, baserat på digitalt system vilket är tillgängligt dygnet runt.
 Att E-tjänst införs som skapar förutsättningar för att sökanden själv kan följa och
se sitt ärende under hela handläggningstiden.
 Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av handläggningsprocessen för bygglov, i syfte att förenkla, se över dispens-möjligheter, eventuellt slopar
viss handläggning etc.
 Att samhällsbyggnadsförvaltningen inför Byggnadsnämndens möten tar fram en lista som redovisar inkomna och pågående tillståndsärenden, oavsett om de är kompletta eller inte.
 Att företagshandläggare utses.”
Kommunfullmäktige har den 18 december 2017, § 208, remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har sänt motionen för yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. Då föreslagna åtgärder avser handläggning som specifikt ägs av byggnadsnämnden tas därför yttrandet i denna nämnd.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23
Motion från Anders Johnsson (M) och Kristina Åhberg (M), 2017-10-25
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Överlämna förvaltningens yttrande (som sitt eget) till kommunstyrelsen.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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