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§ 37

Dnr 2021/10

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 38

Dnr 2021/11

Godkännande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärende på dagens föredragningslista.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänner föredragningslistan.

____
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§ 39

Dnr 2021/12

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolen dom 2021-03-24 som avslog överklagan på länsstyrelsens
beslut som avslog överklagan av byggnadsnämndens beslut den 7 januari 2020 (delegation) avseende beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rörum
67:84 (dnr 2020/818).
2. Mark- och miljööverdomstolen dom 2021-03-24 som ändrar mark- och miljödomstolens beslut och upphäver byggnadsnämndens beslut den 7 februari 2019 (delegation)
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Kivik 112:15 (dnr
2018/617).
3. Länsstyrelsens beslut 2021-03-22 som upphäver byggnadsnämndens bygglovsbeslut
den 26 januari 2021 § 7 och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning
i enlighet med vad som anses skälen för beslutet avseende ändrad användning från ekonomibyggnad för vinodling till fritidshus på fastigheten Hoby 22:7 (dnr 2020/477).
4. Länsstyrelsens beslut 2021-03-04 som upphäver byggnadsnämndens strandskyddsdispens den 11 januari 2021 (delegation) avseende tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad
av förråd/friggebod, utökning av tomtområde och anläggande av enskild VA-anläggning på fastigheterna Holmarna 1:30 och 1:22 (dnr 2019/681).
5. Länsstyrelsens beslut 2021-03-03 som upphäver byggnadsnämndens nekade slutbesked
den 29 januari 2021 (delegation) och återförvisar ärendet för förnyad handläggning avseende rivning av garage och tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring på fastigheten Snödroppen 12 (dnr 2020/477).
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§ 39 forts

Dnr 2021/12

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut och förhandsbesked under perioden 2021:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
De negativa som är
tagna på sammanträde
Rättssäkerhet % (12
mån period) av överklagade beslut
Rättssäkerhet % (12
mån period) av totala
antalet beslut om lov
Totala antal beslut om
bygglov (delegat+BN)
Antal under månaden
överklagade beslut*

Jan

Feb

Mar

3

3

3

1
2
1

1
2
1

3
1

47

46

40

95

95

97

24

64

55

3

2

2

Apr
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Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt
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§ 40

Dnr 2021/13

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.
Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) mars 2021
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Hanna Wiberg
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked - Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Lovärenden (ByggR) mars 2021
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Henrik Olsson
Avskrivningar – Hanna Wiberg
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om rättidsprövning – Henrik Olsson
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Hanna Wiberg
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Eva Ferlinger
Bygglov och startbesked – Hanna Wiberg

Justerandes sign
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§ 40 forts

Dnr 2021/13

Slutbesked – (ByggR) mars 2021
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg
Interimistiskt slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked (ByggR) mars 2021
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Ändring av kontrollansvarig – Per-Ola Olsson
Strandskyddsärenden (ByggR) mars 2021
Avskrivning – Camilla Hedin
Strandskyddsdispens – Eva Ferlinger
Tillsynsärenden (ByggR) mars 2021
Avskrivningar – Johan Maniet
Avskrivningar – Henrik Olsson
Beslut om användning av byggnadsverk – Henrik Olsson
Beslut mot fortsatt arbete – Henrik Olsson
Tillsynsärenden (Evolution) mars 2021
Avskrivningar – Johan Maniet
Fastighetsbildningsärenden (Evolution) mars 2021
Fastighetsbildningar - Eva Ferlinger
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) mars 2021
Slutbesked – Hanna Wiberg
Interimistiskt slutbesked – Per-Ola Olsson
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-03-01—2021-03-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2021-03-01—2021-03-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
______
Justerandes sign
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§ 41

Dnr 2021/25

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-03-31 med helårsprognos
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens verksamhet avseende perioden januari-mars 2021. Nämndverksamheten och bygglovsverksamheten redovisar ett resultat
på 59 tkr respektive 365 tkr per 31 mars.
Helårsprognosen för nämnden bedöms till ett överskott motsvarande 486 tkr varav nämnden
182 tkr och bygglovsverksamheten 304 tkr.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06
Helårsprognos per 31mars 2021
Statistik bygglov t.o.m. vecka 13
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport per 31 mars 2021.
_______
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§ 42

Dnr 2021/31

Intern kontrollplan 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde 2020 en risk- och väsentlighetsanalys avseende byggnadsnämndens verksamhet, i enlighet med reglemente för intern kontroll beslutad
av Kommunfullmäktige 20 maj 2013, § 61. Analysen uppdaterades 29 mars 2021. Analysen har gjorts utifrån kommunens mall för framtagande av kontrollplan för intern kontroll.
Vid risk- och väsentlighetsbedömningen används följande matris:
Risk (sannolikhet)
5 - Mycket sannolik
4 - Sannolik
3 - Möjlig
2 - Mindre sannolik
1 - Osannolik

4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
1 - Försum- 2 - Lind- 3 - Känn- 4 - Allvar- 5 - Mycket Väsentlighet (konsebar
rig
bar
lig
allvarlig kvens)

Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk,
verksamhetsmässig eller annan konsekvens. Olika processer/kontrollpunkter måste ställas
mot varandra. Kontrollkostnaden måste alltid vägas upp mot de konsekvenser som uppstår
vid fel. Från och med väsentlighets- och riskpoäng 3 bör frågan hållas under uppsikt.
Analysen har resulterat i följande:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risker
Fel i myndighetsutövning, följer lagar och regler
Fel i myndighetsutövning utifrån politiska beslut mot tjänsteskrivelse
När beslut av principiellt skäl måste tas i
nämnd
När beslut vinner laga kraft, ok att börja
Jävsituationer
Mutor
Överskridande myndighetsutövning (andra
myndighetskrav)
Har rätt att fatta beslut enligt delegationsordningen
Handläggning av bygglov, tolkning av liten
avvikelse
Justerandes sign

Sannolikhet
3

Konsekvens
2

Värde
3

4

4

6

2

3

3

2
1
0
4

4
2
0
4

4
1
0
6

0

1

0

4

3

5
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§ 42 forts
10
11
12
13
14
15
16
17

Dnr 2021/31

Anmälningsärenden, tidspress vid hantering och
fel
Byggprocess efter bygglov, uppfylla lagkrav
Handläggning av tillsyn, hänvisning till rätt
lagar
Handläggning av strandskydd, upphävs av länsstyrelsen
Handläggning av förhandsbesked, saknar viktiga villkor
Fel information vid kommunicering till medborgare
Fakturering, fel på avgift
Diarieföring – digitala ansökningar (ifall system
inte fungerar)

2

2

2

4
3

2
3

4
4

4

3

5

3

3

4

2

4

4

2
0

2
3

2
2

x

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit med de punkter som är markerade med x i valkolumnen i den interna kontrollplanen för 2021.
Förändringar sedan 2020:
 Risk nr 2 har valts bort på grund av att det inte behövs intern kontroll för att konstatera att det sker avvikelser inom kontrollmomentet som anmodas av risken.
 Risk nr 9 har valts bort på grund av att risken tas upp i punkt nr 1.
 Risk nr 13 har valts bort i den interna kontrollen på grund av att detta sällan
är förekommande ärenden.
 Risk nr 1 har valts för kontroll av huruvida lagar och regler följs i beslut.
 Risk nr 12 har valts för kontroll av tillsyn på grund av att detta fått större utrymme i
verksamheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2021
Reglemente intern kontroll, KF 2013-05-20, § 61
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna den interna kontrollplanen för byggnadsnämnden 2021.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 43

Dnr 2021/30

Rörum 85:30 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Rörum 85:30 kom den 22 mars 2021in till Byggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus om 98 kvm byggnadsarea med installation av eldstad.
Fasadmaterialet är puts i vit kulör, takmaterialet är plåt och tak samt plåtdetaljer får en silvermetallic kulör och fönster och dörrar får en ljusgrå kulör. Huset får en färdig golvhöjd
på + 29,00 och en takvinkel på 27 grader.
Fritidshuset placeras 4,50 meter från fastighetsgräns i öst och 4,0 meter från fastighetsgräns i söder.
In- och utfart med maxbredd 5,0 meter blir i den sydöstra hörnan av fastigheten från Daggrosvägen.
Detaljplanen
Detaljplanen för Rörum 85:15 m fl (Vik 23), laga kraft
2011-07-06 anger att planbestämmelserna för aktuell
fastighet är:
-

B- område för bostäder.

-

500-1200 kvm är minsta respektive största
tillåtna tomtstorlek.

-

16 % av fastigheten får lov att bebyggas.

-

Prickmark får ej bebyggas

-

Utfart från bostadsfastighet får vara max 5 meter.

-

p1- bostadshus ska uppföras frilligande och placeras minst 4,5 meter från grannfastighet. Komplemenbyggnad/garage skall placeras minst 5 m från gata och minst 1 m från
Justerandes sign
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§ 43 forts

Dnr 2021/30

tomtgräns.
-

-

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad är 4,0 meter och för
komplementbyggnad 2,7 meter. Härutöver får takkupor och frontespiser uppföras, max
till 1/3 av huvudbyggnads fasadlängd, utan inverkan på byggnadshöjden. Största gavelbredd för huvudbyggnad är 7 meter, och största gavelbredd komplementbyggnad 4 meter.
Minsta respektive största taklutning i grader.
f – Huvudbyggnad ska utföras med fasader i tegel eller puts i ljusa färger, inslag av trä
får finnas. Komplementbyggnas får vara av trä. Tak ska vara av tegel, papp eller plåt.

Fastigheten har en area på 535 kvm x 0,16= 85,6 kvm som får lov att bebyggas.

Avvikelser från detaljplanen
Ansökan avviker från gällande detaljplan då fastigheten bebyggs med 12,4 kvm mer än vad
detaljplanen tillåter.
Ansökan avviker med 14,48 % avseende byggrätten enligt gällande detaljplan.
Enligt praxis kan en liten avvikelse från detaljplan sammantaget vara upp till 10 %, men
det är en samlad bedömning som måste göras i varje enskilt fall.
Ansökan avviker även avseende placering då bostadshuset placeras 4,0 meter från fastighetsgräns i söder och detaljplanen anger att placering ska ske 4,5 meter från grannfastigheter.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar bifogas i sin helhet.


Yttrande har inkommit från Österlen VA.



Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Rörum 72:14.



Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Rörum 67:5.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Ansökan om bygglov med handlingar, 2021-03-22
Remissvar
Justerandes sign
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§ 43 forts

Dnr 2021/30

Kartor
Detaljplanen för Rörum 85:15 m fl (Vik 23), laga kraft 2011-07-06
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Ansökan avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan då fastigheten bebyggs med
12,4 kvm mer än vad detaljplanen tillåter vilket innebär en avvikelse på 14,48 % och huset
placeras 4,0 meter från fastighetsgräns i söder och detaljplanen anger 4,5 meter från grannfastighet.
Bedömningen är att föreslagen åtgärd innebär godtagbar avvikelse från detaljplanens bestämmelser och att den är förenlig med planens syfte och inte medför en betydande olägenhet för omgivningen.


Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900).



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



Kontrollansvarig är Per Håkansson, Krankajen 18 lgh 1103, 211 12 Malmö.



Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.



Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan
ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att
bestämma en tid med en byggnadsinspektör.

Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd: För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
energiberäkning
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
prestandadeklaration
teknisk beskrivning
Justerandes sign
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§ 43 forts

Dnr 2021/30

fuktsäkerhetsprojektering
…………………………………
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras
med ytterligare handlingar.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Vid eventuellt framtida befogat klagomål gällande rökolägenhet kan miljöförbundet genom
beslut komma att begränsa användandet av eldstaden.
Dessa åtgärder måste ni vidta:
-

En VA-anmälan ska skickas till Österlen VA.

-

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.

-

I detta ärende krävs utstakning och eventuellt lägeskontroll. Behörighet krävs.
Kostnader för utstakning m.m. debiteras separat. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.

-

Dagvatten ska tas omhand på egen fastighet.

-

Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande.

-

Mot fastighetsgräns i väst ska befintliga träd av ek och körsbär längs stenmur bevaras,
popplar ersätts successivt med körsbär. Trädraden omfattas av biotopskydd och dispens
ska sökas hos Länsstyrelsen för att successivt ersätta popplarna med körsbär.

Justerandes sign
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§ 43 forts
-

Dnr 2021/30

Stengärdet ska bevaras och omfattas av biotopskydd. Vid eventuella åtgärder eller ingrepp som skadar stenmuren krävs dispens från Länsstyrelsen.

Avgifter
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Tabell A 1.5: 20 748 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan,
ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare
Kontrollansvarig
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även 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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§ 44

Dnr 2020/91

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Annelund 2,
granskning
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till kvartersmark. Detta då fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den norra delen av
sin fastighet. Fastighetsägarna har en önskan om att anlägga trädgård framför den norra
huslängan.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 18 mars 2021, § 53 att godkänna planen för
granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06
Granskningshandlingar, detaljplan för Annelund 2
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att invända mot planförslaget.
_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 45

Dnr 2020/16

Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för del av Mellby
27:52 och del av Mellby 3:121, granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt granskningshandlingar gällande detaljplan del av
Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 till byggnadsnämnden, för yttrande.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär
en utbyggnad av småhusbebyggelse med trädgårdar och gemensam grönyta. Förslaget innebär ett sammanhållet område med tät, låg småbebyggelse. Planområdet ligger i Kivik
och omfattar cirka 16 000 kvadratmeter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2021, § 52 att godkänna detaljplanen för
granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen, 2010.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06
Detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121, granskningshandlingar
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att invända mot planförslaget.
_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 46

Dnr 2021/27

AKP- PROGRAM - Arkitektur- och kulturmiljöprogram, samråd
Ärendebeskrivning
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till Simrishamns kommuns
översiktsplan.

Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela
Simrishamns kommun. Programmet ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor, samt stimulera till dialog om de värden som kan
skapas genom arkitektur. Programmet ska kunna användas av alla berörda; politiker, tjänstepersoner, privata aktörer och intresserade medborgare och besökare.
Det ska vara enkelt att förstå och lätt att följa. Slut-produkten ska vara inbjudande och innehålla stor del bilder och illustrationer för att kommunicera väl med
läsaren.
För att uppfylla detta så presenteras Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet med hjälp av
kartor, bilder, illustrationer och text i en så kallad storymap, en GIS-karta (geografiskt informationssystem), vilket innebär att den är helt digital
Beslutsunderlag
Storymap, GIS-karta
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inga synpunkter i detta skede.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign
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§ 47

Dnr 2021/33

Del av Simris 206:1 - Tankställe för fordonsgas -bygglov och sanktionsavgift
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på del av fastigheten Simris 206:1 kom den 5 mars 2021 in till Byggnadsnämnden. Ansökan avser förlängning av tidigare bygglov för tankställe av fordonsgas
som fick tidsbegränsat lov om 5 år den 12 mars 2013.
Fastigheten ligger inom detaljplan. Det finns en ny detaljplan för Yxan 1 och del av Simris
206:1 som vann laga kraft den 4 december 2020.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för tankställe för fordonsgas om cirka 120 kvm platta på mark som
innehåller två platser för mobila gaslager och en kompressorbyggnad (container) på 22
kvm. Anläggningen har stängsel runt om. Sedan finns ett tankningsställe (dispenser) på
cirka sju kvm öster om anläggningen.
Allmänt
Det finns inget i plan- och bygglagen som heter förlängning av ett bygglov. Ett tidsbegränsat lov löper ut efter de fem åren som var sökta, varför anläggningen sedan 2018 har saknat
bygglov. Anledningen till att tidigare lov var tidsbegränsat var för att den stred mot tidigare detaljplan (enbart industrimark). Det finns ett arrendeavtal med Simrishamns kommun
på cirka 500 kvm för marken och det pågår diskussioner om nytt arrendeavtal på nästan tio
år.
Enligt plan- och bygglagen så ska en byggsanktionsavgift utdömas ifall lagar och regler
inte har följts.
Detaljplanen
Detaljplanen för Yxan 1 och del av Simris 206:1 (Simrishamn 223), laga kraft 2020-12-24
anger att planbestämmelserna för aktuell fastighet är:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 47 forts

Dnr 2021/33

JG- område för Industri, drivmedelförsäljning.
-

Högsta nockhöjd 4 meter

-

u1 – markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap 6 §

-

n1 – marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten, 4 kap 10 §

-

Prickmark, marken får inte förses med byggnad

Avvikelser från detaljplanen
Ansökan avviker från gällande detaljplan då betongplatta med tillhörande kompressorbyggnad och mobila gaslager samt tankställe på totalt 126 kvm där 52 kvm placeras på
prickmark och inom u-område.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar bifogas i sin helhet.


Yttrande har inkommit från Österlen VA, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
och Ystad-Österlenregionens miljöförbund.



Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Yxan 2. Under förutsättning att denna åtgärd inte inskränker framtida exploatering av Yxan 2 under
bygglovsperioden.



Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hammaren 2, Yxan 1,
Simris 206:1 och Yxan 4.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 47 forts


Dnr 2021/33

Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Simris 1:71.

Sökanden har bemött inkomna yttranden. Dessa har redovisats i sin helhet.
Byggsanktionsavgift
Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor (fastställt av regeringen).
Enligt 9 kap. 12 § punkt 5 plan- och byggförordningen (PBF) blir byggsanktionsavgiften
för denna överträdelse:
5 x 47 600 = 238 000 kronor.
Åtgärden påbörjades efter att bygglov hade getts 2013, då ska en halvering av avgiften
göras som innebär en avgift på 119 000 kronor.
Bedömning att det har framkommit skäl till nedsättning enligt 11 kap. 53 a § PBL. Summan bedöms inte stå i rimlig proportion till överträdelsen. Förslaget är en fjärdedel av beloppet som innebär en summa på 29 750 kronor.
Den sökande har också via telefonsamtal den 9 april 2021 fått ta del av att det kommer att
påföras en sanktionsavgift och givits möjlighet att vidta rättelse. Sökande har meddelat att
den fasta kompressorbyggnaden inte med lätthet kan flyttas varför rättelse inte kommer
kunna göras innan sammanträde.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-11
Sökandes svar på inkomna remisser 2021-03-31
Byggsanktionsavgift, uträkning från Boverkets hemsida
Ansökan om bygglov med handlingar, 2021-03-05
Remissvar
Ritningar och fotografier
Detaljplanen för Yxan 1 och del av Simris 206:1, laga kraft 2020-12-24
Myndighetsnämndens beslut 2013-03-12 § 25 och efterföljande tekniska beslut
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och landskapsbilden och
intresset av en god helhetsverkan.
Ansökan avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan då fastigheten bebyggs på
mark som inte får förses med byggnader på 52 kvm av totalt 126 kvm.

Justerandes sign
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§ 47 forts

Dnr 2021/33

Bedömningen är att föreslagen åtgärd innebär godtagbar avvikelse från detaljplanens bestämmelser genom att ledningsrätten är säkrad och att den är förenlig med planens syfte
och inte medför en betydande olägenhet för omgivningen.


Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900).



Inga byggåtgärder kommer vidtas varför tidigare tekniska beslut från bygglov beviljat 2013-03-12 gäller även i detta lov.



Det är byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 9 kap 2 § och 10 kap.
3 § plan- och bygglagen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför med stöd
av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra arrendatorn av marken för fordonsgas,
Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-8850, en
byggsanktionsavgift på 29 750 kronor.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom
vunnit laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.



Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Avgifter
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Nedlagd tid 8 h x 988 kr: 7 904 kronor

______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)

Justerandes sign
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§ 47 forts

Dnr 2021/33

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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§ 48

Dnr 2021/14

Aktuell information / förvaltningschefens information
Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:
 Situationen på bygglovsavdelningen är ansträngd;
- Vikarie är tillsatt för bygglovsinspektör
- Intervjuer (tre stycken), vikarie för bygglovshandläggare, kommer att genomföras
under veckan
- En byggnadsinspektör har sagt upp sin anställning. Annons för rekrytering kommer
ut under veckan
- 75% fler ärenden än under våren 2020
 Kivik Art, nytt konstverk = bygglovspliktigt
 Tillgänglighetsramp Gladsax 134:1
 Prästgården Gladsax
Tommy Samuelsson, tf samhällsbyggnadschef informerar:
 Uppdrag från kommunledningskontoret att redovisa aktiviteter kopplade till kommunens miljömål
 Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan kopplad till nämndens nämnplan
presenteras för kännedom till nämnden för att få en helhetssyn
_____

Justerandes sign
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