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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid

Rådhuset, kl 14.00-15.55

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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2018-07-19

Underskrift

Annette Knutsson
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Beslutande:

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

Övriga närvarande:

Birgitta Öman (S)
Nils-Inge Nilsson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Roland Thord (MP)
Anita Lindqvist (M)
Olof Jolom (M) (jäv § 56)
Patrik Coucher (SD)
Jacques Öhlund (F!)
Camilla Hedin, bygglovshandläggare
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Peter Karila, byggnadsinspektör
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson, § 51
Information, § 52
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/8), § 53
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-05-31 (2018/37), § 54
Gladsax 27:16, nybyggnad av enbostadshus (2018/53), § 55
Stiby 19:34, nybyggnad av torn samt teknikbod (2017/737), § 56
Simrishamn Folkskolan 3, nybyggnad av enbostadshus och plank
(2017/269), § 57
Simrishamn Folkskolan 4, nybyggnad av enbostadshus och plank
(2017/270), § 58
Simrishamn Folkskolan 5, nybyggnad av enbostadshus och plank
(2017/271), § 59
Simrishamn Folkskolan 6, nybyggnad av enbostadshus och plank
(2017/272), § 60
Borrby 299:3, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked (2018/54),
§ 61
Simrishamn Tora 1, tillbyggnad av butik (2018/55), § 62
Rörum 85:1, förhandsbesked för två enbostadshus (2018/56), § 63
Simrishamn 2:41, tidsbegränsat bygglov/säsong, 5 år – restaurangbåt (2017/577), § 64
Detaljplan för Garvaren 13 m.fl (Skansen etapp II), samråd-remiss,
(2018/57), § 65
Detaljplan för Viks Fiskeläge 4:1, planprogram – remiss
(2018/58), § 66
Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58, samråd – remiss
(2018/59), § 67

Justerandes sign

Sid 4
Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 8
Sid 11
Sid 14
Sid 17
Sid 20
Sid 23
Sid 26
Sid 28
Sid 32
Sid 35
Sid 38
Sid 39
Sid 40

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 51

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2018/21

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Kristina Åhberg (M) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 52

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2018/10

Information
Camilla Hedin, bygglovshandläggare och Peter Karila, byggnadsinspektör, presenterar sig.
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef: Förvaltningens verksamhetsplan
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK: Joneberg 2, bygglovsprocessen
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK: Tillsynsärenden, redogörelse av processen och
lägesrapport
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 53

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2018/8

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet
med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Henrik Olsson: startbesked 2018-01-30—2018-06-18
Henrik Olsson: avskrivning/avslutning av tillsynsärenden 2018-01-30—2018-05-31
Peter Karila: avskrivning tillsyn 2018-05-31
Karl Gustavson: bygglov 2018-06-01—2018-06-18
Åsa Jonasson: bygglov och avvisning 2018-06-18
Karl Gustavson: bygglov 2018-06-01—2018-06-18
Åsa Jonasson: bygglov 2018-04-19—2018-05-22
Henrik Nordström: slutbesked/starbesked, maj 2018
Henrik Nordström: avskrivning maj 2018
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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Byggnadsnämnden

§ 54

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2018/37

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-05-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden
januari-maj 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer att hålla årets
budget.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per maj 2018.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per maj 2018.

_______

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 55

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2018/53

Gladsax 27:16, nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus och ateljé/förråd på fastigheten Gladsax 27:16
kom in till bygglovsenheten den 29 januari 2018. På fastigheten finns ett positivt förhandsbesked. I ärendet ingår ny lokaliseringsprövning då föreslagen placering frångår förhandsbeskedet.
Fastigheten ligger utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-11
Plan- och bygglagen 2010 :900(PBL) 9 kap. 31 §
Myndighetsnämndens beslut av 2016-02-15 § 9 nybyggnad av enbostadshus - förhandsbesked
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. Sökanden har inför dagens sammanträde kompletterat sin ansökan med en situationsplan.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan allmänna
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse vara väl anpassad till de natur- och
kulturvärden som råder på platsen, ha en god färg, form och materialverkan samt inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Vald placering bedöms vara lämplig för
ändamålet.


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

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 55 forts



Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2018/53

Byggherren kallas till tekniskt samråd. Vänligen ta, via Kontakt Simrishamn 041481 90 00 kontakt med en av våra byggnadsinspektörer för att boka tid för tekniskt
samråd.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Lars Sandqvist, Aurorafjärilgatan 1, 233 36 Svedala, angiven enligt ansökan, godkänns.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (24+28) x 10 x 45,5 x 1,1 x 1,25
Underrättelse: 65 x 45,5

= 32 533 kronor
= 2 958 kronor
35 491 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök 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:
Magnus Wendt
Kontrollansvarig för kännedom
Fastighetsägare till Gladsax 27:7

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 55 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2018/53

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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Byggnadsnämnden

§ 56

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/737

Stiby 19:34, nybyggnad av torn samt teknikbod
Ärendebeskrivning
En ansökan om nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Stiby 19:34 kom
in till bygglovsenheten den 22 december 2017.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Berörda grannar och sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Ärendet har kungjorts i
Ystads Allehanda den 2 februari 2018.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-13
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 6 och 9 §§, 9 kap. 31 §
Kommunfullmäktiges beslut av 2017-01-30 § 12, dnr: 2016/418
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Mark- och miljööverdomstolens dom av 2015-09-16 mål nr P 3525-15
Mark- och miljödomstolens dom av 2016-07-27 mål nr P 1024-16
Jäv
Olof Jolom (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen görs bedömningen att i
detta fall väger det allmänna intresset tyngst. Föreslaget fackverkstorn får inte anses utgöra
en sådan fara för människors hälsa och säkerhet att bygglov inte kan beviljas. Föreslagna
åtgärder bedöms inte påverka landskapsbilden negativ utan bidra till en för allmänheten
god hushållning då mark som tas i anspråk inte är planerad för bostadsbebyggelse eller
annan samhällsnyttig funktion.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

12

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

§ 56 forts

Dnr 2017/737



Med stöd av 9 kap. 31 § PBL beviljas bygglov för nybyggnad av fackverkstorn
och teknikbod på fastigheten Stiby 19:34.



Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer
att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och nödvändiga handlingar
inkommit och godkänts.
Ni kallas härmed till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00
eller mejla simrishamns.kommun@simrishamn.se för att boka tid med en byggnadsinspektör.





För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig angiven
enligt ansökan godkänns.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Yttrande från Försvarsmakten ska följas.
Avgifter
Bygglov: 250 x 44,8
Underrättelse: 85 x 44,8
Kungörelse: 1895 + (80 x 44,8)

= 11 200 kronor
= 3 808 kronor
= 5 479 kronor
20 487 kronor

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

Protokollsutdrag intygas:

13

Byggnadsnämnden

§ 56 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/737

Beslutet expedieras till:
Hi3G Access AB
Fastighetsägare till Stiby 19:34 för kännedom
Kontrollansvarig för kännedom
Trafikverket
Fastighetsägare till Stiby 21:20
Fastighetsägare till Stiby 19:22
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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Byggnadsnämnden

§ 57

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/269

Simrishamn Folkskolan 3, nybyggnad av enbostadshus och plank
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till bygglovsenheten den 16 maj 2018 och avser ett nytt reviderat
förslag till nybyggnad av del av parhus och plank om 118 kvm på fastigheten Simrishamn
Folkskolan 3 med adress Nisbethsgatan 8.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Simrishamns kommun efterfrågade, via hemsidan www.simrishamn.se, under våren 2016
intressenter för exploatering av de fyra bostadstomterna Simrishamn Folkskolan 3-6. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 106, att skriva ett genomförandeavtal
med vinnaren, Österlinds Byggentreprenör AB. Kommunfullmäktige beslutade den 30
januari 2017, § 12, att godkänna genomförandeavtalet och att samhällsbyggnadsnämnden
skulle fullfölja avtalet.
Myndighetsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och plank den 19
september 2017, § 104. Länsstyrelsen upphävde beslutet om lov den 30 november 2017
(dnr 403-28938-28939-17) då placering av orangerierna inte ansågs vara en liten avvikelse
från plan.
Beslutsunderlag
Remissvar från fastighetsägare till Kvarnhejdan 3
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-14
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 a §
Detaljplan: Simrishamn 208 laga kraft 2013-03-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30, § 106 (2016/88)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 12 (2016/418)
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Länsstyrelsens beslut 2017-11-30 dnr 403-28938-28939-17
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för inkommet remissvar från fastighetsägare
till Kvarnhejdan 3. Remissvaret har delats ut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/269

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen samt med hänvisning till
redovisade förhållanden bedöms föreslagen nybyggnation av enbostadshus med förråd och
plank som lämplig. Föreslagen utformning och materialval anses vara väl anpassad till och
inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Byggnadernas storlek är i enlighet
med gällande detaljplanebestämmelser och anses passa väl in i området med närliggande
större byggnader. Tilltänkt huvudbyggnad får anses som väl genomarbetad och har en trivsam och väl fungerande inre boendemiljö. En noga genomtänkt och välbalanserad variation
i färg- och materialval får åtgärderna att passa väl in i stadsbilden.


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 Göran Söderberg, Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, angiven enligt ansökan godkänns.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avtal avseende boendeparkering ska upprättas med Simrishamns kommun. Parkeringen
kräver bygglov och ska sökas av Simrishamns kommun.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/269

Avgifter
Bygglov:14 x 6 x 45,5 x 1,1 x 1,1 x 0,8 = 3 700 kronor
Underrättelse: 45 x 45,5
= 2 048 kronor
5 748 kronor
Avgift för tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan och startbesked, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked ingår i tidigare meddelat beslut.
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:
Österlinds Byggentreprenör
Kontrollansvarig för kännedom
Fastighetsägare till:
Kvarnhejdan 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

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 58

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/270

Simrishamn Folkskolan 4, nybyggnad av enbostadshus och plank
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom till bygglovsenheten den 16 maj 2018 och avser ett nytt reviderat
förslag till nybyggnad av del av parhus och plank om 119 kvm på fastigheten Simrishamn
Folkskolan 4 med adress Nisbethsgatan 6.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Simrishamns kommun efterfrågade, via hemsidan www.simrishamn.se, under våren 2016
intressenter för exploatering av de fyra bostadstomterna Simrishamn Folkskolan 3-6. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 106, att skriva ett genomförandeavtal
med vinnaren, Österlinds Byggentreprenör AB. Kommunfullmäktige beslutade den 30
januari 2017, § 12, att godkänna genomförandeavtalet och att samhällsbyggnadsnämnden
skulle fullfölja avtalet.
Myndighetsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och plank den 19
september 2017, § 105. Länsstyrelsen upphävde den 30 november 2017 (dnr 403-2893828939-17) beslutet om lov då placering av orangerierna inte ansågs vara en liten avvikelse
från plan.
Beslutsunderlag
Remissvar från fastighetsägaren till Kvarnhejdan 4
Remissvar från fastighetsägaren till Kvarnhejdan 3
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-14
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 a §
Detaljplan: Simrishamn 208 laga kraft 2013-03-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30, § 106 (2016/88)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 12 (2016/418)
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Länsstyrelsens beslut av 2017-11-30 dnr 403-28938-28939-17
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för inkomna remissvar fån fastighetsägare till
Kvarnhejdan 3 och Kvarnhejdan 4. Remissvaren har delats ut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/270

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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 Göran Söderberg, Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, angiven enligt ansökan godkänns.

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.
Avtal avseende boendeparkering ska upprättas med Simrishamns kommun. Parkeringen
kräver bygglov och ska sökas av Simrishamns kommun.
Avgifter
Bygglov: 14 x 6 x 45,5 x 1,1 x 1,1 x 0,8 = 3 700 kronor
Underrättelse: 45 x 45,5
= 2 048 kronor
5 748 kronor
Avgift för tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan och startbesked, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked ingår i tidigare meddelat beslut.
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:

19

Byggnadsnämnden

§ 58 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

Dnr 2017/270

Beslutet expedieras till:
Österlinds Byggentreprenör
Kontrollansvarig för kännedom
Fastighetsägare till:
Kvarnhejdan 3
Kvarnhejdan 4

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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Dnr 2017/271

Simrishamn Folkskolan 5, nybyggnad av enbostadshus och plank
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till Byggnadsnämnden den 16 maj 2018 och avser nybyggnad av
enbostadshus och plank om 114,7 kvm på fastigheten Simrishamn Folkskolan 5 med
adress Nisbethsgatan 4.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Simrishamns kommun efterfrågade, via hemsidan www.simrishamn.se, under våren 2016
intressenter för exploatering av de fyra bostadstomterna Simrishamn Folkskolan 3-6. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 106 att skriva ett genomförandeavtal
med vinnaren, Österlinds Byggentreprenör AB. Kommunfullmäktige beslutade den 30
januari 2017, § 12 att godkänna genomförandeavtalet och att samhällsbyggnadsnämnden
skulle fullfölja avtalet.
Myndighetsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och plank den 19
september 2017, § 106. Länsstyrelsen upphävde den 30 november 2017 (dnr 403-2893828939-17) beslutet om lov då placering av orangerierna inte ansågs vara en liten avvikelse
från plan.
Beslutsunderlag
Remissvar från fastighetsägare till Kvarnhejdan 4
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-15
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 a §
Detaljplan: Simrishamn 208 laga kraft 2013-03-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut av 2016-06-30 § 106, dnr: 2016/88
Kommunfullmäktiges beslut av 2017-01-30 § 12, dnr: 2016/418
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Länsstyrelsens beslut av 2017-11-30 dnr 403-28938-28939-17
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för inkommet remissvar fån fastighetsägare
till Kvarnhejdan 4. Remissvar har delats ut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen nybyggnation av enbostadshus med förråd och
plank som lämplig. Föreslagen utformning och materialval anses vara väl anpassad till och
inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Byggnadernas storlek är i enlighet
med gällande detaljplanebestämmelser och anses passa väl in i området med närliggande
större byggnader. Tilltänkt huvudbyggnad får anses som väl genomarbetad och har en trivsam och väl fungerande inre boendemiljö. En noga genomtänkt och välbalanserad variation
i färg- och materialval får åtgärderna att passa väl in i stadsbilden.


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 Göran Söderberg, Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, angiven enligt ansökan godkänns.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avtal avseende boendeparkering ska upprättas med Simrishamns kommun. Parkeringen
kräver bygglov och ska sökas av Simrishamns kommun.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Avgifter
Bygglov: 14 x 6 x 45,5 x 1,1 x 1,1 x 0,8 = 3 700 kronor
Underrättelse: 45 x 45,5
= 2 048 kronor
5 748 kronor
Avgift för tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan och startbesked, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked ingår i tidigare meddelat beslut.
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:
Österlinds Byggentreprenör
Kontrollansvarig för kännedom
Fastighetsägaren till Kvarnhejdan 4
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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Dnr 2017/272

Simrishamn Folkskolan 6, nybyggnad av enbostadshus och plank
Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan kom in till bygglovsenheten den 16 maj 2018 och avser ett nytt reviderat
förslag till nybyggnad av del av parhus och plank om 122,2 kvm på fastigheten Simrishamn Folkskolan 6 med adress Nisbethsgatan 2.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.
Simrishamns kommun efterfrågade, via hemsidan www.simrishamn.se, under våren 2016
intressenter för exploatering av de fyra bostadstomterna Simrishamn Folkskolan 3-6. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 106 att skriva ett genomförandeavtal
med vinnaren, Österlinds Byggentreprenör AB. Kommunfullmäktige beslutade den 30
januari 2017, § 12 att godkänna genomförandeavtalet och att samhällsbyggnadsnämnden
skulle fullfölja avtalet.
Myndighetsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och plank den 19
september 2017, § 107, vilket sedermera upphävdes av Länsstyrelsen den 30 november
2017 (dnr 403-28938-28939-17) då placering av orangerierna inte ansågs vara en liten avvikelse från plan.
Beslutsunderlag
Remissvar från fastighetsägare till Skorpionen 1
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-15
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 a §
Detaljplan: Simrishamn 208 laga kraft 2013-03-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30, § 106 (2016/88)
Kommunfullmäktiges beslut av 2017-01-30, § 12 (2016/418)
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Länsstyrelsens beslut 2017-11-30 dnr 403-28938-28939-17
Överläggningar
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för inkommit remissvar fån fastighetsägare
till Skorpionen 1. Remissvar har delats ut vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/272

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen samt med hänvisning till
redovisade förhållanden bedöms föreslagen nybyggnation av enbostadshus med förråd och
plank som lämplig. Föreslagen utformning och materialval anses vara väl anpassad till och
inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Byggnadernas storlek är i enlighet
med gällande detaljplanebestämmelser och anses passa väl in i området med närliggande
större byggnader. Tilltänkt huvudbyggnad får anses som väl genomarbetad och har en trivsam och väl fungerande inre boendemiljö. En noga genomtänkt och välbalanserad variation
i färg- och materialval får åtgärderna att passa väl in i stadsbilden.


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 Göran Söderberg, Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, angiven enligt ansökan godkänns.

Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt
Simrishamn, 0414-81 90 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år.
Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 §.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Avtal avseende boendeparkering ska upprättas med Simrishamns kommun. Parkeringen
kräver bygglov och ska sökas av Simrishamns kommun.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Avgifter
Bygglov: 14 x 6 x 45,5 x 1,1 x 1,1 x 0,8 = 3 700 kronor
Underrättelse: 45 x 45,5
= 2 048 kronor
5 748 kronor
Avgift för tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan och startbesked, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked ingår i tidigare meddelat beslut.
Avgifterna är antagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Österlinds Byggentreprenör
Kontrollansvarig för kännedom
Fastighetsägaren till Skorpionen 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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Dnr 2018/54

Borrby 299:3, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Borrby 299:3 kom in till bygglovsenheten den
30 april 2018. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten ligger utom detaljplan men omges av ett detaljplanelagt område.
Berörda myndigheter och grannar bereds nu tillfälle till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-13
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 naturoch kulturmiljövärdena på platsen.
Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:
- Byggnad som uppförs ska vara för bostadsändamål, fristående
- Högst en våning tillåts
- Högst 1/5 del av tomten får bebyggas
- En huvudbyggnad med högsta tillåtna byggnadshöjd om 4,0 meter får uppföras
samt ett uthus eller annan gårdsbyggnad med högsta tillåtna byggnadshöjd om 2,50
meter.
- Huvudbyggnad får inte inrymma fler än en bostadslägenhet
- I gårdsbyggnad får bostad inte inredas
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Upplysningar
Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering
och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att beslutet
om förhandsbesked har vunnit laga kraft.
Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas.
Avgifter
Förhandsbesked:100 x 45,5
Underrättelse: 65 x 45,5

= 4 550 kronor
= 2 958 kronor
7 508 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Ingrid Esbjörnsson-Hedlund

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/55

Simrishamn Tora 1, tillbyggnad av butik
Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov med tillhörande ritningar från HKM fastigheter kom in till byggnadsnämnden den 2 februari 2018. Ansökan omfattar tillbyggnader till Jysk-möbelhandel
med ny kundentré, butiks-och lagerdelar, skärmtaksförsedd s.k. varugård samt yta för emballage/avfallshantering.
Fastigheten kvarteret Tora 1 omfattar 5 687 kvm och är belägen på Ekegatan 2 nära infartsvägen Ehrnbergsvägen i södra Simrishamn.
Fastigheten ligger inom detaljplan avsedd för Handel i högst en våning, max byggnadshöjd
5,6 m. Fastigheten är idag bebyggd till 24 %, 1 367 kvm.
Tillbyggnaderna i förslaget avviker från detaljplan då de i sin helhet är föreslagna på mark
som enligt detaljplan från 1987 inte får bebyggas, s.k. prickmarkerad mark. Föreslagna
tillbyggnader utgör; lager och butiksdel 415 kvm samt s.k. öppenarea, skärmtak/varugård
241 kvm. Sammanlagt föreslås 656 kvm för bebyggelse vilket innebär att fastigheten bebyggs till 35 %, ytterligare 11 %.
Berörda myndigheter och grannar har getts tillfälle att yttra sig:
Yttrande med erinran har inkommit från två fastighetsdelägare till Rabban 10, på adressen
Rotgränd 3, som anser att tillbyggnad/lagerdel skymmer deras utsikt mot norr, framförallt
skymmer tillbyggnaden deras nybyggda hus vilket resulterar i en värdeminskning. Hade de
varit medvetna om sökandens planer tidigare hade de ej köpt tomten och byggt sitt hus.
Yttrande utan erinran har inkommit från samhällsbyggnads-förvaltningen/nämnden, ägare
till fastigheten Simris 206:1. Gata-parkenheten påtalar att antalet parkeringsplatser blir
färre, verksamhetens behov av parkering ska uppfyllas inom fastigheten, gällande parkeringsnorm ska följas, de har i övrigt inget att erinra över förslaget. VA-enheten skriver i sitt
remissvar att fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Med anledning av
tillbyggnad kan det bli aktuellt med debitering av lägenhetsavgifter; VA-ansökan tillsammans med ritning på VA-installation samt planritning skickas till VA-enheten. SÖRF, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har ingen erinran under förutsättning att en brandskyddsdokumentation upprättas.
Remissvar utan erinran har inkommit från grannar/sakägare till fastigheterna
Tora 2 och Simris 203:7.
Justerandes sign
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Remissvar har skickats till sökande som inkommit med kommentar och åtgärdsförslag på
ritning A40.1-1009. Bland annat har byggnadsdelen vid lagret sänkts 40 cm.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30, 31 b §
Detaljplan Simrishamn 111, laga kraft 1987-03-30
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-11
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagna åtgärder handlar inte bara om utökade ytor för butik och lager utan om att ta
bort tillfälliga lösningar och förbättra entré- och fasadlösningar som är typiska för en verksamhet som behöver utvecklas. Föreslagna tillbyggnader är till 40% bestående av delvis
genomsiktliga utomhusmiljöer: varugård samt yta under skärmtak. Tillbyggnaden av lagerdelen bedöms följa bestämmelsen i detaljplan om högsta höjd, 5,6 m. Möjligheterna till
återanvändning av parkeringsytor bedöms som goda.
Föreslagna tillbyggnaders utformning bedöms vara väl anpassade i höjd/volym, uttryck till
befintlig byggnad. Ansökan avviker från detaljplanen avseende att ytorna placeras på
prickmarkerad mark. Bedömningen är att detta är en avvikelse förenlig med detaljplanens
syften om handel, idag ändrad till en sällanköpshandel med mindre miljöstörning då butikens kunder per dag är avsevärt färre.
En avvägning har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen och åtgärderna bedöms
inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Sammantaget bedöms åtgärderna inte
överexploatera fastigheten utan kunna bidra till en fortsatt god handelsmiljö med begränsad påverkan på omgivningen då avstånden till bostäder bedöms som relativt stora för att
vara i en tätort.


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.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Ove Bergenudd, 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.
Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (20 + 28) x 12 x 45,5 x 1,1 x 1,1 = 31 712 kronor
Underrättelse: 45 x 45,5
= 2 048 kronor
33 760 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd, ett arbetsplatsbesök och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdeskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
HKM fastigheter
Fastighetsdelägare till Rabban 10
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 fastighetsbeJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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 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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Rörum 85:1, förhandsbesked för två enbostadshus
Ärendebeskrivning
En ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten Rörum 85:1 kom den
11 april 2018 in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Sökande är Britt-Marie och Bengt
Nordström.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Berörda myndigheter och grannar har
beretts tillfälle till yttrande. Sammanställning av remissvar samt sökandes bemötande redovisas i tjänsteskrivelse, daterad 25 juni 2018.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-25
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 §§
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige
2015-11-30, § 216, laga kraft 2017-03-15
Överläggningar
Henrik Olsson redogör vid dagens sammanträde för reviderad tjänsteskrivelse.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen bebyggelse bedöms kunna ta hänsyn till landskapsbilden och intresset av en
god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte skada naturoch kulturmiljövärdena på platsen.
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.



Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till platsen och
angränsande planområdes byggnadsstil.



Fasadmaterial på huvudbyggnad ska vara av ljus puts eller ljus tegel.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Taktäckning ska vara rött/brunt lertegel.



Största tillåtna gavelbredd är 7,0 meter.



Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 meter.



Takvinkel på huvudbyggnad ska vara mellan 40 till 50 grader.

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.
Kostnader i samband med infartens anläggande/justering kan komma att belasta fastighetsägaren.
Om, mot förmodan, under mark dolda fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar
etc) likväl skulle framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa i enlighet
med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Avgifter
Förhandsbesked: 100 x 45,5
Underrättelse: 2 x 85 x 45,5

= 4 550 kronor
= 7 734 kronor
12 284 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:
Britt Mari och Bengt Nordström
Fastighetsägare/delägare till Rörum 24:9, 24:12, 24:18, 24:19 och Rörum 67:56, 67:57,
67:58

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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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Simrishamn 2:41, tidsbegränsat bygglov/säsong, 5 år - restaurangbåt
Ärendebeskrivning
Ansökan från sökande, Panagiotis Tsilfidis om tidsbegränsat bygglov för restaurangverksamhet i f.d. fiskebåten Glada Räkan kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 11
oktober 2017. Båten är belägen vid den västra kajen i Simrishamns mellersta hamnbassäng.
Verksamheten har haft bygglov för s.k. tillfällig åtgärd och tidsbegränsade perioder under
tiden 1993-06-14 t.o.m. 2009-09-15, sammantaget under 16 års tid.
Efter 2009 har sökande inte haft bygglov.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område avsett för hamnverksamhet, restaurangverksamhet bedöms vara en avvikelse som inte kan medges för ett permanent bygglov.
Ansökan har remitterats berörda grannar/sakägare och myndigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, hamnen har via hamnchef svarat utan erinran till ansökan.
SÖRF, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund skriver att s.k. brandskyddsdokumentation ska upprättas för att säkerställa gästernas säkerhet vid brand eller annan olycka.
Ystad-Österlens Miljöförbunds yttrande har redovisats oavkortat.
VA-avdelningen Simrishamns kommun skriver att restaurangen är ansluten till kommunalt
VA genom hamnens VA-anslutning. Spillvatten ska gå genom godkänd fettavskiljare. I
övrigt har de ingen erinran kring ansökan.
Simrishamns kommun, ägare till 2:41 har ingen erinran över bygglovsansökan.
Gatuenheten, Simrishamns kommuns skriver i sitt remissvar att utformning och tidplan för
genomförande av Sjöfartsstråket på den etapp som omfattar restaurangbåten är oklar. Störning i form av byggarbete kan förekomma under den femårsperiod som bygglovet söks för.
Remissvar från grannar:
Boende på Hamngatan 17 påtalar att hen inte vill att det spelas musik efter kl 22 00, samt
att flaskor inte destrueras på kvällstid. Boende på Hamngatan 19, Valfisken 7 menar att
avfallstunnor bör placeras på yttre piren/Bornholmskajen.
Simrishamns Industrifastigheter erinrar om sopsortering, placering av denna så att skyltar
inte skyms eller trafik hindras.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till eller boende på Simrishamn
2:46, Valfisken 12, 14, 16, 38, Laxen 13, Skansen 3, 4, Skeppet 8, Hamngatan 3, 33c, och
Regeringsgatan 2.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sökande har kunnat ta del av inkomna remissvar samt skrivit ett bemötande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-12
Plan- och bygglagens 9 kapitel 9 och 33§§
Detaljplan för Simrishamns hamn (nr 99), laga kraft 1983-03-24
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK,
redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen verksamhet bedöms, rätt skött inom hamnområdet och med efterlevande av de
krav som ställs från VA-avdelning, renhållning och Ystad-Österlenregionens miljöförbund
kunna fungera fortsatt en tid i sitt sammanhang utan betydande miljöstörningar. Den sammanlagda tiden får, enligt plan- och bygglagen, överstiga femton år om lovet ska användas
för ett ändamål av säsongskaraktär.
Sökanden kan begära att tiden förlängs med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden
får, enligt plan- och bygglagen, överstiga femton år om lovet ska användas för ett ändamål
av säsongskaraktär.


Tidsbegränsat bygglov beviljas för servering och försäljning av mat under tiden
1 april – 30 september åren 2018-2022. Båten ska däremellan transporteras
bort.



Ystad-Österlenregionens miljöförbunds anvisningar ska följas.



Simrishamns kommuns VA- anvisningar och gatuenhetens svar ska följas.



Tillgänglig entrémöjlighet behöver anläggas snarast möjligt. Finns toalett i lokalen ska den utformas fullt tillgänglig.

Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats.
Starbesked kommer att meddelas då förslag till kontrollplan och övriga handlingar som
krävs inkommit och godkänts.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta ring Kontakt Simrishamn, 0414-81 02 00.
Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och bygglagen 10
kap. 4 §.
Vid eventuella avsteg från bygglovet under arbetets genomförande ska Byggnadsnämnden
kontaktas för godkännande.
Avgifter
Bygglov: (20 + 15) x 6 x 44,8 x 1,1 x 0,75 = 7 762 kronor
Underrättelse: 85 x 44,8
= 3 808 kronor
11 570 kronor
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdeskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Panagiote Tsilfidis
Fastighetsägare till Valfisken 7, 8 och Simrishamn 2:48
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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Detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen etapp II) samråd -remiss
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad och
att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering och
dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra
delarna av Simrishamn med stationen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 maj 2018, § 102 att godkänna miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för samråd. Delegationsbeslut om komplettering av planhandlingarna fattades den 4 juni 2018 av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Planen
handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande.
Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-18
Plan- och bygglagen (2010:900)
Kungörelse, samrådshandlingar
Överläggningar
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Det finns en otydlighet i planbestämmelsen som avser byggnadshöjd med hänsyn
till det något kuperade området och avsaknad av höjdsatt ny väg. I övrigt har byggnadsnämnden inget att invända.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Detaljplan för Viks Fiskeläge 4:1, planprogram
Ärendebeskrivning
Planprogrammet syftar till att utvidga och komplettera anläggningarna kring Djupadals
Golfbana i Vik för en utökad service och tillkommande faciliteter för fritidsändamål och
golfspelare. Programmet utreder möjligheten att komplettera nuvarande center med nytt
hotell och bostäder av olika slag. Planprogrammet ska bredda kommunens beslutsunderlag
vad gäller förslagets innehåll och omfattning för att i ett tidigt skede kunna inhämta berördas erfarenheter och synpunkter. Programmet anger mål och utgångspunkter för det kommande planarbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018, § 83 att godkänna planprogrammet för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande.
Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-18
Plan- och bygglagen (2010:900)
Kungörelse, planprogram för samråd
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58, samråd
Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att upphäva fastighetsplanen/tomtindelningen för Taltrasten
57 och 58 m.fl. som anger tomter och tomtgränser för området. Upphävande av tomtindelning föreslås för att möjliggöra avstyckning och fastighetsreglering. De befintliga fastighetsgränserna följer till stor del de gränser som tomtindelningen anger.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 maj 2018, § 103 att godkänna planen för
samråd.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010 samt ändring av plan- och bygglagen
2016. Planprövning sker genom förenklat planförfarande.
Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-18
Plan- och bygglagen (2010:900)
Kungörelse, samrådshandlingar
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

