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§ 23

Dnr 2021/10

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 24

Dnr 2021/11

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


Godkänner föredragningslistan.

____
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§ 25

Dnr 2021/12

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolen dom 2021-02-18 som avslog överklagan på länsstyrelsens
beslut som upphävde byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2020 avseende bygglov för nybyggnad av carport/förråd på fastigheten
Baskemölla 94:15 (dnr 2020/288).
2. Mark- och miljödomstolen dom 2021-02-18 som avvisar byggnadsnämndens överklagan på länsstyrelsens beslut som upphävde byggnadsnämndens beslut den 5 oktober
2020 § 89 avseende bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus med gästhus, förråd och garage på fastigheten Hoby 18:21 (dnr 2020/410).
3. Länsstyrelsens beslut 2021-02-16 som upphäver byggnadsnämndens bygglovsbeslut
den 15 december 2020 § 153 för nybyggnad av komplementbyggnad med multihall och
garage, tillbyggnad av entré och uterum samt fasadändring på fastigheten Ugglan 24
(dnr 2020/450).
4. Länsstyrelsens beslut 2021-02-16 som upphäver det överklagade beslutet och meddelar
som förhandsbesked att åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen på byggnadsnämndens positiva förhandsbesked den 11 december 2020 § 531 (delegation) för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tåghusa 1:32 (dnr 2020/616).
5. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2021-02-03 som inte meddelar prövningstillstånd på överklagan av mark- och miljödomstolens beslut som avslog överklagan på
länsstyrelsens beslut som i sin tur avslog överklagan på byggnadsnämndens bygglov
den 27 januari 2020 (delegation) för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
Hammenhög 26:20 (dnr 2019/663).
6. Länsstyrelsens beslut 2021-02-05 som avslår överklagan av byggnadsnämndens bygglovsbeslut den 7 januari 2021 § 6 (delegation) för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd på fastigheten Rörum 67:84 (dnr 2020/818).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

6

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-15

§ 25 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

3

3

1
2
1

1
2
1

47

46

95

95

24

64

3

2

Mar

Apr
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Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt
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§ 26

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) februari 2021
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Lovärenden (ByggR) februari 2021
Avskrivningar – Johan Maniet
Avskrivningar – Henrik Olsson
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Hanna Wiberg
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Bygglov – Hanna Wiberg
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Eva Ferlinger
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Hanna Wiberg
Förhandsbesked – Henrik Olsson
Rivningslov
Rivningslov med startbesked – Henrik Olsson
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§ 26 forts

Dnr 2021/13

Slutbesked
Interimistiskt slutbesked – Jonas Mårtensson
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked
Startbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Per-Ola Olsson
Ändring av kontrollansvarig – Per-Ola Olsson
Strandskyddsärenden (ByggR) februari 2021
Avskrivning – Henrik Olsson
Strandskyddsdispens – Camilla Hedin
Tillsynsärenden (ByggR) februari 2021
Avskrivningar – Johan Maniet
Tillsynsärenden Evolution februari 2021
Johan Maniet
Avskrivningar Evolution februari 2021
Avskrivning bygglov – Eva Ferlinger
Fastighetsbildningsärenden (Evolution) februari 2021
Eva Ferlinger
Slutbesked Evolution februari 2021
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-02-01—2021-02-28
Förteckningar delegeringsbeslut Evolution 2021-02-01—2021-02-28

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______
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§ 27

Dnr 2021/21

Rörum 85:30 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus med förråd
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Rörum 85:30 kom den 28 januari 2021in till byggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus och ett förråd.
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.
Ansökan avser också nybyggnad av ett förråd om 9 kvm byggnadsarea.
Förrådet får en fasad av liggande träpanel i vit kulör, takmaterialet blir plåt och tak samt
plåtdetaljer får en silvermetallic kulör och dörr får en ljusgrå kulör.
Förrådet får en färdig golvhöjd på + 28,90 och en takvinkel på 8 grader.
Förrådet placeras 1,0 meter från fastighetsgräns i söder och 8,0 meter från fastighetsgräns i
väst.
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§ 27 forts

Dnr 2021/21

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
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 21,4 kvm mer än vad
detaljplanen tillåter. Ansökan avviker med 25 % 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.
Justerandes sign
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§ 27 forts

Dnr 2021/21

Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar har redovisats 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.

Förvaltningens bedömning
Föreslagen åtgärd bedöms inte vara lämplig då den avviker från detaljplanen avseende
byggrätt och placering. Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse som är förenlig med
detaljplanen eller dess syften.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Ansökan om bygglov med handlingar, 2021-01-28
Remissvar
Kartor
Detaljplanen för Rörum 85:15 m fl (Vik 23), laga kraft 2011-07-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov. Det är likvärdiga hus i hela området,
samma arkitekt och samma byggherre. Inga grannar med erinran.
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.
Per-Ove Nilsson (SD): Enligt förvaltningens beslutsförslag. Avvikelserna är för stora.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
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§ 27 forts

Dnr 2021/21

Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 4 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Anders Johnsson (M)) mot 5 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S),
Mats Kaldvee (ÖP), Jacques Öhlund (FI), Per-Ove Nilsson (SD) beslutar nämnden att avslå ansökan om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan bedöms innebära en stor avvikelse och är därmed inte förenlig med detaljplanen
eller dess syften.


Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Avgifter
Bygglov avslag:
A 19.1: 12 x 988

= 11 856 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:
Sökande
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§ 27 forts

Dnr 2021/21

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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Protokollsutdrag intygas:

14

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-15

§ 28

Dnr 2021/22

Rörum 85:28 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus (parhus) och två förråd
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Rörum 85:28 kom den 3 februari 2021in till byggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus (parhus) och två förråd.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i form av ett parhus om 184 kvm
byggnadsarea med installation av eldstad i båda bostadsdelarna.
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 + 30,00 och en takvinkel på 27 grader på huvuddelen av huset och 22 grader på vinkeldelen.
Fritidshuset placeras 4,60 meter från fastighetsgräns i norr och 9,25 meter från fastighetsgräns i öst.
In- och utfarter med maxbredd 5,0 meter blir i den nordöstra hörnan av fastigheten samt
nordvästra delen av fastigheten från Daggrosvägen. Två extra in – och utfarter skapas till
parkeringsplatser.
Marknivån sluttar och där huset placeras kommer marknivån delvis att sänkas 0,4 – 1,0
meter och höjas 0,7 meter vilket kräver marklov. Stödmurar anläggs för att ta upp nivåskillnaderna på marken.
Ansökan avser också nybyggnad av två förråd om 9 kvm byggnadsarea styck. Förråden får
en fasad av liggande träpanel i vit kulör, takmaterialet blir plåt och tak samt plåtdetaljer får
en silvermetallic kulör och dörr får en ljusgrå kulör.
Förråden får en färdig golvhöjd på + 29,80 och + 29,90 och en takvinkel på 8 grader. Förrådet i väst placeras 8,60 meter från fastighetsgräns i norr och 1,0 meter från fastighetsgräns i väst och förrådet i öst placeras 4,74 meter från fastighetsgräns i öst och 9,84–10,07
meter från fastighetsgräns i söder.
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§ 28 forts

Dnr 2021/22

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

-

u – marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Träd får ej förekomma.

-

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
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 853 kvm x 0,16= 136,48 kvm som får lov att bebyggas.

Avvikelser från detaljplanen
Ansökan avviker från gällande detaljplan då fastigheten bebyggs med 65,52 kvm mer än
vad detaljplanen tillåter. Ansökan avviker med 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 utförande då detaljplanen anger att bostadshuset ska uppföras friliggande och ansökan avser ett parhus.
Justerandes sign
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§ 28 forts

Dnr 2021/22

Planbeskrivningen anger att intentionen är att bebyggelsen ska vara tätare i
områdets centrala del där planen tillåter en högre exploateringsgrad och parhusbebyggelse,
och glesare i ytterområdet med endast friliggande bostadshus för att bebyggelsen inte ska
bilda en barriär mot det omgivande landskapet.
Även extra in- och utfarter anläggs.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar har redovisats i sin helhet.


Yttrande har inkommit från Österlen VA.



Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Rörum 85:1.



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

Förvaltningens bedömning
Föreslagen åtgärd bedöms inte vara lämplig då den avviker från detaljplanen avseende
byggrätt och utförande. Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse som är förenlig med
detaljplanen eller dess syften. Planens syfte motverkas då parhusen skapar en barriär mot
landskapet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Ansökan om bygglov med handlingar, 2021-02-03
Remissvar
Kartor
Detaljplanen för Rörum 85:15 m fl (Vik 23), laga kraft 2011-07-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov. Det är likvärdiga hus i hela området,
samma arkitekt och samma byggherre. Inga grannar med erinran.
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 3 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Anders Johnsson
(M)) mot 5 NEJ-röster (Jan Persson (C), (Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S),
Mats Kaldvee (ÖP), Jacques Öhlund (FI), Per-Ove Nilsson (SD) beslutar nämnden att avslå ansökan om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan bedöms innebära en stor avvikelse och är därmed inte förenlig med detaljplanen
eller dess syften.


Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Avgifter
Bygglov avslag:
A 19.1: 12 x 988

= 11 856 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:
Sökande

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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Rörum 85:27 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus (parhus) och två förråd
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov på fastigheten Rörum 85:27 kom den 3 februari 2021in till byggnadsnämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus (parhus) och två förråd.
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i form av ett parhus om 184 kvm
byggnadsarea med installation av eldstad i båda bostadsdelarna.
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 + 29,50 och en takvinkel på 27 grader på huvuddelen av huset och 22 grader på vinkeldelen.
Fritidshuset placeras 7,70 meter från fastighetsgräns i norr och 7,68 meter från fastighetsgräns i öst.
In- och utfarter med maxbredd 5,0 meter blir i den nordöstra hörnan av fastigheten samt
nordvästra delen av fastigheten från Daggrosvägen.
Marknivån sluttar och där huset placeras kommer marknivån delvis att höjas
0,7 – 1,9 meter vilket kräver marklov. Stödmurar anläggs för att ta upp nivåskillnaderna på
marken.
Två parkeringsplatser längs fastighetsgräns i norr anordnas.
Ansökan avser också nybyggnad av två förråd om 9 kvm byggnadsarea styck. Förråden får
en fasad av liggande träpanel i vit kulör, takmaterialet blir plåt och tak samt plåtdetaljer får
en silvermetallic kulör och dörr får en ljusgrå kulör.
Förrådet får en färdig golvhöjd på + 29,40 och en takvinkel på 8 grader. Förrådet i väst
placeras 9,40 meter från fastighetsgräns i norr och 1,0 meter från fastighetsgräns i väst och
förrådet i öst placeras 4,68 – 4,73 meter från fastighetsgräns i öst och 9,74–9,97 meter från
fastighetsgräns i söder.
Justerandes sign
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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

-

u – marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Träd får ej förekomma.

-

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
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 914 kvm x 0,16= 146,24 kvm som får lov att bebyggas.

Avvikelser från detaljplanen
Ansökan avviker från gällande detaljplan då fastigheten bebyggs med 55,76 kvm mer än
vad detaljplanen tillåter. Ansökan avviker med 38 % 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.
Justerandes sign
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Ansökan avviker även avseende utförande då detaljplanen anger att bostadshuset ska uppföras friliggande och ansökan avser ett parhus.
Planbeskrivningen anger att intentionen är att bebyggelsen ska vara tätare i
områdets centrala del där planen tillåter en högre exploateringsgrad och parhusbebyggelse,
och glesare i ytterområdet med endast friliggande bostadshus för att bebyggelsen inte ska
bilda en barriär mot det omgivande landskapet.
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Remissvar har redovisats i sin helhet.


Yttrande har inkommit ifrån Österlen VA.



Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Rörum 85:1.



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

Förvaltningens bedömning
Föreslagen åtgärd bedöms inte vara lämplig då den avviker från detaljplanen avseende
byggrätt och utförande. Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse som är förenlig med
detaljplanen eller dess syften. Planens syfte motverkas då parhusen skapar en barriär mot
landskapet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Ansökan om bygglov med handlingar, 2021-02-03
Remissvar
Kartor
Detaljplanen för Rörum 85:15 m fl (Vik 23), laga kraft 2011-07-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov. Det är likvärdiga hus i hela området,
samma arkitekt och samma byggherre. Inga grannar med erinran.
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att avslå ansökan om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan bedöms innebära en stor avvikelse och är därmed inte förenlig med detaljplanen
eller dess syften.


Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Avgifter
Bygglov avslag:
A 19.1: 12 x 988

= 11 856 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:
Sökande
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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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Brantevik 21:24 - rivningslov - rivning av bostadshus och uthus, bygglov
- nybyggnad av fritidshus, plank
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller rivning av bostadshus och uthus samt nybyggnad av fritidshus, plank inom
fastigheten Brantevik 21:24.
Fastigheten är belägen vid Skepparegatan i Brantevik.
Ansökan och ritningar anger om- och tillbyggnad. Upplägget i ansökan innebär att ärendet
betraktas som ansökan om rivningslov och ansökan om bygglov.
Byggnadsnämnden beslutade den 16 februari 2021, § 19 - efter önskemål om anstånd från
sökande - att ärendet utgår vid dagens sammanträde.
Bemötande av remissvar och reviderade ritningar har lämnats in.
Förslag till nybyggnad av fritidshus har ändrats: Byggnadens längd har minskats till längd
motsvarande befintligt bostadshus. Mot söder finns en utskjutande byggnadsdel i bottenplanet samt två takkupor och två takfönster istället för en utskjutande byggnadsdel i två
plan och två takkupor/homejor. Takfönster mot norr har strukits. Ett fönster istället för två
inom gavelröste mot öster. Två fönster istället för fransk balkong inom gavelröste mot väster.
Befintligt bostadshus - bredd 5,25 m, längd 13,2 m, byggnadsarea 69,3 kvm (tidigare redovisad bredd 5,1 m, längd 13,1 m), nockhöjd cirka 6 m.
Önskat nytt bostadshus - bredd 7,25 m, längd 13;2 (tidigare 14,1 m), byggnadsarea 98,3
(tidigare 104,9 kvm), nockhöjd cirka 7 m.
Fastighetens areal är 593 kvm.
Området och fastigheten omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv, kulturmiljövård
och högexploaterad kust.
Miljöbalken anger i 3 kap att område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
I miljöbalkens 4 kap anges att exploateringsföretag får komma till stånd endast om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets värden samt att främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag.
Justerandes sign
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Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram är ett regionalt kunskapsunderlag.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kulturmiljöprogrammets beskrivning för Brantevik: Det äldre byggnadsbeståndet är samlat
nere vid hamnområdet och huvudgatan. Från huvudgatan leder flera smala gränder eller
strädden. Husen - små längor i tegel och ibland med putsade fasader - är till övervägande
del placerade nära gatulinjen med trädgårdstäppor i skydd på baksidan. Merparten av husen tillhör 1800-talet. De mer påkostade byggnaderna med bland annat profilerade listverk
samt verandor representerar skepparnas bostäder och det välstånd samhället upplevde under decennierna kring 1900. Brantevik är ett av 1800-talets bäst bevarade skånska kustsamhällen.
Kvartersområdet berörs inte av fornminnen.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar att området där kvarteret ingår är
värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska iakttas vid förtätning, tillbyggnad och vid
yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Kvartersområdet är tomtindelat. Tomtindelningen från 1985 anger antal tomter, tomtarealer och tomtgränser. Brantevik 21:24 är i linje med tomtindelningen förutom liten avvikelse för gränsläge mot norr. Fastighetsreglering genomfördes 1991 då bland annat gräns mot
norr reglerades vilket innebär att befintligt gränsläge betraktas som lämpligt.
Området och kvarteret är detaljplanlagt.
Detaljplanens reglering/bestämmelser för kvartersmarken och fastigheten (sammanfattning/utdrag): Område för bostadsändamål. Särskild miljöhänsyn - sådan förändring av
byggnad får ej vidtas som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Zon mellan
byggnad och gräns mot gata får inte bebyggas (prickad mark). Fristående hus eller sammanbyggda i gräns. På tomt får en huvudbyggnad och ett uthus/gårdsbyggnad uppföras.
Högst en tredjedel av tomt får bebyggas. Att tomt får bebyggas intill hälften kan prövas.
Högst en våning. Byggnadshöjd för huvudbyggnad högst 3,6 m. Taklutning mellan 40-50
grader.
Byggnad, som inte sammanbyggs eller förväntas sammanbyggas med byggnad på granntomt, får inte läggas närmare gräns till granntomt än 4,5 m.
Bebyggelseinventering från 1980 redovisar mycket stort miljövärde för byggnaden och för
flertalet byggnader utmed Skepparegatan. Inventeringens byggnadsbeskrivning för Brantevik 21:24: De fint proportionerade enkla fasaderna är i gulkalkad slätputs. Sockeln, av halJusterandes sign
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lasten, har putsats. Dörrar och fönster är bruna. Gavelröstena är klädda med grå eternitplattor medan taket är belagt med röda.
Byggnadsnämndens riktlinjer och anvisningar från 1985 reglerar var och hur takkupor och
takfönster får uppföras. Riktlinjernas syfte är att värna kulturmiljön. Riktlinjerna anvisningar för kvarterets bostadshus är att husens takytor mot Skepparegatan inte får förses
med takkupor eller takfönster. Riktlinjerna har inga anvisningar för bostadshusens takytor
mot trädgårdssidorna.
Tidigare ärende:
Myndighetsnämnden beslutade den 12 mars 2012, § 27, att avslå ansökan om rivningslov
för bostadshus och sidobyggnad med hänvisning till bedömningen att en rivning skulle
medföra en förlust för kulturmiljön samt att utifrån avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det allmänna intresset väga tyngre.
Berörda sakägare och fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan
för Brantevik 21:24.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 21:30 Möllekroken 9 och Möllekroken 11.
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 21:11,
21:25, 21:30 - bostadsrättsförening, 21:30 - Möllekroken 13 och Möllekroken 15,
Brantevik 36:58, 36:59 och 36:60.
o Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Brantevik 21:30 - Möllekroken 5 och Möllekroken 7.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar:
Regionmuseet i Skåne: På fastigheten ligger en för platsen karaktäristisk låg, smal putsad
länga med brant sadeltak och med ett tillhörande uthus i gråsten - en för ostkusten typisk
ekonomibyggnad. Brantevik ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Brantevik finns
också utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet och ingår i det särskilt värdefulla området Örnahusen-Skillinge-Gislövshammar-Brantevik. Detaljplanen för kvartersområdet
anger q-bestämmelse vilket innebär att sådan förändring av byggnad får ej vidtas som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. I bebyggelseinventering för Brantevik har
Brantevik 21:24 försetts med den högsta klassningen mycket stort miljövärde. Boverkets
byggregler redovisar att byggnader före 1920-talets expansion, som har sin huvudsakliga
karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem
kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad. Brantevik 21:24 har
ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde som en viktig del av en välbevarad bebyggelseoch gatumiljö. Bostadshuset med en lite förträdgård och ett mindre uthus bevarar en enkel
karaktär. Båda byggnaderna besitter tekniska och historiska värden genom sin traditionellt
Justerandes sign
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präglade konstruktion och form. Dörrar och fönsters inbördes förhållande och deras placering i djupled i fasaden utgör några av de delar som skapar byggnadens särskilda uttryck.
Komplexiteten inom det äldre byggnadsbeståndet utgör hörnstenar i motiven till varför orten har utsetts till riksintresse för kulturmiljövården och till särskilt värdefull kulturmiljö i
det regionala kulturmiljöprogrammet. Förslag till nybyggnad innebär en förändring där
värdeskapande egenskaper försvinner. Kommunen bör neka rivningslov eftersom byggnaderna har ett bevarandevärde till följd av sina historiska, kulturhistoriska och miljömässiga
värden. Rivning skulle orsaka skada på bebyggelsens miljömässiga värden. Ändringen är
inte utformad med hänsyn till platsens värden och kvaliteter, förändringen är att betrakta
som en ovarsam ändring.
Kultur- och fritidsnämnden: Konstaterar att rivningsansökan bör avslås med hänvisning till
att fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö och att en rivning skulle medföra ett
stort ingrepp och en förlust för kulturmiljön.
Österlen VA: Fastigheten är ansluten till allmänt VA-ledningsnät. Dagvatten och dräneringsvatten ska tas omhand lokalt inom tomten. Enligt bygglovshandling görs ändring av
VA-installation.VA-ansökan ska skickas till Österlen VA.
Fastighetsägare till Brantevik 21:11: Detaljplanen reglerar byggnadssätt och utformning
samt anger särskild miljöhänsyn. Ansökan strider i högsta grad mot planen. Att värna kulturmiljön bör vara av yttersta vikt. Byggnaden är en av Skepparegatans vackraste och äldsta. Att tillåta rivning vore av stort negativt signalvärde. Husägare måste bevara och underhålla i kulturhistoriskt område. Huset borde renoveras. Ansökan innefattar ett modernt,
större, längre, bredare och högre hus. Kommer inte att acceptera mindre avstånd till gräns
än 4,5 m. Detaljplanen ska gälla.
Fastighetsägare till Brantevik 21:25: Huset önskas bli bredare, högre och längre. Förlängt
hus kommer att begränsa utblick och sol. Höjt hus kommer att begränsa sikt och skugga
trädgård. Har förvaltat och underhållit sitt hus. Uppskattar byn, gatan och att husen är i
originalutförande. Så har det varit och så är önskan för framtiden. Fastighetsägaren till
Brantevik 21:24 har tidigare renoverat så smått. Ägaren kommer då och då, har aldrig riktigt flyttat in. Det lilla brygghuset har rasat p g a misskötsel, ett kulturbärande hus som idag
ser ut som en ruin. Hoppas att kommunen tar ansvar för den fina miljön och kulturbebyggelsen i Brantevik.
Fastighetsägare till Brantevik 21:30 - Bostadsrättsföreningen Göken: Rådande detaljplan
ska gälla och därmed inga avsteg från denna.
Fastighetsägare till Brantevik 21:30 - Möllekroken 13: Tycker att kommunen utan avsteg
ska följa rådande detaljplan. Föreslagen byggnad blir en meter högre och avsevärt större än
nuvarande byggnad. Kulturmiljön påverkas i högsta grad när ett hus rivs och ersätts med
en avvikande byggnad.
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Fastighetsägare till Brantevik 21:30 - Möllekroken 15: Avviker alltför mycket från befintlig kulturmiljö på Skepparegatan. Istället för en fin gammal byggnad blir det ett högre modernt hus som helt avviker från övriga hus. Renovera och bevara istället, så fint som andra
gjort på Skepparegatan. Detaljplanen anger särskild miljöhänsyn på grund av kulturmiljön.
Husen på Skepparegatan ligger i en fallande höjdlinje vilket påtagligt kommer att förändras, huskroppen kommer att skapa asymmetri. Starkt kritisk till förslaget.
Fastighetsägare till Brantevik 36:58: Detaljplanen reglerar utifrån att det utgör en känslig
kulturmiljö. Motsätter sig rivning av en förhållandevis orörd byggnad på en av de karaktäristiska bygatorna. Detta skulle lätt bli prejudicerande och i framtiden försvåra försök att
bibehålla äldre miljöer. Det finns utan tvivel många som skulle vilja överta Skepparegatan
37 och med känsla och omtanke bevara den. Att riva ett funktionsdugligt gammalt hus med
högt miljö- och kulturvärde känns motbjudande och regelvidrigt. Uthuset har också ett
kulturvärde. Det allmänna intresset i form av Skepparegatans karaktär och kulturvärde
väger tungt. Området är bevaringsvärdig kulturmiljö. Husen har huvudsakligen ursprungligt uttryck. Skepparegatans arkitektoniska karaktär är oförändrad sedan lång tid och bör
därför bibehållas så långt det är möjligt. Den föreslagna byggnadsvolymen avviker drastiskt. Arkitekturhistoria och kultur bör beaktas och respekteras. Föreslaget hus avviker väsentligt från omkringliggande hus och miljön. Huset bör restaureras. Anser att detaljplanens reglering av byggnadssätt och utformning med hänsyn till känslig kulturmiljö ska
följas. Det är av yttersta vikt att i möjligaste mån bevara den ursprungliga bebyggelsen.
Det är inte försvarbart att riva det gamla oersättliga huset. Värdesätter Skepparegatans
oförändrade karaktär. Anser att det nya huset skulle komma att negativt påverka den historiska och kulturellt känsliga miljön.
Fastighetsägare till Brantevik 36:59: Önskar att bygglov ej beviljas. Riv ej gammalt hus.
Förvalta kulturarv. Följ detaljplanen som anger särskild miljöhänsyn. Byggnadsnämnden
ska tillvarata de gamla byarnas särart för kommande generationer.
Fastighetsägare till Brantevik 36:60: Detaljplanen anger särskild miljöhänsyn på grund av
kulturmiljön. Ansökan strider i högsta grad mot planen. Byggnaden är en av Skepparegatans äldsta. Byggnaderna har låtits förfalla. Byggnaden kan renoveras vilket är det enda
som kan accepteras i en kulturmiljö. Det skulle vara ytterst märkligt och betänkligt om de
äldre husen börjar rivas. Detta kan bli prejudicerande. Byggnaden måste försvaras och renoveras. Motsätter sig ansökan i sin helhet då den skulle påverka närmiljön mycket negativt. Även de vackra murarna till det förfallna uthuset ska rivas. Ansökan borde avvisats
redan på denna grund. Anser rivning helt oacceptabelt, står i strid med detaljplanens särskilda miljöhänsyn på grund av kulturmiljön. Huset är tidstypiskt, det har stort bevarandevärde. Den nya byggnaden får helt ny karaktär jämfört med den gamla.
Det nya huset är miljöförstöring. Ett tillstånd enligt ansökan är ett hot eftersom det kan bli
prejudicerande. Motsätter sig ansökan i sin helhet då den skulle påverka närmiljön negativt.
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o Yttrande med erinran (yttrande och namnlista) har inkommit från Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
o Yttrande med erinran har inkommit från Branteviks Samhällsförening och från boende i Brantevik.
Sammanfattning av (utdrag ur) yttrande från byggnadsvårdsförening och samhällsförening:
Svenska Byggnadsvårdsföreningen: Huset byggt i mitten av 1800-talet, typiskt för tidsperioden med vackra proportioner, tillhör den genuina och historiskt intressanta miljön. Huset
har ett högt kulturhistoriskt värde både tack vara fina detaljer och som exempel på en bebyggelsetyp. Brantevik ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset uttrycks
bland annat genom byggnadsbestånd från 1800-talet. Huset representerar byggnader som
idag har blivit sällsynta. Att låta detta hus försvinna skulle också öppna upp för vidare rivning av andra värdefulla hus. Det föreslagna nya huset avviker från de omkringliggande
husen. Att bevilja rivningslov och bygglovsansökan skulle innebära en stor förlust för kulturmiljön. Anser att det strider mot riksintresset att ge möjlighet att riva och bygga nytt
skulle medföra påtaglig skada på riksintresset. Att fastighetsägaren har låtit huset och uthuset förfalla är inte en anledning att acceptera rivning av något av husen. Rivning strider
mot plan- och bygglagen som anger att byggnader inte får rivas som bör bevaras på grund
av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Hemställer att rivningslov/bygglov inte beviljas. Intresset att bevara huset visas
genom bifogad namninsamling.
Branteviks Samhällsförening: Värnar om den genuina och historiskt intressanta miljön i
Brantevik med höga kulturella värden, kan inte acceptera att kulturhistoriskt intressanta
byggnader rivs. Den ganska intakta bykärnan är en miljö som gör Brantevik unikt vilket
har stort värde. Husen vid Skepparegatan representerar en del av Branteviks historia. Det
är mycket viktigt att byggnader och miljö tillåts behålla sin karaktär. Låt huset bli ett prejudikat för bevarande av en kulturhistoriskt värdefull och vacker miljö.
Yttrande med erinringar från boende ingår i ärendet tillsammans med övriga ingående
handlingar.
Plan och bygglagen, 8 kap 14 §, anger att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
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Plan- och bygglagen, 9 kap 34 §, anger att rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en
byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.
Det regionala kulturmiljöprogrammet redovisar att området är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk.
Översiktsplanens redovisar att området är en värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet
ska beaktas vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.
Detaljplanen anger särskild miljöhänsyn - sådan förändring av byggnad får ej vidtas som
förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär.
Förvaltningens bedömning
Rivning av byggnader och föreslagen nybyggnad bedöms inte vara förenligt med riksintresset för kulturmiljön och bebyggelsemiljöns värden.
Föreslagen förändring bedöms inte följa översiktsplanens ställningstagande om behov av
varsamhet så att befintliga karaktärsdrag bibehålls.
Ansökan om rivning och nybyggnad bedöms avvika från detaljplanens krav på särskild
miljöhänsyn.
Bedömningen är att intresset för att värna den värdefulla kulturmiljön väger tyngre än det
enskilda intresset för föreslagna åtgärder.
Bedömningen är att ansökan om rivningslov och bygglov ska avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-04
Ansökan om rivningslov och bygglov med ritningar
Remissvar
Yttrande samt yttrande och namnlista
Bemötande av remissvar
Kartor och flygfoto
Fotodokumentation 2021-01-14
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Detaljplan för kv Göken m fl i Brantevik (14), laga kraft 1982-10-25
Tomtindelning för kv Göken (55), laga kraft 1985-12-12
Kommunens översiktsplan - kap 3B.1
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan är inte i linje med riksintresse samt regionalt och kommunalt planeringsunderlag.
Ansökan om rivning och nybyggnad bedöms avvika från detaljplanens krav på särskild
miljöhänsyn.
Ansökan är inte förenlig med intresset för en god helhetsverkan i kulturmiljön.
Föreslagen rivning och nybyggnad är inte lämpligt utifrån kulturmiljöaspekter.
Intresset för att värna kulturmiljön väger tyngre än det enskilda intresset för föreslagna
åtgärder.


Rivningslov medges inte.



Bygglov beviljas inte.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag: 16 x 962 (handläggningskostnad per timme) = 15 392 kronor
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Konsult
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar
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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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Viks Fiskeläge 1:34 - bygglov - nybyggnad av fritidshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Viks Fiskeläge 1:34.
Fastigheten är belägen öster om Viks Stora Väg och bostadshusen längs gatan Ängen i
Vik. Fastighetens adress är Ängen 3 B. Fastighetens areal är 834 kvm.
Området och fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.
Miljöbalken anger i 3 kap att område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras kulturvärden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Området ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne, ett regionalt kunskapsunderlag, som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Stråk-områden är
viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Kulturmiljöprogrammets beskrivning för Vik: Böndernas gårdar och fiskarnas boningshus
ligger sida vid sida. Bebyggelsen är till övervägande del låg och oregelbundet grupperad
kring de slingrande, smala gatorna och sträddena vilka ofta kantas av låga stenmurar. Husen tillhör i regel 1800-talet och är i de äldre delarna närmast hamnen företrädesvis byggda
i korsvirke. För övrigt är tegel det vanligaste byggnadsmaterialet. Moderna hus har tillkommit i miljön och följer den traditionella strukturen.
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar att bostadsfastigheterna som nås via
gatan Ängen gränsar till och är nära områden som redovisas som värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska iakttas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att
befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas samt där ny bebyggelse ska anpassas efter
ortens bebyggelsestruktur och täthet.
Området är detaljplanlagt. Gällande detaljplan är detaljplan för Viks Fiskeläge 1:1 från
2009. Detaljplanens reglering/bestämmelser och beskrivning för marken och Viks Fiskeläge 1:34: Tillfart till kvartersmark via gatan Ängen. Största byggnadsarea 20 % av fastighetsarea dock högst 200 kvm byggnadsarea. Markzon som inte får bebyggas (prickmark).
Markzoner som endast får bebyggas med uthus och garage (korsmark). Högsta byggnadshöjd för bostadshus 3,9 m. Högsta totalhöjd för bostadshus 7,6 m. Högsta byggnadshöjd
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för uthus och garage 2,7 m. Största taklutning för bostadshus 50 grader. Utöver gällande
byggnadshöjd får takkupor eller frontespis utföras.
Planbeskrivningen beskriver att planbestämmelserna syftar till att medge bebyggelse av typ
”skånelänga” eller liknande, med brant taklutning och med begränsad gavelbredd.
Avstyckning genomfördes 2009 och bostadsfastigheterna Viks Fiskeläge 1:33 och 1:34
tillkom.
Viks Fiskeläge 1:34. Fastighetens areal 834 kvm. Utnyttjandegrad 20 % av fastighetsarea.
Medgiven byggnadsarea 166,8 kvm.
(Viks Fiskeläge 1:33. Areal 1 597 kvm. 20 % är 319,4 kvm. Här gäller utnyttjandegrad
högst 200 kvm byggnadsarea.)
Ansökan om bygglov för Viks Fiskeläge 1:34: Byggnadsarea (byggnadsdel på mark och
utkragande byggnadsdel) = 199,8 kvm (20 % över medgiven byggnadsarea 166,8 kvm.).
Byggnadens storlek, bredd 10,92 m och längd 18,3 m.
Byggnadens utformning och utseende kan beskrivas som kubistisk/modernistisk arkitektur.
Ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser om utnyttjandegrad/största byggnadsarea samt att delar av bostadshus är inom mark för uthus och garage. Ansökan bedöms avvika från medgiven byggnadshöjd eftersom del av trapphus hamnar ovanför byggnadshöjdens begränsningslinje. Ansökan avviker från medgiven byggnadshöjd inom mark för uthus och garage.
Planbestämmelse om takkupor och frontespis utgår från byggnadstyp med takfall.
Ansökan avviker från detaljplanens syfte - att medge bebyggelse med traditionell utformning.
Österlen VA och Viks Fiskeläges Vägförening samt fastighetsägare/grannar har beretts
tillfälle till yttrande över ansökan för Viks Fiskeläge 1:34.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Viks Fiskeläge 1:16,
1:19, 1:26, 1:33 och 11:2 (1 st) samt från Viks Fiskeläge 1:1 (samma fastighetsägare som sökande).
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Viks Fiskeläge 1:5,
1:11, 1:12, 1:23 och 1:24.
o Remissvar med erinran har inkommit från Viks Fiskeläges Vägförening.
o Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Viks Fiskeläge 1:9, 1:25,
1:30, 11:2 (1 st) och 60:1.
o Remissvar har inkommit från Österlen VA.
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Bemötande från konsult för sökande har inkommit (fullmakt finns).
Remissvar och bemötande ingår i ärendet tillsammans med övriga ingående handlingar.
Plan och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att i ärenden om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Plan och bygglagen, 8 kap 1 §, anger krav på byggnadsverk, att en byggnad ska ha en god
form, färg- och materialverkan.
Plan- och bygglagen, 9 kap 30 § p 2, anger att bygglov ska ges om åtgärden inte strider
mot detaljplanen. 31 b § anger att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.
Det regionala kulturmiljöprogrammet redovisar att området är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk.
Detaljplanen anger bestämmelser om disponering, utnyttjande och utformning samt beskriver planens syfte.
Förvaltningens bedömning
Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning om god helhetsverkan och krav på utformning och anpassning.
Ansökan följer inte detaljplanens bestämmelser och syfte.
Bedömningen är att den föreslagna byggnadens utformning och utseende inte är förenlig
med kulturmiljö-intressen.
Utifrån det intryck som bebyggelsen i området ger, det bebyggelsesammanhang inom vilket
fastigheten är belägen, är bedömningen att byggnaden representerar ett alltför avvikande
uttryck sett till den befintliga bebyggelsens utformning och utseende.

Bedömningen är att intresset för att värna den värdefulla kulturmiljön väger tyngre än det
enskilda intresset för föreslagen åtgärd.
Bedömningen är att ansökan om bygglov ska avslås.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-04
Ansökan om bygglov
Remissvar
Bemötande av remissvar
Kartor och flygfoto
Fotodokumentation 2021-02-26
Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:1 (G20), laga kraft 2009-02-05
Kommunens översiktsplan - kap 3B.1
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan är inte förenlig med plan- och bygglagens krav på miljöhänsyn och intresset av en
god helhetsverkan.
Ansökan är inte i linje med riksintresse samt regionalt planeringsunderlag.
Ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser och syfte.
Föreslagen utformning harmonierar inte med den befintliga bebyggelsens utformning.
Intresset för att värna kulturmiljön väger tyngre än det enskilda intresset för föreslagen
åtgärd.


Ansökan om bygglov avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag: 10 x 962 (handläggningskostnad per timme) = 9 620 kronor
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Konsult
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar
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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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Tillsynsplan 2021
Ärendebeskrivning
Syfte med tillsynsplan och byggnadsnämndens ansvar
Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, förhandsbesked, strandskydd och tillsynsärenden. Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en stads- och landskapsbild som ska vara estetisk tilltalande. Byggnadsnämnden ska också se till att bygglov
är förenliga med gällande lagar, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.
Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att lagar och bestämmelser
följs. Det är viktigt för medborgarnas förtroende att byggnadsnämnden lever upp till sitt
ansvar och det blir odemokratiskt om den enskildes möjlighet att bygga inte grundas på
lagar och bestämmelser utan på grannars goda vilja.
Tillsynsplanen ska följas upp årligen. Denna tillsynsplan är en uppföljning av tillsynsplan
2018, 2019 och 2020.
Tillsynsplanen samt behovsutredningen är ett viktigt strategiskt styrdokument i arbetet med
tillsynsärenden samt behov av personal för enheten och ett hjälpmedel för att kunna prioritera rätt.
I år kommer tillsynsplanen att blicka bakåt (2020) och framåt i tiden (2021–2022) för att
kunna ta fram ett bra underlag för framtida personalbehov.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Tillsynsplan med behovsutredning 2021, förslag
Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och byggförordningen (2011:338)
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Anta Tillsynsplan med behovsutredning 2021.

 Årligen följa upp tillsynsplan med behovsutredning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 33

Dnr 2021/25

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-02-28, helårsprognos
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens verksamhet avseende perioden januari-februari 2021. Nämndverksamheten och bygglovsverksamheten bedöms kunna
bedrivas inom fastställd budget.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Helårsprognos mars 2021
Statistik bygglov t.o.m. vecka 8
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per februari 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 34

Dnr 2016/415

Remiss från samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Mellby 3:121
m.fl. Kiviks hamn sydöstra, samråd
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har fått detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn för yttrande.
Detaljplanens syfte är att reglera markanvändning inom planområdet för att hamnens nuvarande användning ska stämma överens med detaljplanen. Vidare är det kommunens ambition att med denna plan skapa goda förutsättningar för att utveckla planområdet och de
verksamheter som bedrivs där idag. Planen möjliggör dessutom ett bättre flöde av både
fordon och människor inom planområdet. Detta sker genom förbättrad tillgänglighet samt
en tydligare och mer sammanhängande rumslig struktur. Det sker genom att den varierande
karaktär som finns inom området tas tillvara och utnyttjas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Samrådshandlingar detaljplan Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

41

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-15

§ 35

Dnr 2021/14

Aktuell information / förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:
Tillsynsplan – kortsiktigt och långsiktigt behov.
Tillsynshandläggare avslutar sin anställning – rekrytering med fokus på handläggning av
bygglovsärenden och byggnadsinspektörsärenden.
Lägesrapport – digitalisering
Annette Knutsson, nämndsekreterare informerar: Samråd, arkitektur- och kulturmiljöprogram (AKP), ett tillägg till översiktplanen är ute på samråd. Samrådet sker helt digitalt.
Länk har skickats ut till förtroendevalda i byggnadsnämnden.
Henrik Olsson och tf förvaltningschef informerar om behov av investeringar för digitalisering. Uppskattat behov på 500 000 kronor under år 2022.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Vid dagens sammanträde initiera / ta beslut om att äska investeringsmedel för digitaliseringsåtgärder, 500 000 kronor.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 36

Dnr 2021/28

Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022)
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden ska anta förslag till investeringar för år 2022 med planer för 20232026. Det antagna förslaget ska lämnas till budgetberedningen den 22 mars 2021.
Antal ärenden till byggnadsnämnden är mycket högre än normalt varför fortsatt digitalisering
av verksamheten inte kunnat genomföras enligt plan. E-tjänster, digitalt kommunarkiv, digital bygglovshantering, digitalt ritningsarkiv är av största vikt för att möta framtidens krav och
möjligheter.

Ett öppet bygglovsarkiv kommer ge stor nytta för alla intresserade. För att uppnå detta behöver vi system och hjälp med att maskera redan skannade handlingar för att uppfylla dataskyddslagen- och GDPR krav. Genom detta kommer byggnadsnämnden kunna lägga större
fokus på service och hjälp till medborgarna i bygglovsfrågor/ärenden. Genom detta investeringsförslag kan byggnadsnämnden genomföra digitaliseringen inom verksamheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Byggnadsnämnden äskar ett investeringsanslag med 500 tkr för 2022 med ovanstående redogörelse. Bedömningen är att behovet räcker för 2022 varför inga investeringsplaner är redovisade för 2023-2026.



Förslaget överlämnas till budgetberedningen.

_______

Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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