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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 49 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 50 Dnr 2021/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av föredragningslista och genomgång av ärenden

Ärendebeskrivning

Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärende på dagens föredragningslista. 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:

Förtydligande av redovisat delegeringsbeslut, överklagad fastighetsbildning Svina-
berga 2:3.

Eventuell översyn/förtydligande av delegeringsordning.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 51 Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14, § 95 (med bilagor) - Utvärdering Covid-19

2. Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14, § 101 (med bilaga) - Politikerhandbok

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 69 (med bilaga) - Årsbokslut 2020

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 70 (med bilagor) - Revisionsberättelse 
för kommunstyrelsen och nämnderna 2020 / Granskning av årsbokslut och årsredo-
visning 2020

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 71 (med bilagor) - Personalbokslut 
2020

6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 72 (med bilaga) - barnbokslut 2020

7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 76 (inkl bilagor) - handlingsplan 2021 - 
våldsbejakande extremism

8. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 82 (inkl bilaga) - Ny styrmodell från 
och med 2023 års planering

9. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 83 (med bilaga) - Helårsprognos 1, 
2021

10. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 85 (inkl bilaga) - Delegation av före-
skriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

11. Mark- och miljödomstolen dom 2021-04-21 som avslog överklagan på länsstyrel-
sens beslut som upphävde byggnadsnämndens beslut den 16 juli 2020 avseende po-
sitivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vallby 18:14 
och Vallby 18:15 (dnr 2019-735 och 2019-736).

12. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-03-24 § 66 som undertecknat ”dekla-
rationen för en stark demokrati”
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 51 forts Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut och för-
handsbesked under perioden 2021:

Meddelanden till BN Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

3 3 3 0

varav positiva för BN 1 1 -
varav negativa för BN 2 2 3 -
De negativa som är 
tagna på sammanträde

1 1 1 -

Rättssäkerhet % (12 
mån period) av överkla-
gade beslut

47 46 40 37

Rättssäkerhet % (12 
mån period) av totala 
antalet beslut om lov

95 95 97 95

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

24 64 55 55

Antal under månaden 
överklagade beslut*

3 2 2 3
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 52 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 bygg-
nadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) april 2021
Avskrivningar – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg

Lovärenden (ByggR) april 2021
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Henrik Olsson
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Hanna Wiberg
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Hanna Wiberg
Beslut om förlängd handläggningstid – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Kristina Skaneland

Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Hanna Wiberg
Bygglov – Kristina Skaneland

Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Hanna Wiberg
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland

8



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 52 forts Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förhandsbesked – Camilla Hedin
Förhandsbesked – Henrik Olsson

Slutbesked
Interimistiskt slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked - Jonas Mårtensson

Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg

Slutbesked/Slutbevis (Evolution) april 2021
Slutbesked – Hanna Wiberg

Fastighetsbildningsärenden evolution april 2021
Eva Ferlinger
Henrik Olsson - överklagan

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-04-01—2021-04-30
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2021-04-01—2021-04-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 53 Dnr 2021/1

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överklagat beslut om fastighetsbildning, Svinaberga 2:3 

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde redovisas att nämnden genom delegeringsbeslut överklagat en 
fastighetsbildning. Ett delegeringsbeslut kan inte ändras av nämnden.

Överklagandet grundar sig på att det har skett en fastighetsbildning utan att bygggnads-
nämnden remitterats, vilket förvaltningen kommit fram till vore rimligt.

På fastigheten har det beviljats bygglov för uthyrningsstugor och stuga för korttidsuthyr-
ning. Detta är inte att jämföra med bostäder för permanent boende. På fastigheten finns en 
huvudbyggnad.

BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT

 Har tagit del av informationen.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 54 Dnr 2021/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegeringsordning 2021 

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde har nämnden tagit del av beslut, fattat på delegation.

Ärendet avser Svinaberga 2:3. (se § 53)

På förekommen anledning kommer frågan om delegeringsordningen ska ses över, om den 
är otydlig.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn och lämna eventuella förslag på re-
videringar/förtydligande.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 55 Dnr 2021/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-04-30 med helårsprognos 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens verksamhet avseende perio-
den januari-april 2021. Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på 746 tkr (nämnd: 64 tkr och 
bygglov: 682 tkr) per 30 april. Helårsprognosen för nämnden bedöms till ett överskott motsva-
rande 1 732 tkr tkr fördelat på nämnden 132 tkr och bygglovsverksamheten 1 600 tkr.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Helårsprognos per 30 april 2021
Statistik bygglov t.o.m. vecka 17

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per 30 april 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 56 Dnr 2021/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv, digitaliseringsresan för byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har succesivt sedan 2018 utifrån de resurser som funnits påbörjat digi-
talisering av verksamheten. Tack vare detta har vi kunnat hantera en viss ökning av ärende-
mängden åren 2018–2019. Under år 2020 och 2021 har ärendemängden ökat markant. 
Verksamheten har kommit till en punkt för vad vi kan hantera utifrån nuvarande ärende-
mängd och behöver en tydlig struktur och plan för fortsatt digitaliseringsarbete. 

Byggnadsnämnden har tydliga mål för 2021 att öka servicegraden mot medborgarna/sö-
kanden. Bland annat att fler näringslivsaktörer är nöjda med byggnadsnämndens arbete, 
förbättrade bygglovstjänster, ökad digitalisering och fler möjligheter till personlig rådgiv-
ning. 

Projektdirektivet och genomförandet av detta öppnar upp möjligheterna och frigör tid att 
öka servicen mot medborgaren. Det krävs en tydlig strategi, struktur och medel för att digi-
taliseringsresan ska lyckas och som tydliggörs i förslag till projektdirektiv.

Arbetet med digitaliseringsresan, som innefattar processkartläggning, helt digital hante-
ring, mellanarkivlösning, implementering m.m. sträcker sig fram till 2023. Att forcera 
snabbare är svårt att göra beroende på ärendemängden och utifrån verksamhetens arbets-
miljö.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Förslag till projektdirektiv – Digitaliseringsresan för byggnadsnämnden, 2021-05-17

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslag till projektdirektiv – Digitaliseringsresan.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 57 Dnr 2021/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rörum 85:15 - bygglov för parhus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov på fastigheten Rörum 85:15 inkom den 2 april 2021 till Byggnads-
nämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus bestående av två lägen-
heter (parhus) 
 
Fastigheten ligger inom detaljplan.

Ansökan 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett parhus för fritidsboende om totalt 182,7 kvm 
byggnadsarea med installation av eldstad i respektive del. 

Fasadmaterialet är puts i vit kulör, takmaterialet är plåt och tak samt plåtdetaljer får en sil-
vermetallic kulör och fönster och dörrar får en ljusgrå kulör. Huset får en färdig golvhöjd 
på + 27,60 och en takvinkel på 27 grader och 22 grader på utkragad byggnadsdel. 

Fritidshuset placeras 4,50 meter från fastighetsgräns i söder, 7,5 meter från fastighetsgräns 
i norr och 9,0 meter från fastighetsgräns i öster. 

In- och utfart med maxbredd 5,0 meter blir i den sydöstra hörnan av fastigheten från Södra 
Äppelrosvägen.

Detaljplanen
Detaljplanen för Rörum 85:15 m fl (Vik 23), laga kraft 2011-07-06 anger att planbestämmel-
serna för aktuell fastighet är:
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 57 forts Dnr 2021/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- 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 före-
komma.

- n2 – stengärdet ska bevaras. För åtgärder som skadar stengärdet krävs dispens från
länsstyrelsen

- n3 – Bef. träd av ek och körsbär längs stenmur bevaras, popplar ersätts succesivt
med körsbär

- n6 – trädrad ska bevaras. Utgångna träd ersätts med körsbär.

- Utfart från bostadsfastighet får vara max 5 meter.

- p1- bostadshus ska uppföras frilligande och placeras minst 4,5 meter från grannfastig-
het. 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 komplement-
byggnad 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 1109 kvm x 0,16= 177,44 kvm som får lov att bebyggas.

Avvikelser från detaljplanen
Ansökan avviker från gällande detaljplan då fastigheten bebyggs med 5,3 kvm mer än vad 
detaljplanen tillåter. 

Ansökan avviker med 3 % avseende byggrätten enligt gällande detaljplan. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 57 forts Dnr 2021/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan avviker även avseende att bostadshus ska uppföras friliggande, då ansökan anger 
parhus och att del av byggnad har lägre takvinkel än 27 grader.
 
Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-16
Ansökan om bygglov med handlingar, 2021-04-02
Kartor
Detaljplanen för Rörum 85:15 m fl (Vik 23), laga kraft 2011-07-06

Överläggningar

Henrik Olsson redogör för inkomna remissvar som har lämnats utan erinran.
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund påtalar att det kan finnas rester av DDT i marken.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, na-
tur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Ansökan avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan då bostadshusen ska uppföras 
friliggande samt att fastigheten bebyggs med 5,3 kvm mer än vad detaljplanen tillåter.

Bedömningen är att föreslagen åtgärd innebär godtagbar avvikelse från detaljplanens be-
stämmelser och att den är förenlig med planens syfte och inte medför en betydande olägen-
het för omgivningen.

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

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

 Kontrollansvarig är . 

 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 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 57 forts Dnr 2021/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

bestämma en tid med en byggnadsinspektör. 

Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd: För en snabbare hand-
läggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd. 

förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
energiberäkning
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
prestandadeklaration
teknisk beskrivning
fuktsäkerhetsprojektering
………………………………… 

I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras 
med ytterligare handlingar. 

Upplysningar 
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner 
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt 
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsver-
ket.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 byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande. 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Vid eventuellt framtida befogat klagomål gällande rökolägenhet kan miljöförbundet genom 
beslut komma att begränsa användandet av eldstaden. 

Dessa åtgärder måste ni vidta: 

- En VA-anmälan ska skickas till Österlen VA. 

- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 57 forts Dnr 2021/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

- Dagvatten ska tas omhand på egen fastighet. 

- Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande. 

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

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

Avgifter
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

Tabell A 1.5: 20 748 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, 
ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. 
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare
Kontrollansvarig
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Grannar (meddelande om beslutet) 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 57 forts Dnr 2021/35

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 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 fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 58 Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tommarp 41:12 - fasadändring, byte av tak 

Ärendebeskrivning

Bygglovsärendet gäller ändring av enbostadshus inom Tommarp 41:12. Fastigheten är be-
lägen vid Storgatan 27 i Tommarp.

Ansökan omfattar ändring av tak från röda tegelpannor till svart bandtäckt aluminiumtak. 

Byggnaden är särskilt värdefull från kulturhistoriskt och konstnärlig synpunkt då den upp-
visar särskilda estetiska kvaliteter och har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitek-
tonisk gestaltning i utförande, materialval och utsmyckning. Att byta ut tegelpannorna till 
aluminiumtak är en sådan stor fasadändring som kräver bygglov.

Området är detaljplanelagt. Detaljplanen anger kvartersmark för bostadsändamål med be-
stämmelser om områdets bebyggande.

Området ingår i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram från 2006 som redovisar att 
området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljö-
stråk. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösyn-
punkt. Definitionen ”särskilt värdefullt område” innebär att kommunen där avser att verka 
för ett långsiktigt bevarande av bebyggelsen i dess helhet. Kulturmiljöprogrammets kul-
turmiljöstråk omfattar orten.

På uppdrag av byggnadsnämnden och kulturnämnden i Simrishamns kommun genomförde 
Kristianstads länsmuseum 1989 en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
Tommarp. Inventeringen mynnade ut i rapporten Byggnader och miljöer på Österlen-Tom-
marp som har antagits av kommunfullmäktige som underlag i det kommunala arbetet.
 
I rapporten nämns att under 1920- och 30-talet tilltog villabyggandet i Tommarp och några 
av dessa hus har många dekorativa drag. Takresningen är hög och brant, takmaterialet är av 
tegel eller eternit. Gesimsen vid takfoten är typiska för denna typ av bebyggelse vilket ak-
tuellt hus har. I rapporten nämns ett hus vid järnvägsgatan 2 som ett av Tommarps få ex-
empel på sekelskiftes tegelarkitektur, detta hus är snarlikt aktuellt hus. 

Bedömningen är att ansökan är planenlig men att redovisat takmaterial inte är förenligt 
med bevarande av kulturmiljövärden.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 58 forts Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-04
Ansökan om bygglov
Kartor och flygfoto
Produktblad och produktfoto
Situationsplan
Kontrollplan
Detaljplan Förslag till byggnadsplan för Tomarps stationssamhälle i Östra Tomarps soc-
ken. Kristianstads län. (Tommarp 1), laga kraft 1936-09-28.
Byggnader och miljöer på Österlen-Tommarp

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov
Ann-Christin Råberg (S): Bevilja ansökan om bygglov

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen åtgärd bedöms vara planenlig och tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och 
tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärli-
ga värden. Åtgärden anses inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

 Ansökan om bygglov beviljas.
 Kontrollplan inkommen 2021-05-12 godkänns (10 kap. 24 § PBL).
 Startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).
 Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).
 Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när följande handlingar 

har inkommit till byggnadsnämnden:
           - signerad kontrollplan

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.bolagsver-
ket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.

Arbetet får inte påbörjas innan 4 veckor gått från det datum bygglovsbeslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 58 forts Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Avgift
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa
(tabell A1.27)       6 916 kronor
_______

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

22



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 58 forts Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 59 Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 27:11 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus och ga-
rage samt växthus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och två 
komplementbyggnader, garage och växthus, inom Hoby 27:11. En ny tomtplats/byggrätt 
önskas inom fastighetens södra del.

Fastigheten Hoby 27:11 är belägen söder om Skillinge, norr om Norrekås och nordväst om 
Hävdavägen.

Marken inom fastigheten och det berörda området är odlingsmark, (gräsmark flygfoto 
2020). Föreslaget tomtområde har en area på ca 2 000 kvm. Fastighetens areal är 12 200 
kvm.

Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning är 4 utifrån klassifice-
ring av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).

Området berörs inte av förordnande för landskapsbildsskydd eller strandskydd. Fastigheten 
berörs inte av fornminne.

Området berörs inte av dikningsföretag.

Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Skillinge samt vid Norrekås och Örna-
husen för linjen Ystad-Mälarhusen-Skillinge. Närmsta ort för samhällsservice är Skillinge. 
Transportavstånd mellan berörd fastighet och centrala Skillinge är 2 km.

Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Mil-
jöbalken.

o Miljöbalken, 4 kap 2 §: Inom kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till 
Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen sär-
skilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.

Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regio-
nalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. Länsstyrelsens kul-
turmiljöprogram är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska värden.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 59 forts Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar hela kustzonen upp till Övre Kustvä-
gen, området Norrekås och Örnahusen med omnejd och Skillinge. Kulturmiljöstråk är om-
råden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljö-synpunkt.

Norrekås och Örnahusen med omnejd – tidigare tillsynsområde
Länsstyrelsen beslutade 19 december 2011 att Norrekås och Örnahusen med omnejd skulle 
utgöra Länsstyrelsens tillsynsområde för kommunala beslut om lov och förhandsbesked. 
Skälen för tillsyn var att översiktsplanen från 2001 inte gav tillräcklig vägledning för att 
hantera bebyggelsetrycket
Länsstyrelsen beslutade 17 augusti 2017 att återkalla sitt beslut om tillsyn för området Nor-
rekås och Örnahusen med omnejd, då länsstyrelsen anser att den nu gällande översiktspla-
nen hanterar fråga om tillkommande bebyggelse i området på ett mycket restriktivt sätt och 
tar god hänsyn till de riksintressen som finns i området. 

Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020 att godkänna aktualitetsprövningen av 
kommunens översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell.

Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande.

Remissvar från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA samt kommuneko-
logen föreligger.

o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 26:9, 26:11, 
27:9, 27:10 och 27:12 samt från Hävdavägens vägsamfällighet.

o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 26:10.
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 27:13, 35:1 och 91:1.

Bemötande av remissvar från sökande har inkommit.

Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk 
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar
Bemötande av remissvar
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.1

25



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 59 forts Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked med ställda villkor, såsom pla-
cering av byggnad ska ändras så att gavel ska läggas mot vägen. Utfart ska presenteras.

Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens 
förslag med hänvisning till att området är utpekat som grön paus, kommunens ÖP, området 
har varit utpekat som tillsynsområde av Länsstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan 
om förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse inte skada de kultur- och naturvärden 
som finns på platsen.
Föreslagen bebyggelse anses vara lämplig utefter fastighetens topografi samt att det finns 
stöd av befintlig bebyggelsestruktur då det finns närliggande befintlig bebyggelse och sol-
cellsanläggning samt ligger intill befintlig väg. Föreslagen åtgärd bedöms endast ha en 
liten påverkan på brukningsbar jordbruksmark med hänsyn till omfattningen av föreslagna 
åtgärder samt då jordbruksklassen är låg och marken är i träda. 

Genom nedanstående villkor i beslutet, att gavel ska vara mot väg, påverkas siktlinjerna 
mot havet endast i liten grad att riksintressen och områdets värden bedöms inte ta skada. 
De enskildas intresse att bebygga marken väger tyngre än de allmännas intresse. Enligt 
plan- och bygglagen 2 kap 5 § bedöms marken vara lämplig för ändamålet samt bidrar till 
god hushållning. 

 Ansökan om förhandsbesked beviljas.

 Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljut-
formning prövas i bygglov.

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA ska följas.
- Nya byggnader ska till skala och format samt utseende harmoniera med befintlig bebyg-
gelse i området.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 59 forts Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- Vid placering av byggnader ska hänsyn tas till siktlinjer i området. Placering av byggnad 
ska ändras så att det ligger med gaveln mot vägen

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 av kommunfullmäktige fastställd taxa
Förhandsbesked                  10 582 kronor
Tidsfristen för handläggning av förhandsbesked har löpt ut. Avgiften reduceras med hela 
beloppet, avgiften blir noll.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare
Fastighetsägare till Hoby 26:10 (rek)
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 59 forts Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 60 Dnr 2021/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nöbbelöv 6:1 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus och ga-
rage 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad, ett garage, inom Nöbbelöv 6:1. En ny tomtplats/byggrätt önskas in-
om fastighetens östra del.

Fastigheten Nöbbelöv 6:1 är belägen öster om byn Östra Nöbbelöv. Berört område inom 
fastigheten är beläget ca 800 m öster om byn.

Marken inom fastigheten och det berörda området är odlingsmark/åkermark. Föreslaget 
tomtområde har en area på ca 6 500 kvm. Fastighetens areal är 362 600 kvm, drygt 36 hek-
tar. Terrängens höjd inom fastigheten, inom området sydöst om byn, faller mot sydöst.

Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning är 10 utifrån klassifi-
cering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).

Området berörs inte av förordnande för landskapsbildsskydd eller strandskydd. Den berör-
da delen av fastigheten berörs inte av fornminne.

Den berörda delen av fastigheten omfattas till stor del av Nöbbelöv och Simris dikningsfö-
retag (ledning och båtnadsområde). Dikningsledning finns norr om och parallellt med fas-
tighetsgräns i söder.

Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Simrishamn samt vid Bjärsjövägen 
Simris för linjen Skåneexpressen Simrishamn-Lund. Regionbuss trafikerar också kustvä-
gen i öster. Närmsta ort för samhällsservice är Simrishamn. Transportavstånd från berört 
område via Simris till centrala Simrishamn är 6,5 km.

Området berörs inte av riksintressen.

Byn Östra Nöbbelöv med omnejd ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att 
området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar kulturhistoriska vär-
den.
Västra delen av fastigheten Nöbbelöv 6:1 ingår i kulturmiljöområdet.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 60 forts Dnr 2021/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 30 maj 2015, § 216, laga kraft 
15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och bebyggelseutveck-
ling:
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. Ny byggnation tillåts restrik-
tivt inom område med brukningsbar jordbruksmark. Brukningsbar jordbruksmark får tas i 
anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

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 
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveck-
ling 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.”

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020 att godkänna aktualitetsprövningen av 
kommunens översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell.

Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande.

Remissvar från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA föreligger.

o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gislöv 10:1 (2 st), 
182:1 (1 st) och 184:2 (1 st), Nöbbelöv 6:1 och 6:2.

o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Gislöv 6:7 och Nöb-
belöv 29:1.

o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Gislöv 10:1 (2 st), 182:1 (1 st) och 
184:2 (1 st), Nöbbelöv 2:1, Simris 23:8 och 23:11.

Bemötande av remissvar från sökande har inkommit.

Plan- och bygglagen har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk 
för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet.

Plan och bygglagen, 2 kap 2 §, anger att 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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 60 forts Dnr 2021/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Plan- och bygglagen, 12 kap 2 §, anger att byggnadsnämnden ska verka för en god bygg-
nadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Ansökan om förhandsbesked bedöms inte vara förenlig med översiktsplanens bebyggel-
sestrategi

Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbygg-
nadsområde. Översiktsplanen beskriver att brukningsbar jordbruksmark inte ska bebyggas.

En ny byggrätt bedöms inte vara i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan 
är inte förenligt med översiktsplanen.

De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende 
markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv.

Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av 
området som jordbruksmark/åkermark, har företräde i sammanhanget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar
Bemötande av remissvar
Kommunens översiktsplan - kap 3A

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Området är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen utan som ett område 
inom vilket jordbruksmarken ska värnas. Önskemål om nybyggnad av ett enbostadshus och 
en komplementbyggnad i området är inte i linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi 
och strategins hållbarhetsmål.

Ansökan är inte i linje med översiktsplanens ställningstagande för området.

De allmänna intressena för jordbruksmarkens värde och odlingslandskapet väger tyngre än 
det enskilda intresset för en ny byggrätt.

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.
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§ 60 forts Dnr 2021/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgift
Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa
Förhandsbesked                  10 582 kronor
Tidsfristen för handläggning av förhandsbesked har överskridits. Tiden överskrids med 
fyra veckor. Avgiften reduceras med en femtedel per vecka. Avgiften reduceras med fyra 
femtedelar, avgiften blir 2 116 kronor.

_______

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

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 fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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§ 61 Dnr 2020/64

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss från samhällsplaneringsnämnden - Detaljplan Mellby 3:3 och del 
av Mellby 3:121 (Stärkan) Kivik, granskning 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringnämnden har översänt granskningshandlingar gällande detaljplan för 
Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 4 juni 
2021. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en busshållplats, pendlarparkering samt att utfarts-
förbud införs vid Killebacken för att öka säkerheten i trafikmiljön vid Stärkan.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2021, § 86 att godkänna planen för gransk-
ning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standard 
planförfarande.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Kungörelse, granskningshandlingar, 2021-05-05

Jäv

Anita Lindqvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i 
ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsplaneringsnämnden
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§ 62 Dnr 2021/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamns kommuns hållbarhetspolicy- redovisning av aktiviteter, åt-
gärder 2021-2022 

Ärendebeskrivning

2013 antog kommunfullmäktige ett lokalt åtgärdsprogram för miljömålen, nuvarande åt-
gärdsprogram gäller till och med år 2020. Arbetet med att formulera åtgärder för att upp-
fylla miljömålen gjordes parallellt med färdigställandet av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommun, och av den anledningen ingår ett stort antal miljöåtgärder även i över-
siktsplanen. För den hållbara utvecklingen är det viktigt att översiktsplanen, med sina tydli-
ga ställningstaganden och strategier, är vägledande. 

Kommunfullmäktige gav i beslut den 12 december 2020 uppdrag åt kommundirektören att 
ta fram ett nytt miljömålsprogram kopplat till nationella miljömål och Agenda 2030, då 
miljöprogrammet löpte ut år 2020. Programmet skulle vara styrande för Simrishamns kom-
munkoncern, både nämnder och kommunalt ägda bolag, men också beröra hela samhället. 
För att uppnå detta uppdrag och för att arbeta mot ett hållbart Simrishamn ur alla tre per-
spektiven – socialt, ekonomiskt och ekologiskt (miljö) antog kommunstyrelsen 2019 en 
projektuppdragsplan för framtagande av ett Hållbarhetsprogram (Hållbarhetspolicy). 

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 ska peka ut viljein-
riktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstagan-
den för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Poli-
cyn ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig fram till 2020. En policy pekar ut 
en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en 
policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett 
specifikt område. 

Det finns förslag på två alternativa hanteringar av det fortsatta arbetet med Hållbarhetspoli-
cyn det första är att hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd till arbetet med hållbarhet 
för hela kommunen och samtliga nämnder ska i sin nämndplan beakta de strategiska ställ-
ningstagandena. Det andra är att till policyn knyta en handlingsplan, åtgärderna i hand-
lingsplanen kommer att utgöras av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningsta-
gandena i policyn. Båda alternativen innebär att arbetet med policyn årligen ska återrap-
porteras till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommundirektören att senast den 30 juni 2021 ta fram en 
handlingsplan för åren 2021-2024 med åtgärder och aktiviteter som definieras av nämnder 
och bolag och som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn. Kommundirek-
tören har med utgångspunkt av detta av t.f. samhällsbyggnadschef begärt in motsvarande 
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§ 62 forts Dnr 2021/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter att först godkännas i bygg-
nadsnämnd och samhällsplaneringsnämnd.

I mars fick miljöstrategen i uppdrag av t.f. samhällsbyggnadschef att samla in och sam-
manställa samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter för åren 2021–2024. De föreligger i 
bifogad lista. Viktigt att notera är att samhällsbyggnadsförvaltningen valt att redovisa en-
dast de aktiviteter som finns planerade inom tilldelad budgetram. För att kunna fullt ut för-
verkliga en för tidsperioden 2021-2024 avvägd del av hållbarhetspolicyns totala plane-
ringstid kan det komma att vara nödvändigt att tillskapa aktiviteter som kräver extra an-
slag. Dessa kan då tas fram enligt särskild ordning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltninens tjänsteskrivelse, 2021-05-14
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-12-14, § 267
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021-2030 - Antaget av Kommunfullmäktige 
20-12-14, § 267

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av de aktiviteter till 
Hållbarhetspolicy som direkt berör byggnadsnämndens verksamhet under 2021-
2022.

 Sammanställningen ska skickas till kommundirektören.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, kommundirektören
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§ 63 Dnr 2021/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information / förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:

HO har sagt upp sin anställning. Vill pröva på något nytt efter 13 år i Simrishamns kom-
mun.

Ny bygglovshandläggare är på plats, har erfarenhet av bygglovshandläggning och är be-
kant med ByggR (ärendehanteringssystemet)

En bygglovshandläggare är tillbaka i arbetsträning.

En byggnadsinspektör har sagt upp sin anställning.

Rekrytering klar byggnadsinspektör, börjar sin anställning 1 augusti 2021

Konsulttjänst tas in för att genomföra byggsamråd.

Från och med måndag, 31/5 2021 öppnar avdelningen upp för telefonkontakt igen, 1 timme 
per dag, kl 10.00-11.00.

Åsa Simonsson, förvaltningschef informerar:

Annons är ute för rekrytering av enhetschef bygglov. Sista ansökningsdag är 17 juni 2021.
(Har fått in ansökningar) Kommer inte att sätta in tf enhetschef om det skulle uppstå ett 
glapp. Kommer att axla ledarskapet själv i en eventuell övergång.

Utveckling med processkartläggning inom bygglov – kommer att rekryteras lämplig per-
son.

_____
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