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§ 124

Dnr 2021/10

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 125

Dnr 2021/11

Godkännande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med information/utbildning med kommundirektör Diana Olsson och kanslichef Anita Ipsen. Kommunalråden Jeanette Ovesson och Pia Ingvarsson är
också med på utbildningen. Därefter genomgång av ärendena på föredragningslistan.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Ekonomisk rapport per 31 oktober 2021 med helårsprognos.
_____
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Dnr 2021/12

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Länsstyrelsens beslut 2021-10-20 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 24 augusti 2021 § 92 om att neka bygglov för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Kvarnby 170:4 (dnr 2021-463 och 2021/55 Evol).
2. Länsstyrelsens beslut 2021-10-04 som avvisar överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 10 juni 2021 (delegation) om att bevilja bygglov för nybyggnad av gästhus/servicebyggnad på fastigheten Borrby 62:1 (dnr 2021-326).
3. Länsstyrelsens beslut 2021-10-15 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 29 juni 2021 § 74 om att meddela positivt förhandsbesked för ändrad användning av del av bostad på fastigheten Mellby 27:27 (dnr 2020-792 och 2021/46
Evol).
4. Länsstyrelsens beslut 2021-10-19 som avvisar överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 2 augusti 2021 (delegation) om att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Viks fiskeläge 1:34 (dnr 2021-324).
5. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-10-29 upphäver Länsstyrelsens beslut den 12
maj 2021 och fastställer Byggnadsnämndens beslut den 26 januari 2021 § 9 om att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Hjälmaröd 74:1
(dnr 2020-692 och 2021/5 Evol).
6. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-10-05 som avslår överklagandet på Länsstyrelsens beslut den 16 juni 2021 som i sin tur avslog överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 15 mars 2021 (delegation) om förbud att fortsätta arbete på byggnad på fastigheten Mellby 3:86 (dnr 2021/35).
7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 209 - Avsägelse från uppdrag som ersättare
i Byggnadsnämnden – Eje Hellerstedt (V), som ny ersättare väljs CarlJohan Wåhlin
(V)
8. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 198 - Revisorernas bedömning av delårsrapport - 2021-08-21
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§ 126 forts

Dnr 2021/12

9. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 197 - Delårsrapport 2021-08-31
10. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 193 - Driftbudget 2022-2026 (inkl bilagor)
_____
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§ 127

Dnr ParagrafNr.

Besök av kommundirektör, kanslichef och kommunalråden
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Diana Olsson och kanslichef, Anita Ipsen pratar om kommunens olika
styrdokument som reglerar nämndernas arbete.
Allmänt nämndreglemente är ett grundreglemente som gäller för styrelsen och nämnder i
Simrishamns kommun. Utöver detta reglemente har kommunfullmäktige beslutat om reglemente för varje enskild nämnd. Ett reglemente som reglerar ansvar och befogenheter för
respektive nämnd.
Politikerhandboken – information om den politiska organisationen inom kommunen och
vägledning, som en liten uppslagsbok
Kort genomgång av ett urval paragrafer i kommunallagen. Diskussion om urval, såsom
initiativrätt (KL 4:20), reservation (KL 4:27), protokollsanteckning (KL 6:17)
Återremiss och bordläggning (KL 6:33), jäv (KL 6:28) diskussion om olika sorters jäv
Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun – beslutad av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 – kort genomgång
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

8

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-11-15

§ 128

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) oktober 2021
Avskrivning – Kristina Skaneland
Avskrivning – Ann-Sofie Nerheden
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Slutbesked – Ronnie Hammar
Slutbesked – Pannida Khamneeseenon
Startbesked – Ann-Sofie Nerheden
Lovärenden (ByggR) oktober 2021
Avskrivningar – Torvald Bennäs
Avskrivningar – Louise Cederlund
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar – Stephanie Harudd
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avvisning – Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Louise Cederlund
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Kristina Skaneland
Bygglov – Louise Cederlund
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Stephanie Harudd
Bygglov och startbesked – Stephanie Harudd
Bygglov och startbesked – Eva Ferlinger
Bygglov och startbesked – Louise Cederlund
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
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Dnr 2021/13

Bygglov och startbesked – Torvald Bennäs
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Rivningslov – Kristina Skaneland
Rivningslov med startbesked – Torvald Bennäs
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Slutbesked – Pannida Khammeeseenon
Slutbesked – Ronnie Hammar
Slutbesked – Nicklas Eriksson
Startbesked – Nicklas Eriksson
Strandskyddsärenden (ByggR) oktober 2021
Avskrivning – Torvald Bennäs
Strandskyddsdispens – Stephanie Harudd
Strandskyddsdispens – Kristina Skaneland
Tillsynsärenden (ByggR) oktober 2021
Seth Dahlqvist
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) oktober 2021
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Förrätttningar (Evolution) oktober 2021
Fastighetsbildningsärenden – Eva Ferlinger
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-10-01—2021-10-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2021-10-01—2020-10-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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§ 129

Dnr 2021/41

Gislöv 17:260 - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom
Gislöv 17:260.
Ansökan redovisade inledningsvis, i det första upplägget, två tomtplatser i väst-östlig riktning, parallellt med gc-vägen och Gislövsvägen.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2021 att återremittera ärendet till sökanden för
omarbetning samt att nämnden ställer sig positiv till en annan placering, utmed GC-väg, i
nordlig riktning, utmed befintlig bebyggelse.
Reviderade handlingar har inkommit (reviderat upplägg). Ansökan redovisar två tomtplatser
i nord-sydlig riktning parallellt med gc-väg och befintlig bebyggelse. Infart till tomtplatserna redovisas från söder, från Gislövsvägen. Remisskede för reviderad ansökan har genomförts.
Fastigheten Gislöv 17:260 är belägen norr om södra infarten till Brantevik (Gislövsvägen)
och väster om befintlig kvartersbebyggelse inom orten.
Förvaltningens bedömning och redogörelse av ärende och remissvar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Kartor och flygfoto
Bemötande av remissvar
Remissvar
Reviderad ansökan om förhandsbesked
Byggnadsnämndens beslut 2021-06-29 § 75
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-17
Yttrande från sökande
Remissvar
Ansökan om förhandsbesked
Kommunens översiktsplan - kap 2C och 3B1
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Dnr 2021/41

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansökan om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
De två föreslagna tomterna ligger på åkermark av låg klassning. Marken ligger i direkt
anslutning till Brantevik. I Brantevik finns betydande svårigheter att förtäta bebyggelsen,
då Brantevik begränsas av havet i öster och naturområden i norr och söder. I översiktsplanen föreslås att bebyggelseutvecklingen ska ske västerut. Nämnden beslutade om återremiss senast ärendet var uppe, för omarbetning så att det två tomterna placeras i linje med
befintlig bebyggelse. Detta är nu genomfört.
Byggnadernas placering motverkar inte några allmänna intressen. Den aktuella platsen
ligger i utkanten av samhället och är lokaliserad i kanten av det öppna landskapet på samma sätt som annan bostadsbebyggelse i närområdet. Placeringen minskar risken för ytterligare fragmentisering av den småskaliga jordbruksmarken som idag används för odling.
Bebyggelsen kommer bara att ta en liten del av fastigheten i anspråk.
För att marken ska få tas i anspråk för bebyggelse krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken att
bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att det aktuella intresset inte kan tillgodoses på ett från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt genom att
Justerandes sign
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Dnr 2021/41

annan mark tas i anspråk för bostäder. Bostadsförsörjningsbehovet och intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra är exempel på sådana väsentliga
samhällsintressen.
Byggande av bostäder är i vår kommun ett större och tyngre samhällsintresse än på många
andra håll, då vi historiskt haft vikande invånartal. Vi behöver utvecklas på de platser vi
kan utan att bygga bort omistliga värden.
Med modern produktion har avkastningen från Skånes åkermark ökat med minst 300%
oavsett gröda på 100 år. Mellan 1927 och 2004 har arealen åkermark i riket minskat med
cirka 25 %. Således avkastar dagens åkermark betydligt mer trots minskade arealer.


Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen.



Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljutformning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
Att bebyggelsen placeras i norra delen av fastigheten, så att infart kan ske från Broby Johannessons väg enligt yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att skydda grundvattnet.
Yttranden från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA ska följas och beaktas.
Nya byggnader ska till skala och format samt utseende anpassas till områdets/platsens karaktär och förutsättningar samt harmoniera med befintlig bebyggelse i området.
Hänsyn till arkeologin ska tas.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se
https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
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Dnr 2021/41

Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked
10 582 kronor
Tidsfristen för handläggning av förhandsbesked har löpt ut. Avgiften reduceras med hela
beloppet, avgiften blir noll.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Mats Möller (FI)
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar
Fastighetsägare till
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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Dnr 2021/68

Mellby 6:56 - förhandsbesked - nybyggnad av två fritidshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus inom Mellby
6:56. Önskemålet är tre tomtplatser/byggrätter inom fastigheten.
Fastigheten är belägen norr om Södra Mellby och väster om Mellby Stora Väg (väg 9).
Området inom fastigheten består av gräsmark med träd och buskage. Området är en delvis
igenväxt före detta fruktodling med kvarvarande fruktträd samt med träd och buskage
längs gränserna. Markområdet var fruktodling tills för några decennier sedan. Inom fastighetens sydvästra del finns en äldre förrådsbyggnad.
Landsbygdsområdet i stort består av ängsmark/betesmark, odlingsmark och fruktodlingar
samt mindre trädbeväxta partier och stråk. I området finns gles och spridd bebyggelse.
Fastighetens areal är 15 248 kvm. Föreslagna tomtplatser är inom fastighetens norra och
mellersta del. Inom nordvästra delen av Mellby 6:56 önskas ett fritidshus i form av en vinkelbyggnad, med upplägg enligt inlämnade ritningar. Inom nordöstra delen av fastigheten
önskas ett fritidshus enligt inlämnat skissförslag. Inom mellersta delen av fastigheten önskas ett mindre fritidshus. Tillfarter planeras ske genom två infarter från Mellby Stora Väg.
Förvaltningens bedömning och redogörelse av ärende och remissvar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2021.
Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Mellby 6:4, 65:1, 65:2 samt Svinaberga 14:4 och 54:1.
Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Kartor och flygfoto
Remissvar
Ansökan om förhandsbesked
Kommunens översiktsplan - kap 2B, 3A och 3B.1

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

15

Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-11-15

§ 130 forts

Dnr 2021/68

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked för två byggrätter.
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om förhandsbesked med två byggrätter.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansökan om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
De tre föreslagna husen ligger på tidigare fruktodlingar som tillåtits att växa igen. Nämnden delar inte uppfattningen att det är åkermark. Med åkermark menas att man kan sätta
plogen i marken. Det kan man inte här, främst på grund av återbeskogningen som skett.
Platsen har för ett av husen varit föremål för ett positivt förhandsbesked som inte utnyttjats. På sjösidan om kustvägen finns betydande svårigheter att förtäta bebyggelsen, då den
på sina håll är kraftigt exploaterad. Byggnadsnämnden anser att de två nordligaste byggnaderna, där tomterna placeras mot fastighetsgränsen är lämpligt placerade och kan smälta in
på ett bra sätt i landskapet. Byggnadens placering motverkar inte några allmänna intressen.
Den aktuella platsen ligger i ett område med spridd bebyggelse i utkanten av Kivik och
byggnaderna är lokaliserad i kanten av det öppna landskapet på samma sätt som annan
bostadsbebyggelse i närområdet. Placeringen minskar risken för ytterligare fragmentisering
av den småskaliga jordbruksmarken som idag används för odling. Bebyggelsen kommer
bara att ta en del av fastigheten i anspråk.
Justerandes sign
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Bostadsförsörjningsbehovet och intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser
nära varandra är exempel på väsentliga samhällsintressen. Byggande av bostäder är i vår
kommun ett större och tyngre samhällsintresse än på många andra håll, då vi historiskt haft
vikande invånartal. Vi behöver utvecklas på de platser vi kan utan att bygga bort omistliga
värden.


Ansökan om förhandsbesked beviljas för två byggrätter, de norra byggnaderna enligt ansökan (2 kap 2 § plan- och bygglagen).



Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljutformning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Trafikverket och Ystad-Österlenregionens miljöförbund samt Österlen VA
ska följas och beaktas.
- Nya byggnader ska till skala och format samt utseende anpassas till områdets/platsens
karaktär och förutsättningar samt harmoniera med befintlig bebyggelse i området.
- Hänsyn ska tas till eventuellt rödlistade arter.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se
https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked
13 585 kronor
Tidsfristen för handläggning av förhandsbesked har löpt ut. Avgiften reduceras med hela
beloppet, avgiften blir noll.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Mats Möller (FI)
reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar
Fastighetsägare till

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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Skräddaröd 1:26 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus och
en komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och en
komplementbyggnad inom Skräddaröd 1:26. Önskemålet är en tomtplats/byggrätts inom
fastighetens nordvästra del.
Fastigheten är belägen söder om Skräddaröds by.
Området inom fastigheten består av gräsmark (hagmark/vall) med ridåer av träd och
buskage. Berört område gränsar till Bassarydsvägen i väster och i söder till tillfartsvägen
till gården inom fastigheten.
Landsbygdsområdet i stort (exkl Skräddaröd by) består av ängsmark/betesmark, odlingsmark och skogsmark. I området finns gles och spridd bebyggelse.
Fastighetens areal är 113 418 kvm, drygt 11 hektar. Arealen för föreslagen tomtplats är
cirka 4 500 kvm. Inom södra delen av tomtplatsområdet önskas ett enbostadshus och en
komplementbyggnad för kontor/förråd. Infart planeras ske från Bassarydsvägen i väster.
För den enskilda vägen i området - Bassarydsvägen - finns en gemensamhetsanläggning
som förvaltas av Bränneboda-Bassaryds samfällighetsförening.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Skräddaröd 1:26, 1:28, 1:64
och 1:70.
Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Gyllebo 1:48 (1 st) och 1:368, Skräddaröd 1:27 och 1:65 samt Vemmerlöv 16:8.
Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till
samt från Bränneboda-Bassaryds samfällighetsförening.
Förvaltningens bedömning och redogörelse av ärende och remissvar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2021.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Kartor och flygfoto
Bemötande av remissvar
Remissvar
Ansökan om förhandsbesked
Kommunens översiktsplan - kap 2B och 3A
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Den föreslagna tomten ligger på åkermark med mycket låg klassning. Marken ligger i anslutning till övrig bebyggelse.
Byggnadens placering motverkar inte några allmänna intressen. Den aktuella platsen ligger
i utkanten av Skräddaröds by och byggnaden är lokaliserad i kanten av det öppna landskapet på samma sätt som närliggande bostadsbebyggelse. Placeringen minskar risken för ytterligare fragmentisering av den småskaliga jordbruksmarken som idag används för odling.
Bebyggelsen kommer bara att ta en liten del av marken i anspråk, och kan brukas av ny
ägare även när den till del blir tomtmark.
För att marken ska få tas i anspråk för bebyggelse krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken att
bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att det aktuella intresset inte kan tillgodoses på ett från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk för bostäder. Bostadsförsörjningsbehovet och intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra är exempel på sådana väsentliga
samhällsintressen. Ansökan avser åretruntbostad och nya ägare planerar enligt ansökan att
flytta dit permanent.
Byggande av bostäder är i vår kommun ett större och tyngre samhällsintresse än på många
andra håll, då vi historiskt haft vikande invånartal. Vi behöver utvecklas på de platser vi
kan utan att bygga bort omistliga värden.
Med modern produktion har avkastningen från Skånes åkermark ökat med minst 300%
oavsett gröda på 100 år. Mellan 1927 och 2004 har arealen åkermark i riket minskat med
cirka 25 %. Således avkastar dagens åkermark betydligt mer trots minskade arealer. Den
areal som här utgår är marginell.


Ansökan om förhandsbesked beviljas (2 kap 2 § plan- och bygglagen).



Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljutformning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttrande från Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska följas och beaktas.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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- Nya byggnader ska till skala och format samt utseende anpassas till områdets/platsens karaktär och förutsättningar samt harmoniera med befintlig bebyggelse i området.
- Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att skydda grundvattnet
- Hänsyn till arkeologin ska tas.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se
https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.
Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked
13 585 kronor
Tidsfristen för handläggning av förhandsbesked har löpt ut. Avgiften reduceras med hela
beloppet, avgiften blir noll.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar
Fastighetsägare till
Bassaryds samfällighetsförening

samt Bränneboda-

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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Sandby 10:38 - bygglov - nybyggnad av fritidshus och förråd
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus och ett förråd inom
fastigheten Sandby 10:38.
Fastigheten är belägen vid Gamla Kustvägen i området Kyhl Mälarhusen.
Fastighetens areal är 2 151 kvm.
Byggnadsnämnden beslutade den 6 oktober 2020 att lämna ett positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus.
Området berörs inte av detaljplaner.
Området och fastigheten berörs inte av riksintressen.
Området omfattas av Länsstyrelsens förordnande för landskapsbildsskydd.
Att området omfattas av förordnande innebär att en ny byggnad inte får uppföras utan
Länsstyrelsens tillstånd.
Området ingår inte i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne.
Ansökan gäller ett fritidshus med en fyrkantig form och ett platt tak. Byggnadens byggnadsarea (byggnad och utkragande byggnadsdel) är 213,2 kvm.
Byggnadens utformning och utseende kan beskrivas som kubistisk/modernistisk arkitektur.
Förvaltningens bedömning och redogörelse av ärende och remissvar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Kartor och flygfoto
Remissvar
Ansökan om bygglov
Byggnadsnämndens beslut 2020-10-06-§ 121

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Christin Råberg (S): Återremiss för omarbetning av byggnadsstil.
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov.
Beslutsgång – återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för avgörande vid dagens sammanträde
NEJ-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om att bevilja ansökan och finner att nämnden
beslutat bevilja ansökan och bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ansökan visar inte på en traditionell byggnadsstil, men det är acceptabelt i sammanhanget.


Ansökan om bygglov beviljas.



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



Kontrollansvarig är
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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
tid med en byggnadsinspektör.
Lämpliga handlingar att lämna in före tekniskt samråd:
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
teknisk beskrivning
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
markradonundersökning
energibalansberäkning (om huset kommer att användas mer än 25 % av en energiårsförbrukning eller nyttjas mer än 4 månader per år)
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
fuktsäkerhetsprojektering
prestandadeklaration eldstad
……………………………………
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
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.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Yttranden från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA ska följas och beaktas.
I detta ärende krävs utstakning och eventuell lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för
utstakning mm debiteras separat.
Skorsten (trivseleldning): Vid eventuellt framtida befogat klagomål gällande rökolägenhet
kan miljöförbundet genom beslut komma att begränsa användandet av eldstaden.
Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Bygglov

22 230 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Mats Möller (FI)
reserverar sig mot beslutet.
_______

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

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Taxor och avgifter 2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiga har fastställt, i december 2020, hur framtida hantering av Simrishamns taxor och avgifter ska ske. Till beslutet finns det en sammanställning på kommunens taxor och avgifter om hur de ska räknas upp årligen.
Taxorna beslutas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. Övriga år fastställer
respektive nämnd uppräkningen av taxor/avgifter i enlighet med PKV (PriskompensationKommunalVerksamhet, index i augusti året före).
Indexuppräkningen inför 2022 uppgår till 2,2%.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-05
Taxeförslag – Bygglovstaxor 2022 bilaga 1, 2 och 3.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna framlagt förslag till taxor för 2022 (bilaga 1, 2 och 3).



Informera kommunledningskontoret om beslutade taxor för 2022.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign
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Sammanträdesdagar 2022
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar medan
nämnderna har att besluta om sina respektive sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen förordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt central planering. Förslag enligt följande:
Sammanträdesdag tisdagar kl. 13.00
 25 januari 2022
 22 februari 2022
 22 mars 2022
 19 april 2022
 24 maj 2022
 14 juni 2022
 23 augusti 2022
 20 september 2022
 25 oktober 2022
 22 november 2022
 13 december 2022
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslag med undantag
av junisammanträdet, som istället fastställs till den 28 juni 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslag
med undantag av junisammanträdet, som istället fastställs till den 28 juni 2022.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Fastställa sammanträdesdagar för 2022 enligt ovan med undantag av junisammanträdet, som istället fastställs till den 28 juni 2022.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2021/25

Ekonomisk rapport per 31 oktober med helårsprognos
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens verksamhet avseende
perioden januari-oktober 2021. Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på 843 tkr
(nämnd: 205 tkr och bygglov: 638 tkr) per 31 oktober. Helårsprognosen för nämnden bedöms till ett överskott motsvarande 946 tkr fördelat på nämnden 232 tkr och bygglovsverksamheten 714 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-10
Helårsprognos per 31 oktober 2021
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per 31 oktober 2021.



Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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