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§ 12

Dnr 2021/10

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 13

Dnr 2021/11

Ändring av föredragningslistan och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärende på dagens föredragningslista. Vid
dagens sammanträde utgår punkt 8, Brantevik 21:24, på begäran av sökande.
Johan Maniet, tillsynshandläggare, informerar om det pågående arbetet med tillsyn.
_____
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§ 14

Dnr 2021/12

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 12 - Etiska regler för förtroendevalda i
Simrishamns kommun
2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 11 - Policy för extern representation i Simrishamns kommun
3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 17 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden, Mats Kaldvee (ÖP), val av ny ersättare (Pontus Ekström (MP))
4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 19 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden, Jaques Öhlund (FI), val av ny ersättare (Eje Hellerstedt (V))
5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 18 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i
byggnadsnämnden, Eje Hellerstedt (V), val av ny ledamot (Jaques Öhlund (FI))
6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 20 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i
byggnadsnämnden, Pontus Ekström (MP), val av ny ledamot (Mats Kaldvee (ÖP))
7. Mark- och miljödomstolen dom 2021-01-29 som avslog överklagan på länsstyrelsens
beslut och byggnadsnämndens beslut den 30 juni 2020 avseende negativt förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Sandby 4:14 (dnr 2020/14).
8. Länsstyrelsens beslut 2021-01-29 som avslår överklagan på byggnadsnämndens bygglovsbeslut (delegation) den 7 januari 2021 för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rörum 67:84 (dnr 2020/818).
9. Länsstyrelsens beslut 2021-01-28 som beslutar om överprövning av byggnadsnämndens strandskyddsdispens (delegation) den 7 januari 2021 för att uppföra två padelbanor på fastigheten Simrishamn 2:3 (dnr 2020/771).
10. Länsstyrelsens beslut 2021-01-21 som lämnar strandskyddsdispens och tillstånd från
förordnandet om landskapsbildskydd för Attefallstillbyggnad (uterum) med startbesked
meddelat den 5 oktober 2020 på fastigheten Simris 17:6 (dnr 2020/475).
11. Mark- och miljödomstolen dom 2021-01-13 som avslog överklagan på länsstyrelsens
beslut som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut den 19 november 2019 § 140
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§ 14 forts

Dnr 2021/12

avseende positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hoby
16:3 (dnr 2019/544).
12. Mark- och miljödomstolen protokoll 2021-01-08 som avskriver överklagan (den klagande återkallade överklagan) på länsstyrelsens beslut som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut den 6 oktober 2020 § 119 avseende beviljat lov för ändring och
tillbyggnad för enbostadshus och museum på fastigheten Hoby 4:33 (dnr 2020/203).
13. Länsstyrelsens beslut 2021-01-07 som upphäver byggnadsnämndens negativa bygglov
den 6 oktober 2020 § 118 och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning och beviljande av lov för ändrad användning av ett förråd till gästrum på fastigheten Hammenhög 28:15 (dnr 2019/676).
14. Länsstyrelsens beslut 2021-01-04 som ändrar byggnadsnämndens bygglovsavgift på så
sätt att avgiften bestäms till 22 222 kronor på beviljat bygglov (delegation) den 25 augusti 2020 § 355 med avgift 23 471 kr för tillbyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Stiby 7:26 (dnr 2020/390).
Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut och förhandsbesked under perioden 2021:
Meddelanden till BN
Tidigare beslut som
överprövats första rättsinstansen (LST)
varav positiva för BN
varav negativa för BN
De negativa som är
tagna på sammanträde
Rättssäkerhet % (12
mån period) av överklagade beslut
Rättssäkerhet % (12
mån period) av totala
antalet beslut om lov
Totala antal beslut om
bygglov (delegat+BN)
Antal under månaden
överklagade beslut*

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

3
1
2
1
47
95
24
3
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§ 15

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) januari 2021
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked - Jonas Mårtensson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Hanna Wiberg
Lovärenden (ByggR) januari 2021
Avskrivningar – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid Camilla Hedin
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Hanna Wiberg
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Hanna Wiberg
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Interimistiskt slutbesked – Jonas Mårtensson
Rivningslov med startbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Henrik Olsson
Justerandes sign
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§ 15 forts

Dnr 2021/13

Strandskyddsärenden (ByggR) januari 2021
Strandskyddsdispens – Henrik Olsson
Tillsynsärenden (ByggR) januari 2021
Avvisning – Johan Maniet
Avskrivning – Johan Maniet
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) januari 2021
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Förrättningar, fastighetsbildning (Evolution) januari 2021
Eva Ferlinger
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-01-01—2021-01-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2021-01-01—2021-01-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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§ 16

Dnr 2020/26

Firmatecknare för byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen genom reglementen, delegeringsordningar eller i andra beslut. Enligt gällande allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun § 23, antaget av kommunfullmäktige den 25 mars 2019, §
76, framgår bland annat att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden på nämndens vägnar ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Många företag som kommunen har avtal
med använder ändå begreppet firmatecknare. Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många kommuner firmatecknare.
Kommunfullmäktige har tidigare (senast den 26 november 2018, § 209) tagit beslut om kommunens firmatecknare med innebörden att samma personer är firmatecknare för hela Simrishamns kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 240 att varje nämnd föreslås besluta
om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde enligt nämndens reglemente, som
en komplettering till 23 § i allmänt nämndreglemente. Kommunfullmäktige upphävde samtidigt sitt beslut om firmatecknare, 2019-02-25, § 52.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-03
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-11-30, § 240
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§ 16 forts

Dnr 2020/26

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Som firmatecknare för byggnadsnämnden utses byggnadsnämndens ordförande
Anders Johnsson med förste vice ordförande Jan Persson som ersättare och kontrasigneras av tf. förvaltningschef Tommy Samuelsson med enhetschef bygglov Henrik Olsson som ersättare.



Delegeringsordningen kompletteras med dessa uppgifter.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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§ 17

Dnr 2020/11

Årsredovisning 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med centrala anvisningar upprättat förslag
till årsbokslut avseende år 2020 för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09
Förslag till årsbokslut för år 2020, 2021-02-09
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna byggnadsnämndens årsredovisning för år 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisorerna (för kännedom)
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§ 18

Dnr 2020/20

Intern kontrollplan 2020, uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2020 utifrån byggnadsnämndens beslut den 10 mars 2020, § 23. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.
Vid uppföljningen upptäcktes inga väsentliga avvikelser som föranleder åtgärder.
I strandskyddsärenden är det viktigt att kontrollera så det inte finns andra skydd som medför att
länsstyrelsen ska handlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Intern kontrollplan BN – uppföljning okt 2020 och februari 2021
Byggnadsnämndens interna kontrollplan, beslut 2020-03-10, § 23
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för helår 2020.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)
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§ 19

Dnr 2021/4

Brantevik 21:24 - rivningslov - rivning av bostadshus och uthus - bygglov
- nybyggnad av fritidshus, plank
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår, på begäran från sökande, vid dagens sammanträde.
_____
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§ 20

Dnr 2021/15

Gladsax 34:69 - förhandsbesked - nybyggnad av flerbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett flerbostadshus inom fastigheten Gladsax 34:69.
Fastigheten är belägen cirka 700 m söder om Baskemölla. Berört område inom fastigheten
är beläget mellan väg 9 och kustlinjen.
Inom fastigheten finns kvarstående byggnader och rester av byggnader från minkfarmsverksamhet. Verksamheten bedöms ha upphört för 35-40 år sedan.
I ansökan redovisas ett flerbostadshus, i form av radhus, innehållande sex bostäder med en
byggnadsarea på cirka 950 kvm.
På situationsplanen anges att en befintlig byggnad avses att renoveras. (Arkivhandlingar
visar att byggnaden uppfördes i mitten av 1960-talet som en personal- och lagerbyggnad.)
Område/markyta som berörs av det redovisade upplägget beräknas till cirka 3 500 kvm.
I ansökan framförs att område öster om väg 9 inom fastigheterna Gladsax 34:69 och 34:90,
med undantag för planerad byggyta, avses bli naturreservat.
Område inom fastigheten och i området i stort består av gräsmark/ängsmark med träd och
buskage.
Marknivån inom det berörda området är mellan 10 och 15 m över havet.
Området omfattas av riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv, naturvård samt högexploaterad kust.
Miljöbalken anger i 3 kap att område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön.
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.
Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar kustzonen. Kulturmiljöstråk är områden
som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.
Justerandes sign
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§ 20 forts

Dnr 2021/15

Området i stort inklusive berört område omfattas av Länsstyrelsens förordnanden för landskapsbildsskydd och strandskydd.
Området öster om kustvägen anges av Länsstyrelsen som område med naturvärde. Länsstyrelsens skrift från Bjäre till Österlen (1996) redovisar att det omväxlande kustområdet med
stora naturvärden har stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden.
Naturvårdsprogrammet redovisar områden med höga naturvärden. Kustområdet öster om
kustvägen ingår i programmets naturområde Vårhallen, Knäcken och Svingeln. Naturvärdena för det berörda området och närområdet består av igenväxningsmarker nära strandområde vilket ger förutsättningar för en stor biologisk mångfald.
Området och fastigheten berörs inte av dikningsföretag eller båtnadsområden för dikningsföretag.
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns vid Baskemölla Stora Väg (väg 9).
Närmsta ort för samhällsservice är Simrishamn.
Ärendehistorik för Gladsax 34:69 och 34:90 beskrivs i samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 4 februari 2021. Ärendet har prövats med negativa utslag vid olika
tillfällen (19 juni 2006, 18 september 2006, 7 maj 2007, strandskyddsprövningar den 9
mars 2007 och den 3 juli 2008)
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, lagakraftvunnen 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. För de gröna pauserna ska
särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl avser anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.
I översiktsplanen redovisas pausområde för område från Tobisborg till Baskemölla benämnt Vårhallen, Knäcken och Svingeln. Ställningstagande är att det finns stora allmänna
intressen och värden som bör värnas, att ny bebyggelse anses kunna skada riksintressenas
värden och att då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden.
Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafik-punkter samt utpekade
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§ 20 forts

Dnr 2021/15

basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveckling i kommunen.”
”Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrategin med dess prioritering bör synkroniseras med
och styra över övrig planering i kommunen, eftersom den om den följs, ger förutsättningar
för en robust framförhållning för kommunen och möjligheter till en hållbar utveckling.”
”Länsstyrelsen anser att översiktsplanens ställningstagande för kustzonens gröna pauser
säkerställer riksintresse för kustzon enligt 4 kap miljöbalken på ett bra sätt, då det inom
dessa områden är mycket värdefullt att ingen ny bebyggelse får tillkomma.”
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020 att godkänna aktualitetsprövningen av
kommunens översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell.
Berörda sakägare och fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan
om förhandsbesked för Gladsax 34:69.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gladsax 34:90, (samma fastighetsägare som till Gladsax 34:69).
o Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Gladsax 34:73 och 34:89.
Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:
Länsstyrelsen Skåne, naturprövningsenheten: Informerar om att det finns ett antal registrerade förekomster av hasselmöss inom och i direkt anslutning till fastigheten. Hasselmöss
och deras livsmiljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen. Det är generellt sett mycket svårt att lämna artskyddsdispens för exploateringsprojekt. Bedömer att det även kan
förekomma andra skyddade arter. Fastigheten omfattas av strandskydd och landskapsbildsskydd. Inom strandskydd är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader.
Trafikverket: Har inga synpunkter på byggnadens placering. Vid nybyggnation är det exploatör eller fastighetsägare som ansvarar för att riktvärden för trafikbuller inte överskrids.
Nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av desamma. Ansökan om
ändrad användning av anslutning krävs. En anslutning behöver ges en trafiksäker utformning innebärande breddning och siktröjning.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Finner inte några uppgifter som stöder skäl att
frångå kommunens översiktsplan. Området bör värnas som pausområde och ny bebyggelse
bör inte tillkomma utifrån områdets riksintressen, naturvärde som är ett nationellt riksintresse som bedöms väga tungt. Fastigheten har med anledning av tidigare minkuppfödningsverksamhet ännu inte inventerats. Föroreningar som misstänks finnas och som kan ha
uppkommit i samband med verksamheten är bekämpningsmedel (DDT m fl medel) samt
oljor och eventuellt köldmedel. Utan provtagning går det inte att avgöra omfattningen av
eventuella åtgärder som krävs för att göra bedömningen om fastigheten går att göra lämplig för bostadsändamål.
Justerandes sign
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Österlen VA: Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt
VA-ledningsnät. Fastigheten kan inte erbjudas anslutning till allmänt VA-ledningsnät. Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp. Ystad-Österlenregionens
miljöförbund är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Ger rådet att för enskilt vatten söka
information hos Sveriges geologiska undersökningar angående enskild vattenförsörjning.
Enskilt vattenuttag får inte ha negativ påverkan för allmänna eller enskilda intressen eller
störa vattenbalansen.
Kommunekologen: Anordningar med stora mängder minkburar står kvarlämnade. Igenväxning med buskar och snår har till viss del skett. Kvarlämnade burar, delvis raserade byggnader samt övriga tillbehör kan eventuellt medföra risker och fara för såväl besökare som
för vilt i skogsområdet. Längs med kusten finns ett viktigt biotopområde för strandpadda.
Groddjur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Genom exploatering skulle stranden
bli mer tillgänglig för besökare och därmed öka risken för att den känsliga strandpaddan
skulle störas. Belysning får inte sättas upp då detta kan skada de ekologiska förutsättningarna för paddans lek och yngeltillväxt. Asfaltering får inte göras med hänsyn till paddan.
Områdets naturutformning och vegetation behöver utredas. Fastigheten ligger även i område för hasselmöss. Fynd av hasselmöss har gjort och registrerats till artportalen. Hasselmusen är fridlyst enligt artskyddsförordningen. Det finns stor möjlighet att ytterligare hasselmusbiotoper har etablerats genom förtätning av busksnår. Det finns stengärden som är
skyddade genom biotopskydd. Byggnationen är planerad inom strandskyddsområde samt
inom område med höga naturvärden enligt kommunens naturvårdsprogram. Fastigheten är
inom område av Naturvårdsverket registrerad värdetrakt samt inom området av Länsstyrelsen registrerad som naturvärde. Fastigheten ligger inom riksintressen för friluftsliv, rörligt
friluftsliv, naturvård och högexploaterad kust.
Bemötande från sökande: Förekomst av hasselmöss är känd. Inventering och placering av
nybyggnation är gjord i samråd med expert. Tidigare avgöranden av domstol vid Växjö
tingsrätt gällde annan byggnation och placering. Omständigheterna var annorlunda vilket
gör att gamla avgöranden saknar relevans. Byggnation är nödvändig för att finansiera återställande av natur samt rivning mm. Avser att låta anslutningsväg uppfylla ställda krav.
Största delen av området avses bli naturreservat. Miljöteknisk markundersökning behöver
göras. Av miljöskäl borde det vara önskvärt att använda det kommunala nätet för vatten
och avlopp vid föreslagen byggnation. Biotopområde för strandpaddan ligger utanför fastigheterna. Belysning kommer inte att anordnas nedanför husen och stigen ner till Skåneleden ska vara grusad. Förekomst av hasselmus är huvudskälet för reservat. Placering av
byggnader är optimerad för att ge bästa möjliga förutsättningar för hasselmusens fortlevnad. Stengärden behålls. Reservatsbildning kommer att säkerställa naturvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet.
Justerandes sign
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Plan och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Plan- och bygglagen, 2 kap 5 §, anger att vid planläggning och ärenden om bygglov eller
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att ordna vattenförsörjning
och avlopp samt samhällsservice i övrigt.
Plan- och bygglagen, 9 kap 17 §, anger att om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Ansökan om förhandsbesked bedöms inte vara förenlig med översiktsplanens bebyggelsestrategi och ställningstagande avseende landskaps- och naturmiljövärden för området
mellan Tobisborg och Baskemölla.
Då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda
skäl vid prövning.
Bedömningen är att det inte finns särskilda skäl till att tillåta ny bebyggelse inom fastigheten.
Området är skyddat av riksintressen och förordnanden.
Området representerar betydelsefulla naturvärden och kulturmiljövärde.
Byggnation bedöms komma i konflikt med värdefulla och skyddade arter (groddjur och
hasselmöss).
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av
berört område, som en del av ett oexploaterat landskap, har företräde i sammanhanget.
Vid en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen väger de allmänna intressena för landskapets värden och naturvärden tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
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De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.
Ny bebyggelse bedöms som olämpligt utifrån områdets värden och planeringsförutsättningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-04
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar och bemötande
Kartor och flygfoto
Naturvårdprogram, antaget av kommunfullmäktige 2010-05-31, § 44
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.1
Kommunfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning 2020-01-27, § 14
Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, 2015-05-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat lämna ett positivt förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ-röst för negativt förhandsbesked
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), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden om positivt förhandsbesked.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 § plan och bygglagen
(2010:900) med följande motiv:
-

Ett stort markområde blir tillgängligt för allmänheten när man tar bort gamla stängsel och burar.

-

En passage anordnas från vägen ner till skåneleden och havet, vilket gynnar rörliga
friluftslivet.

-

Spännande och nytänkande arkitektur som är väl anpassad för platsen.

-

Byggnaderna smälter väl in och blir nästan osynliga i den kuperade terrängen.

-

Marken är redan ianspråktagen av nedlagd minkfarm.

-

Förslaget är väl utformat och genomarbetat med begränsad påverkan på miljö och
omgivning, om man uppfyller de villkor som ställs.

-

Flera hektar mark avsätts till naturreservat (Kopplas till Bäckhalladalen), vilket
gynnar natur och miljö.

-

Hasselmusinventering är gjord. Den visar att det inte utan påverkan på hasselmössen går att bygga utanför strandskyddet på denna fastighet, varför skäl till dispens
finns.



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

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Trafikverket, Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA ska
följas.
- Markmiljöutredning behöver genomföras.
- Artinventering/analys behöver genomföras.
- Ny byggnad ska till skala och format samt utseende anpassas till platsens karaktär och
förutsättningar.
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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.
Länsstyrelsens tillstånd och dispens behövs eftersom området omfattas av landskapsbildsskydd och strandskydd.
Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked

10 582 kronor

Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Jacques Öhlund (FI)
reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
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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Web-utbildning (Boverket)
Ärendebeskrivning
Utbildningen får ske vid ett annat tillfälle då det var problem med ljudupptagningen.
_____
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Aktuell information / förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Ordförande framför att nämnden önskar stående punkter vad gäller förvaltningens arbete
med:
-

Tillsyn
Digitalisering

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

25

