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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 1 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

Ärendebeskrivning

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 2 Dnr 2021/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av föredragningslista

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna dagens föredragningslista.

_____

5



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 3 Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Mark- och miljööverdomstolen beslut 2020-12-29 om att inte meddela prövningstill-
stånd på överklagan av mark- och miljödomstolens dom som avslog överklagan på
länsstyrelsens beslut som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut den 28 januari
2020 avseende bygglov för nybyggnad av sju enbostadshus och en gemensamhetslokal
på fastigheten Bästekille 8:19 (dnr 2019/654).

2. Länsstyrelsens beslut 2020-12-28 att inte överpröva byggnadsnämndens beslut om
strandskyddsdispens den 20 december 2020 för tillbyggnad av Sankt Olofs reningsverk
på fastigheten Raskarum 11:75 (dnr 2020/854).

3. Länsstyrelsens beslut 2020-12-22 som meddelade tillstånd för uppförande av två nät-
stationer inom område med förordnande om landskapsbildskydd på fastigheterna Hoby
18:18 och 16:3 (dnr 2020/665).

4. Länsstyrelsens beslut 2020-12-18 som upphäver byggnadsnämndens bygglov den 19
oktober 2020 § 430 (delegation) för nybyggnad av carport/förråd på fastigheten Baske-
mölla 94:15 (dnr 2020/288).

5. Länsstyrelsens beslut 2020-12-18 som upphäver byggnadsnämndens bygglov den 6
oktober 2020 § 114 för om- och tillbyggnad av den gamla prästgården på fastigheten
Gladsax 29:4 (dnr 2020/394).

6. Länsstyrelsens beslut 2020-12-15 som avvisar överklagandet på byggnadsnämndens
positiva förhandsbesked den 16 november 2020 (delegation) för nybyggnad av enbo-
stadshus samt gästhus/förråd på fastigheten Viks Fiskeläge 30:1 (dnr 2020/424)

7. Länsstyrelsens beslut 2020-12-08 som upphäver det överklagade beslutet och visar
ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning i enlighet med vad som anges i
skälen för beviljade bygglovet den 12 oktober 2020 § 423 (delegation) för nybyggnad
av förråd på fastigheten Bygatan 1, Borrby (dnr 2020/403).

8. Mark- och miljödomstolens dom 2020-12-01 som dels avvisar byggnadsnämndens
överklagan och upphäver länsstyrelsens beslut den 9 mars 2020 och avskriver tillsynsä-
rendet utan åtgärder på anmälan om pågående byggåtgärder på fastigheten Bästekille
11:26 (dnr 2020/146)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 3 forts Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut och för-
handsbesked under perioden 2020:

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

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

6 4 9 2 4 1 4 1 5 4 6 4 50

varav positiva för BN 2 2 5 2 1 1 1 4 2 2 1 23
varav negativa för BN 4 2 4 4 3 1 2 4 3 27
De negativa som är 
tagna på sammanträde

3 1 3 2 1 1 2 1 14

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

56 56 56 55 51 51 49 50 53 50 46 46

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

97 97 96 96 95 95 95 95 95 95 94 94

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

35 31 57 49 31 44 25 34 18 52 45 47 468

Antal under månaden 
överklagade beslut*

1 3 4 5 2 4 4 3 2 4 7 2 41
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 4 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) december 2020
Avskrivningar – Per-Ola Olsson
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Intermistiska slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Eva Ferlinger 
Slutbesked – Jeanette Lundgren
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Jeanette Lundgren
Startbesked – Per-Ola Olsson

Lovärenden (ByggR) december 2020
Avskrivningar – Hanna Wiberg
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Per-Ola Olsson
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar - Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger

Bygglov – Hanna Wiberg
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Hanna Wiberg
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 4 forts Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förhandsbesked – Henrik Olsson
Förhandsbesked – Camilla Hedin
Intermistiskt slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Henrik Olsson
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg
Startbesked – Henrik Olsson

Strandskyddsärenden (ByggR) december 2020
Avskrivning – Eva Ferlinger
Avskrivning – Henrik Olsson
Strandskyddsdispens – Henrik Olsson

Slutbesked/Slutbevis (Evolution) december 2020
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Jonas Mårtensson

Fastighetsbildningsärenden (Evolution december 2020)
Eva Ferlinger

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2020-12-01—2020-12-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2020-12-01—2020-12-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 5 Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Besluts- och granskningsattesträtter från och med 2021 

Ärendebeskrivning

En ny förvaltningsorganisation trädde i kraft den 1 januari 2021. Med anledning av ny or-
ganisation har besluts- och granskningsattester setts över och uppdaterats.

Beslutsunderlag

Presenterat förslag till besluts- och granskningsattester inom byggnadsnämnden

Överläggningar

Robert Odeberger, ekonom, redogör för ärendet. Ett fel, vad gäller belopp (10 000 000 ska 
vara 100 000), har smugit sig in. Detta har rättats till.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Fastställa presenterade besluts- och granskningsattesträtter inom byggnadsnämn-
den.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rörum 23:2, Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med 
komplementbyggnader 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Rörum 23:2 kom den 19 oktober 2020 in till 
byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och 
komplementbyggnader.  

Fastigheten ligger utom detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.

Ansökan 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och komplementbygg-
nader fördelade på två tomter.   
Aktuell plats för förhandsbeskedet är sydväst om den befintliga bebyggelsen på fastigheten 
och norr om Rörum 22:1. 

Två tomter med separata infarter från befintlig väg på fastigheten redovisas på situations-
planen med en total area på cirka 16 700 kvm. 

I bemötandet av remissvar framgår det att man avser att minska tomternas storlek så att 
man inte inkräktar på nyckelbiotopen. Ny area blir cirka 10 500 kvm. 

Områdesbeskrivning
Fastigheten är belägen cirka 3 km nordväst om Vik och har in-/utfart från Rörumstrandsvä-
gen. 

Fastigheten består av en bebyggd jordbruksfastighet med en area på cirka 308 223 kvm. 
Fastigheten har befintlig bebyggelse bestående av bostadshus och komplementbyggna-
der/ekonomibyggnader. 

Aktuellt område utgörs av skogsklassad mark.  

Öster om fastigheten ligger Rörum strand som är ett detaljplanerat område och i norr, väs-
ter och söder består området av skog och åkrar med enstaka hus. 

Området i stort kan beskrivas som en landskapsmosaik innefattande åkrar, ängar och skog 
med inslag av bebyggelse. 

11



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

 Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Kommune-
kologen, Simrishamns kommun samt Österlen VA och deras yttranden redovisas
under respektive rubrik nedan.

 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Rörum 11:15 samt
Rörums östra vägars samfällighetsförening och Rörum 23:3 och 23:15:s samfällig-
hets- förening.

 Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Svabesholm 1:60

 Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till

Sökande har fått remissvaren för bemötande. Bemötandet har redovisats i sin helhet.

Teknisk service
Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA har lämnat yttranden i ärendet och 
nedan följer utdrag av yttrandena. Yttrandena har redovisats i sin helhet.  

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:
”Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat förhandsbesked.  

Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska bostaden ha enskild 
avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd och en 
ansökan ska lämnas in till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Närheten till odlad mark och djurstallar bör även beaktas, så att ett framtida boende i huset 
inte innebär inskränkningar eller restriktioner för områdets djurhållare, jordbrukare eller 
fruktodlare när det gäller djurhållning, gödselspridning eller besprutning med bekämp-
ningsmedel.”

Österlen VA:
”Närhet till vattenskyddsområde
Den aktuella fastigheten ligger nära ett vattenskyddsområde för en dricksvattentäkt. Inom 
vattenskyddsområde gäller det att iaktta hänsynsregler, vidta försiktighetsmått och en del 
verksamheter är förbjudna. 

Transporter till och från arbetsplatsen kommer att passera genom vattenskyddsområdet. 

Anslutning till allmänt VA-ledningsnät
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-ledningsnät. 
Det innebär att det inte finns någon allmän VA-försörjnings-skyldighet. 
Enskilt vatten och avlopp
Fastigheten är hänvisad till enskild lösning för vatten och avlopp. 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp och ska 
kontaktas för tillståndsansökan av enskild avloppslösning. 
För enskilt vatten rådger VA-avdelningen att fastighetsägaren söker information på SGU, 
Sverigs geologiska undersökningar angående information och anläggande av enskild vat-
tenförsörjning. 
I 11 kap 11 § miljöbalken finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för 
vattenuttag för en- och tvåfamiljsfastighets vattenförsörjning. Det enskilda vattenuttaget får 
dock inte ha negativ påverkan för allmänna eller enskilda intressen eller störa vattenbalan-
sen.”
Kommunekologen
Kommunekologen i Simrishamns kommun har lämnat yttrande i ärendet: 
”Aktuell fastighet ligger inom område med höga naturvärden enligt naturvårdsprogram 
antaget av Kommunfullmäktige 2010. Platsen för byggnationen på fastigheten består, i den 
södra delen av området, av ett relativt snårigt skogsområde.
I den norra delen av området växer mera större träd av bok, ek och ask m.m.  

Hasselmöss finns med största sannolikhet i buskage spritt över hela fastigheten enligt re-
sultat från flertalet inventeringar i början av 2000-talet.

Rapporter om fynd av grodor och vattensalamander finns enligt artportalen i den lilla dammen 
strax söder om aktuellt område för byggnationen. Det är alltså mycket stor sannolikhet för att 
både grodor och salamander söker skydd i skogsområdet på aktuell fastighet under höst- och 
vintertid.

Båda ytorna för nybyggnation angränsar omedelbart till ett större sammanhängande natur-
värdesobjekt enligt Skogsstyrelsen. I norra delen av aktuellt område finns en mindre yta 
med värden för nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen. Den norra byggnaden med uthus och 
tillfartsväg har placerats rakt över område för nyckelbiotoper, se kartutsnitt nedan. 

Enligt Naturvårdsverket är samma yta som nyckelbiotopen samt naturvärdes-
objektet, vilka omnämns ovan, även kategoriserad som skoglig värdekärna för lövrik skog 
och ädellövrik skog. Hela skogsområdet som omger och även växer på platsen för nybygg-
nationen är kategoriserad som värdetrakt för ädellövskog enligt Naturvårdsverket.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bild 1: Färgade fält visar värdefulla objekt enligt Skogsstyrelsen. Rosa fält visar naturvärdesobjekt, lila fält 
visar biotopskydd och gröna fält visar nyckelbiotoper. Röda kryss visar ungefärlig position för byggnation 
enligt ansökan om förhandsbesked.

Biotopskydd
Fastigheten omfattas av biotopskydd för två områden av 
nyckelbiotoper varav placering är tänkt precis söder om 
nyckelbiotopen markerat i rött efter revidering.  

Skogsstyrelsen beskriver nyckelbiotoper såhär:

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med si-
na höga naturvärden har en mycket stor betydelse för sko-
gens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas ho-
tade eller sällsynta arter som behöver området för sin över-
levnad.

Varför är nyckelbiotoper viktiga?
Nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden. 

Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. De 
arter som lever i sådana miljöer uppträder inte slumpartat eller jämnt utspritt i skogsland-
skapet utan finns ofta samlade på platser som har speciella egenskaper. Därför har dessa 
miljöer en nyckelroll för bevarandet av skogens växter och djur. Kunskap om nyckelbioto-
pernas förekomst i skogslandskapet är ett viktigt underlag för naturvårdsarbetet.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stenrösen, alléer och stenmurar är exempel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen 
och där dispens krävs för åtgärden. Mer information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. 
Se även Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens hemsida för mer information. 

Riksintresse 
Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för friluftslivet MB 3:6
rörligt friluftsliv MB 4:1-2 och högexploaterad kust MB 4:4.

Fastigheten och området ligger även inom område med nationell bevarandeplan för odlings-
landskapet, så kallat NBO- område samt Naturvärde.

Naturvårdsprogram
Fastigheten omfattas av naturvårdsprogrammet för Simrishamns kommun och ligger inom 
område 7, Stenshuvud med omnejd. 

En mångfald av naturtyper med ibland lång kontinuitet, åldersvariation i träd- och busk-
skikt, gott om naturligt vatten och olika geologiska strukturer är några av orsakerna till en 
stor biologisk mångfald och att ett stort antal sällsynta eller hotade arter trivs och överlever 
i och kring Stenshuvud.

Fornminnen
Fastigheten ligger inte inom någon känd fornlämning men gränsar till forn/kulturlämning. 

Artskydd
Hasselmöss, grodor och vattensalamandrar finns i området tillsammans med växter och 
träd som kan kräva en artskyddsdispens. Artskyddsdispens söks hos Länsstyrelsen. 

Förordnanden
Fastigheten omfattas av landskapsbildskydd samt strandskydd men strandskyddet berörs 
inte av aktuell placering. 

Tillstånd för dispens från landskapsbildskyddet söks hos Länsstyrelsen. 

Kollektivtrafik
Aktuell placering ligger cirka 1,1 km från busshållplats Rörum Knäbäckshusen utmed väg 
9. Regionbuss 574 Brösarp-Sankt Olof-Simrishamn passerar 8 gånger per dag, måndag –
fredag, åt vartdera håll och Skåneexpressen 3, Kristianstad – Simrishamn passerar 1 gång i
timmen, måndag - söndag, åt vartdera hållet.

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, som även är postombud, finns 8,9 km från aktuell åtgärd, i Ki-
vik. I Simrishamn, som är 12,4 km från aktuell åtgärd ligger närmaste apotek.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, en ny översiktsplan för kommu-
nen. I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan den 17 
oktober 2012, § 353, av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område G, att för 
ny bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn till riksintresse för kustzon och friluftsliv. 

Vägledning för ny bebyggelse i kustzonen:
Hela kustområdet utgörs av riksintresse för friluftsliv, turism samt kustzon. Det innebär att 
för området ska turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt 
beaktas vid bedömning av nya etableringar eller andra ingrepp i miljön. 

Vid utbyggnad av orterna längs kustzonen tillåts bebyggelse endast i form av komplette-
ringar av befintlig bebyggelse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Komplettering innebär att den 
nytillkommande bebyggelsen inte utgör en nämnvärd utökning av den befintliga bebyggel-
semiljön, utan blir en naturlig avrundning av densamma. Annan bebyggelse som får kom-
ma till stånd, ska företrädesvis vara sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov 
och som bör förbättra områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. 

En sådan utbyggnad bör tillåtas först när det kan visas att grundsyftet med bestämmelserna 
- att skydda områdenas samlade värden för natur, kultur samt värdena för turism och fri-
luftsliv - inte äventyras. För de gröna pauserna ska särskilda skäl finnas för ny bebyggelse.
Särskilda skäl i pauserna avser anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv, som
cykelvägar, p-platser och servicebyggnader och ska prövas utifrån deras påverkan på hel-
hetsupplevelsen.
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Fastigheten ligger inom pausområde 6, Viks fiskeläge till Kivik via Stenshuvud. 

Fastigheten ligger inom delområde 1C och 1D som beskrivs såhär:

1C: Landskapet mellan Rörums södra och norra åar höjer sig upp över
den flacka södra delen (1A) i böljande former. Inte heller här är det helt enkelt att hitta ut till 
havet, men den allmänna vägen till Rörums Strand och Knäbäckshusen leder rätt ner till "ka-
pellet", gamla fiskarstugor murade i sten och den undersköna vita sandstranden. Rörums som-
marby ligger dold i frodig grönska. Den anlades på 60-talet och har därefter byggts ut i etap-
per, ca 220 fritidshus finns i området som numera har kommunalt vatten och avlopp. Knä-
bäckshusen var ursprungligen ett fiskeläge på Ravlunda skjutfält. Byn flyttades 1956 på grund 
av försvarsmaktens verksamhet och återuppfördes vid Rörums strand. Bebyggelsen är enligt 
Länsstyrelsen Kulturskyddad bebyggelse. Knäbäckshusen har privat vatten och avlopp.

1D: Delplatå till 1C. Krön i landskapet, bebyggd med några få, glest
liggande gårdar.

Vidare beskrivs i översiktsplanen att kommunen ska vara restriktiv mot alla ingrepp på 
odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påverka drift eller natur-
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värden negativt. Vid nybyggnation på landsbygden ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse-
struktur.

Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor upp-
stått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. Nya byggnader ska placeras så att de 
får stöd i landskapet och av befintlig bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ 
påverkan på omgivningens siluett. Hänsyn ska tas till strukturer såsom gränser i landska-
pet, grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader 
ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.

Föreslagen placering ingår inte i utbyggnadsområde enligt översiktsplanen och är inte in-
om ett område där utbyggnad företrädesvis ska ske som kvalitativ förtätning inom befintlig 
bebyggelse och ortsavgränsning för att minska spridd bebyggelse och på så vis bidra till 
minskad miljöbelastning.

Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande 
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter 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 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att

översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska

tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan

Bestämmelser 
Plan- och bygglagens 9 kap. 17 §: 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 bygglagens 9 kap. 18 §: Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas 
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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Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 §: Planläggning och prövningen i ärenden om lov el-
ler förhandsbesked enligt denna lag 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. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. 
och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 4 §: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken 
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 5 §: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk

kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokalise-
ras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållning-
en. Lag (2018:636).

Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 §:
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olycks-
händelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandling-
ar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhål-
landen,

5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda

området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
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Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte in-
går i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag 
(2014:477).

Enligt Miljöbalken 3 kap. 4 §: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan till-
godoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i an-
språk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §: Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Enligt Miljöbalken 4 kap. 1 §: De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs 
för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för 
anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 
kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).

Enligt Miljöbalken 4 kap. 2 §: Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:

- Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus.

20



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Enligt Miljöbalken 4 kap. 4 §: Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till 
Simpevarp och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn och Stor-
sudret på Gotland samt på Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fri-
tidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftsli-
vets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 samt 4 
a § 1-6, 9 och 10 komma till stånd endast på platser där det redan finns anläggningar som 
omfattas av bestämmelserna i 17 kap. 1 och 4 a §§. Lag (2005:571).

Förvaltningens bedömning
Aktuell ansökan bedöms inte uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagen och Miljö-
balken avseende hushållning med mark. Ansökan bedöms inte vara förenlig med Miljöbal-
kens 3 kap 6 § och 4 kap 1, 2, 4§§ eftersom ansökan inte bedöms vara en komplettering till 
befintlig bebyggelse och den bidrar inte till det rörliga friluftslivets behov eller förbättrar 
områdets attraktivitet för turism och friluftsliv. 

Översiktsplanens ställningstagande för pausområde 6 är tydliga och ansökan bedöms inte 
vara förenlig med dessa. 

Vidare bedöms åtgärden påtagligt skada naturmiljön och den plats för djur och växter som 
finns på aktuell placering. Ett sådant ingrepp i denna känsliga miljö kan få förödande kon-
sekvenser för djur- och växtliv. Även om placering är tänkt att ske utanför nyckelbiotopens 
område placeras bebyggelsen precis intill och intill område med naturvärde som kan ut-
vecklas till en nyckelbiotop. Den skyddsvärda miljön håller sig inte till gränser och i en 
sådan känslig miljö påverkas hela området även om där inte finns ett specifikt skydd.  

Förvaltningens beslutsförslag är avslag. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-17
Kartor
Remissvar med bemötande
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-10-19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. - 
kap 3A samt kap 3B, pausområde 6 
Naturvårdsprogrammet för Simrishamns kommun, antagen 2010-05-31 av KF och ny och 
något omarbetad upplaga augusti 2014

21



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 6 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bifalla ansökan om förhandsbesked. Villkora med inventering av 
naturvärden

Ann-Christin Råberg (S): Avslag enligt förvaltningens förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bifalla 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), 
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bifalla 
ansökan om förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) med följande villkor:

 Den reviderade (mindre) storleken av tomterna gäller.

 Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare
placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
Bebyggelsen ska i uttryck och storlek vara gårdsbebyggelse.

 Inför ansökan om bygglov ska en djur- och naturinventering av sakkunnig göras vid
platsen för framtida bebyggelse. Påträffas skyddade arter ska artskyddsdispens från
länsstyrelsen erhållas innan åtgärder får vidtas.

 En ansökan om enskild avloppsanläggning ska lämnas till Ystad-Österlenregionens
miljöförbund och tillstånd erhållas i samband med bygglovshanteringen.
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 I samband med ansökan om bygglov krävs dispens från landskapsbildskyddet av
länsstyrelsen.

Upplysningar
- Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas.

Eventuella överklaganden meddelas.

- Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

- Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att
beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft.

Avgifter
Förhandsbesked:
Tabell A 11.2: 10 582 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervär-
desskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

Reservationer

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Ombud för sökande
Kungörs i Post- och inrikes tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
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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 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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Hoby 22:7 - Bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad för 
vinodling till fritidshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov på fastigheten Hoby 22:7 kom den 5 augusti 2020 in till byggnads-
nämnden. Ansökan avser bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad för vinod-
ling till fritidshus. 

Fastigheten ligger utom detaljplan. 

Ansökan 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad för vinodling till 
fritidshus med en byggnadsarea på 126,75 kvm och en bruttoarea på 206,18 kvm. Enligt 
ansökan avses endast inre ändringar ske. 

Befintlig byggnad är placerad cirka 11,0 meter från fastighetsgräns i norr. 

Områdesbeskrivning
Fastigheten är belägen cirka 1 km sydväst om Skillinge och har 
in-/ utfart från Hävdavägen.

Fastigheten består av en bebyggd jordbruksfastighet med en 
area på cirka 21 250 kvm. Fastigheten har befintlig bebyggelse 
bestående av ekonomibyggnad för vinodling. 

Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 4 uti-
från klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig ska-
la (värdestegringsskala) från Jordbruksverket. 

Det röda markerar klassningen av jordbruksmarken. 

Området i stort kan beskrivas som en landskapsmosaik innefattande åkrar, ängar och skog 
med inslag av bebyggelse. 

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

25



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 7 forts Dnr 2021/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen 
VA AV och utdrag från deras yttranden redovisas under respektive rubrik nedan.

 Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 7:6, 22:17, 35:1, 
samt dödsbodelägare till 22:15. 
 

 Yttrande har inte inkommit från fastighetsdelägare till Hoby 5:33, 22:10 och 95:4. 

 Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till  som skriver:
 motsätter oss ändrad an-

vändning av fastigheten Hoby 22:7 från näringsfastighet till fritidshus. Fastigheten 
Ö-Hoby 1:21 är en jordbruksfastighet där det bedrivits djurhållning i dess nuvaran-
de form sedan 1986. 

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsreg-
ler. Riktlinjer är skyddsavstånd 200 m. Detta avstånd ska ses som utgångspunkt för 
vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärende. ”

Sökande har fått remissvaren för bemötande men har inte inkommit med något bemötande.  

Teknisk service

Österlen VA AB och Ystad-Österlenregionens miljöförbund har lämnat yttrande i ärendet 
och nedan följer utdrag av yttrandena. Yttrandena har redovisats i sin helhet. 

Österlen VA AB:
Anslutning till allmänt VA-ledningsnät
Fastigheten är sedan tidigare ansluten till VA-ledningsnät. Dagvatten och dräneringsvatten 
ska tas omhand lokalt inom tomten. 

Skicka in VA-ansökan 
I och med att det ser ut att göras en ändring av VA-installationen på fastigheten ska en VA-
ansökan tillsammans med invändiga och utvändiga VA-ledningar skickas in till Österlen 
VA.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat bygglov. 

Miljöförbundet har inga uppgifter om vad ekonomibyggnaden har använts till och kan där-
med inte bedöma eventuella behov av sanering, lämplighet för boende m.m.
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Biotopskydd
Inga kända biotopskydd finns på fastigheten, men stenrösen, alléer och stenmurar är exem-
pel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgärden. Mer 
information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets hemsida för 
mer hjälp.

Riksintresse 
Fastigheten omfattas av riksintressen för Rörligt friluftsliv MB 4:1-2 och Högexploaterad 
kust MB 4:4. 

Fastigheten omfattas även av regionalt intresse för kulturmiljöstråk och särskilt värdefulla 
kulturmiljöer. 

Fornminnen
Fastigheten ligger inte inom någon känd fornlämning. 

Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på fastigheten på artportalen som bedöms kräva en dispens 
men vissa sällsynta djurarter och fridlysta arter är skyddade och åtgärder som inkräktar på 
fortplantningsområden eller platser där djuren uppehåller sig eller livsmiljöer för fridlysta 
arter kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen. Kontakt bör tas med Länsstyrelsen 
för att få reda på om fastigheten berörs. 

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden.  

Kollektivtrafik
Aktuell placering ligger cirka 1,7 km från busshållplats Skillinge busstation. Regionbuss 
577 Borrby-Skillinge-Brantevik-Simrishamn passerar 8 gånger per dag, måndag – fredag, åt 
vartdera håll. 

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik finns i Skillinge cirka 1 km från fastigheten. Postombud finns i 
Hammenhög 12,6 km bort. I Borrby 9,1 km bort finns apotek. 

Tillsynsområde
Länsstyrelsen beslutade den 19 december 2011 att Norrekås och Örnahusen med omnejd 
skulle utgöra Länsstyrelsens tillsynsområde för kommunala beslut om lov och förhandsbe-
sked. Skälen för tillsyn var att översiktsplanen från 2001 inte gav tillräcklig vägledning för 
att hantera bebyggelsetrycket, att kommunen hade beviljat ett antal bygglov och förhands-
besked som skadar riksintressena och att kommunen i arbete med fördjupad översiktsplan 
och områdesbestämmelser föreslog ytterligare bebyggelse i området.
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Länsstyrelsen beslutade den 17 augusti 2017 att återkalla sitt beslut om tillsyn för området 
Norrekås och Örnahusen med omnejd. Länsstyrelsen anser att den nu gällande översikts-
planen hanterar fråga om tillkommande bebyggelse i området på ett mycket restriktivt sätt 
och tar god hänsyn till de riksintressen som finns i området. Skäl att utöva tillsyn föreligger 
för närvarande därmed inte längre och därför återkallas tillsynsbeslutet.

Bygglov för befintlig byggnad
Den befintliga byggnaden fick bygglov den 21 maj 2012 för en ekonomibyggnad avsedd 
för vinodling. Länsstyrelsen hade vid det tillfället tillsyn över kommunens beslut i området 
Norrekås och Örnahusen. 

I Länsstyrelsen beslut den 19 juni 2012 om bygglovet skriver de:
”Aktuell byggnad är en verksamhetslokal avsedd för vinframställning. Det skånska lands-
bygdsprogrammet uttalar stöd för verksamheter som innebär småskalig livsmedelsproduk-
tion och lokal förädling. Länsstyrelsen konstaterar att vinframställning är exempel på sådan 
verksamhet och kan bidra till områdets attraktivitet för besökare. Den omgivningspåverkan 
som uppkommer genom etablering av vinframställning är därmed helt annorlunda än om-
givningspåverkan från nybyggnad av bostäder. 

Länsstyrelsen konstaterar vidare att verksamheten lokaliseras till en mindre känslig del av 
landskapet och är utformad med beaktande av landskapets kvaliteter. Länsstyrelsen ser 
därför inte skäl att överpröva kommunens beslut”

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, en ny översiktsplan för kommu-
nen. I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 17 okto-
ber 2012, § 353, av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område G, att för ny 
bebyggelse krävs särskilda skäl med hänsyn till riksintresse för kustzon och friluftsliv. 

Vägledning för ny bebyggelse i kustzonen:
Hela kustområdet utgörs av riksintresse för friluftsliv, turism samt kustzon. Det innebär att 
för området ska turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt 
beaktas vid bedömning av nya etableringar eller andra ingrepp i miljön. 

Vid utbyggnad av orterna längs kustzonen tillåts bebyggelse endast i form av komplette-
ringar av befintlig bebyggelse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Komplettering innebär att den 
nytillkommande bebyggelsen inte utgör en nämnvärd utökning av den befintliga bebyggel-
semiljön, utan blir en naturlig avrundning av densamma. Annan bebyggelse som får kom-
ma till stånd, ska företrädesvis vara sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov 
och som bör förbättra områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. 

En sådan utbyggnad bör tillåtas först när det kan visas att grundsyftet med bestämmelserna 
- att skydda områdenas samlade värden för natur, kultur samt värdena för turism och fri-
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luftsliv - inte äventyras. För de gröna pauserna ska särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. 
Särskilda skäl i pauserna avser anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv, som 
cykelvägar, p-platser och servicebyggnader och ska prövas utifrån deras påverkan på hel-
hetsupplevelsen.

Fastigheten ligger inom pausområde 1B, Norrekås Örnahusen 
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Vidare beskrivs i översiktsplanen att 
kommunen ska vara restriktiv mot alla ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller 
betesmark, då detta kan påverka drift eller naturvärden negativt. Vid nybyggnation på 
landsbygden ska hänsyn tas till befintlig bebyggelsestruktur.

Nya byggnader ska lokaliseras till tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor upp-
stått eller i nära anslutning till befintliga byggnader. Nya byggnader ska placeras så att de 
får stöd i landskapet och av befintlig bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ 
påverkan på omgivningens siluett. Hänsyn ska tas till strukturer såsom gränser i landska-
pet, grönstruktur och liknande så att dessa integreras i helheten. Tomtplats och byggnader 
ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.

Föreslagen placering ingår inte i utbyggnadsområde enligt översiktsplanen och är inte in-
om ett område där utbyggnad företrädesvis ska ske som kvalitativ förtätning inom befintlig 
bebyggelse och ortsavgränsning för att minska spridd bebyggelse och på så vis bidra till 
minskad miljöbelastning.

Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen:
”Översiktsplanen anger en bebyggelsestrategi med tydliga ställningstagande för kommande 
planering, med satsning på huvudorten och starka kollektivtrafikpunkter samt utpekade 
basorter. Länsstyrelsen finner att denna strategi ger god vägledning inför framtida utveck-
ling i kommunen.”
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”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, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att 

översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 

tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan

Bestämmelser 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 §: 
Det krävs bygglov för
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ända-
mål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 §: 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
   1. inte strider mot områdesbestämmelser,
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestäm-
melser. Lag (2014:900).

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §:
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag 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. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas. Lag (2014:862).
Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 5 §:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska be-
byggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till 
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
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   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokalise-
ras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållning-
en. Lag (2018:636).

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 §:
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olycks-
händelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandling-
ar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhål-
landen,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte in-
går i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag 
(2014:477).

Enligt Miljöbalken 4 kap. 1 §: De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om

   1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och

   2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs 
för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för 
anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 
kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).
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Enligt Miljöbalken 4 kap. 2 §: Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:

- Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus.

Enligt Miljöbalken 4 kap. 4 §: Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till 
Simpevarp och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn och Stor-
sudret på Gotland samt på Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fri-
tidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftsli-
vets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 samt 4 
a § 1-6, 9 och 10 komma till stånd endast på platser där det redan finns anläggningar som 
omfattas av bestämmelserna i 17 kap. 1 och 4 a §§. Lag (2005:571).

Förvaltningens bedömning
Översiktsplanens ställningstagande är att man ska bevara områdets karaktär och utveckla 
den småskaliga turismen med lokal anknytning. Området anses i princip vara färdigbyggt 
och då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskil-
da skäl vid prövning vid plan- och bygglovsärende. 

Kustzonen representerar värden som behöver bevaras. Områden med odlingsmark, hag-
mark, och skogsmark inom pausområden företräder viktiga allmänna värden (odlingsland-
skap samt flora och fauna) och stort värde för människors upplevelser av området. Bebyg-
gelsetillägg kan utgöra risk för skada på riksintressen och värden. De viktiga aspekterna 
och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avseende markanvändning behö-
ver beaktas i ett långsiktigt perspektiv. Obebyggda områden och mellanrum med odlings-
mark och naturmark är viktiga och behöver värnas.

När bygglov gavs på fastigheten fick man det för att den planerade bebyggelsen och an-
vändningen var i linje med den utveckling man ville se i området och de riksintressen som 
omfattar fastigheten och området. 

Aktuell ansökan bedöms inte vara i linje med översiktsplanens ställningstagande och Mil-
jöbalken 4 kap 1, 2, 4 §§ då det inte bedöms finnas några särskilda skäl. 

Byggnaden finns förvisso redan på platsen men den ändrade användningen skulle påverka 
fastigheten och området negativt. Fastighetens förutsättningar ändras och huset får en hem-
fridszon som inte är tillgänglig för allmänheten. Den ändrade användningen öppnar upp för 
mer byggnation på fastigheten och utökad privatisering. 
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Den befintliga användningen som verksamhetsbyggnad stämmer överens med översikts-
planens ställningstagande och riksintressena. 

Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen med 
föreslagen användning och ansökan strider mot översiktsplanens bebyggelsestrategi. 

Förvaltningens beslutsförslag är avslag. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Kartor
Remissvar
Ansökan om bygglov med handlingar, 2020-08-05
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. - 
kap 3A samt kap 3B, pausområde 1B
Länsstyrelsens beslut om att införa tillsynsområde 2011-12-19 och återkallande, 2017-08-17
Länsstyrelsens beslut om att inte överpröva beslut om byggnation på fastigheten, 2012-06-19 

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov. Byggnaden finns redan. Det får en 
ringa områdespåverkan

Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens förslag

Beslutsgång

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
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Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Per-
Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bevilja 
ansökan om bygglov.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen byggnad bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha en god färg-, form- och ma-
terialverkan och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

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

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

Kontrollansvarig är Ove Bergenudd, Onslunda 2282, 277 45 Sankt Olof 

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

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

förslag till kontrollplan
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten-, avlopp- och värme -ritningar
brandskyddsdokumentation
teknisk beskrivning
………………………………

I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras 
med ytterligare handlingar. 
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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 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 byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande. 

Avgift
Enligt fastställd taxa
Bygglov (tabell A1.33) – arbetsplatsbesök (1 876 kr) =   13 997 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan samt slutsamråd inkl. slutbesked.

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

Reservationer

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

_____

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
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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 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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Borrby, Kolenekärr 2 och 3 - förhandsbesked - nybyggnad av två tvåbo-
stadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två tvåbostadshus inom fas-
tigheterna Kolenekärr 2 och 3.

Fastigheterna är belägna vid Kärrgatan i Borrby. Fastigheternas arealer är 555 kvm för 
Kolenekärr 2 och 560 kvm för Kolenekärr 3.

Ansökan redovisar önskemål om nybyggnad av ett tvåbostadshus inom respektive fastig-
het/tomt.

Området och fastigheten berörs inte av förordnanden, riksintressen eller regionalt kul-
turmiljöprogram.

En stor del av Borrby inklusive berört kvartersområde är fornminnesområde.

Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015 § 216, laga 
kraft 15 mars 2017, redovisar att kvarteret är beläget inom ortsavgränsning samt att södra 
delen av kvarteret är inom område för värdefull bebyggelsemiljö där stor varsamhet ska 
iakttas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag 
bibehålls och skyddas.

Kvartersområdet är tomtindelat. Tomtindelningen anger antal tomter, tomtarealer och 
tomtgränser. Tomterna Kolenekärr 2 och 3 överensstämmer med tomtindelningen.

Området och kvarteret är detaljplanlagt.
Detaljplanens reglering/bestämmelser för kvartersmarken (sammanfattning/utdrag): Områ-
de för bostadsändamål. Zon b=5 m mot gata får ej bebyggas (prickad mark). Fristående 
hus. I byggnadslinje mot gata kan prövas att byggnader sammanbyggs i tomtgräns. Minst 
tre fjärdedelar av tomt ska lämnas obebyggd. Med hänsyn till befintlig bebyggelse eller 
ändamålsenligt utnyttjande av tomt kan prövas att två tredjedelar lämnas obebyggd. Vå-
ningsantal max två. Byggnadshöjd ej större än 7,6 m.

Byggnad får inte läggas närmare gräns till granntomt än 4,5 m. Att huvudbyggnad kan 
uppföras på mindre avstånd från gräns till granne kan prövas.
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Exploateringsnivåer:
Kolenkärr 2, tomtareal 555 kvm
Utnyttjande 1/4 = byggnadsarea 139 kvm, utnyttjande 1/3 = 185 kvm
Kolenekärr 3, tomtareal 560 kvm
Utnyttjande 1/4 = byggnadsarea 140, utnyttjande 1/3 = 187 kvm

I ansökan föreslaget bebyggelseupplägg, per tomt:
Tvåbostadshus byggnadsarea 158,7 kvm + carportar cirka 40 kvm = 199 kvm.

Överskridande av utnyttjandegrader i procent:
Kolenekärr 2 - 43 % respektive 7,5 %.
Kolenekärr 3 - 42 % respektive 6,4 %.

Ansökan om förhandsbesked avviker från detaljplanens reglering av utnyttjandegrad och 
disponering.

Berörda sakägare och fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan 
om förhandsbesked för Kolenekärr 2 och 3.

o Remissvar med erinran har inkommit från  

o Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Kråkekärr 10 och från Borrby 
294:10.

Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar:

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund: Har inget att erinra, under förutsättning att 
brandskyddsdokumentation upprättas.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Har inget att erinra under förutsättning av följande: 
Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska bostäderna ha en-
skild avloppsanläggning. Hänsyn till ljudnivåer bör gälla i område som påverkas av indu-
stri och annat verksamhetsbuller. Installation av värmepump, toalett av annat slag än vat-
tentoalett eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. Om inte bostad byggs 
radonsäkrad rekommenderas att provtagning utförs avseende radon. Rekommendationen 
ges för att det förekommer höga halter av radon naturligt i marken inom stora delar av Ös-
terlen. Tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för avfall behövs så att källsortering kan 
hanteras på sådant sätt att det inte skapar olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Österlen VA: Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för anslutning till allmänt VA-
ledningsnät. Fastigheterna kan anslutas till VA-ledningsnät. Dagvatten och dräneringsvat-
ten ska hanteras lokalt inom fastigheten. Det finns förbindelsepunkter för fastigheterna. 
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Förbindelsepunkterna är inte betalda. Innan fastigheterna kan anslutas ska VA-ansökan 
med ritningar skickas till in till Österlen VA.

Fastighetsägare till Kolenekärr 1: Huskroppen är närmare tomtgräns än 4,5 m. Carporten är 
cirka 80 cm från tomtgräns. Carportens takterrass ger insyn. Utnyttjandegraden överskrids. 
Förtätning i strid mot detaljplanen. En ungefär 12 m bred gavel gör att byggnaderna fram-
står som kolosser som på intet sätt smälter in i omgivningen. Motsätter sig ansökan.

: Föreslagna byggnader avviker från gällande detalj-
plan. Det planeras uppförande av tvåbostadshus och inte fristående hus i form av enbo-
stadshus, 4 bostadslägenheter med varsin carport kläms in på två relativt små tomter. Före-
slagna byggnadsytor blir alltför stora, utnyttjandegraden överskrids med råge. Vill att nor-
malkravet på max 25 % utnyttjandegrad ska gälla. En takterrass avses anläggas på carport 
endast cirka 2,1 m från tomtgräns. Takterrassens upphöjda placering och närhet till gräns 
innebär en mycket omfattande och obehaglig insyn till den grad att den utgör en betydande 
olägenhet. Det blir inte särskilt attraktivt att bygga hus med grannhus så nära gräns. Om 
huset på Kolenekärr 3 varit utformat enligt detaljplanens bestämmelser, ett enbostadshus 
placerat 4,5 m från gräns, hade inte detta medfört någon nämnvärd olägenhet. Överskridet 
avstånd till gräns och besvärande insyn är ett allvarligt avsteg från byggnadsstil i denna del 
av Borrby. Ritningen redovisar en byggnad som för detta och omgivande kvarter är allde-
les för klumpig och hög. Byggnaden kommer att bli alldeles för dominant. Hemställer att 
kommunen avstyrker förslaget. Förslaget med två parhus strider mot exploateringsgrad 
samt typ och utformning mot översiktsplan, detaljplan och plan- och bygglagen. Att bygga 
parhus med fyra bostäder strider mot detaljplanen. Byggnad får endast uppföras fristående 
eller sammanbyggd i tomtgräns. Förslaget innebär en överexploatering, detta kan inte an-
ses vara en godtagbar avvikelse. En större exploatering tar mindre hänsyn till omgivande 
bebyggelse och är därför att anse som planstridig. Översiktsplanen redovisar värdefull be-
byggelsemiljö där stor hänsyn ska tas till bebyggelsemönster, struktur och täthet så att be-
fintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Förlaget strider uppenbart mot översiktspla-
nens intentioner. Parhus i två våningar tillför en fördubblad täthet, strider mot värdefull 
skala och tillför takformer som bryter mot särart och omgivande bebyggelses karaktärs-
drag. Plan- och bygglagen anger att bebyggelse ska utformas och placeras på ett lämpligt 
sätt med hänsyn till stadsbild, kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.

: För högt, passar inte in i bilden, för mycket på liten plats.

 Anser att byggnationen ej passar in i övrig bebyggelse. 
Hänvisar till detaljplan för Kolenekärr 12,13 och 17 från 2015 som beskriver hur utform-
ning och varsamhet ska tillvaratas vid byggnation. Motsätter sig carport med altan inom 
område 4,5 m från gräns. Parhus mot tomtgräns kommer att påverka.

: Förslaget strider mot detaljplanen och översiktsplanen. 
Området består av tegel- och putshus från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
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Tomterna är små och bebyggelsen tät. De bostäder som planeras avviker helt från omgiv-
ningen både gällande exploateringsgrad och husstorlek. I översiktsplanen står det att stor 
varsamhet ska beaktas och att ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur 
och täthet, utan anpassning finns risk för att kulturmiljövärde skadas. Kolenekärr 2 och 3 är 
två fastigheter. Det kan därför inte byggas en stor sammanhängande anläggning. Framför 
erinran mot den höga utnyttjandegraden. Större del av tomt bebyggs. Anser att sundhet, 
enligt detaljplanen, äventyras. Enligt detaljplanen ska alla hus vara fristående. Erinrar mot 
två hus per tomt. Byggnaderna ligger för nära grannarna. Husen kommer att bli alldeles för 
stora i förhållande till omgivningen. Det medför olägenhet och vanpryder området. Takter-
rasser på carportar kommer att ge insyn vilket medför olägenhet. Plan- och bygglagen 
anger att ändringar och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och beaktas. Exploateringsgraden överskrids. Det är ingen tomt som är utnyttjad i så hög 
grad som nu planeras. Framför erinran mot den höga utnyttjandegraden. I detaljplanen står 
det att husen ska vara fristående. Erinrar mot två hus per tomt. De planerade byggnaderna 
ligger för nära grannarna. Husen kommer att bli alldeles för höga i förhållande till omgiv-
ningen. Det medför olägenhet, vanpryder hela området och äventyrar sundheten. Insyn från 
takterrasser medför olägenhet, denna byggnadsdetalj finns inte någon annanstans i områ-
det.

o Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till  

Sammanfattning av (utdrag ur) yttrande:

 Föreslagen byggnad är alldeles för klumpig genom den 
stora bredden. Byggnaden blir alldeles för dominant i omgivningen, den skulle förfula hela 
kvarteret. Önskar att den lägre exploateringsgraden ska följas. Anser det oacceptabelt att 
bygga carport med altan ovanpå. Alla i kvarteret har återskapat mycket skönhet hos bygg-
naderna. Hjälp oss och inte stjälp oss. Byggnaderna har stort kulturhistoriskt värde.

: Re
gerar å det kraftigaste, anser att nybyggnation av två parhus med fyra carportar inte passar 
in i bostadsmiljön. Anser bostadsområdet vara av ett kulturhistoriskt värde för Borrby. 
Hänvisar till detaljplanens paragraf - där så med hänsyn till befintlig bebyggelse prövas 
utan olägenhet och vanprydnad… Anser att det skulle innebära en klar vanprydnad om 
dessa två parhus skulle få uppföras. Parhusen överensstämmer inte med övrig mer småska-
lig bebyggelse. Terrasser ovanpå carportarna bryter helt mot övrig bebyggelse. Hänvisar 
till detaljplan för Kolenekärr 12, 13 och 17 från 2015 där det beskrivs hur placering, ut-
formning och varsamhet ska tillvaratas. Vill åberopa denna detaljplan då det aktuella ären-
det ligger endast två tomter ifrån. Hoppas att synpunkterna kommer att beaktas.

 Förslag på två parhus strider i såväl exploateringsgrad 
som i typ och utformning mot översiktsplan, detaljplan och plan- och bygglagen. Hemstäl-

41



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

§ 8 forts Dnr 2021/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ler att kommunen avstyrker förslaget. Att bygga parhus med fyra bostäder strider mot de-
taljplanen. Exploateringsgraden överskrids kraftigt. Detta kan inte var en godtagbar avvi-
kelse. Inga skäl för överexploatering föreligger. En större exploatering tar mindre hänsyn 
till den omgivande bebyggelsen. Översiktsplanen redovisar att stor varsamhet ska iakttas 
vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibe-
hålls och skyddas. Förslaget strider uppenbart mot översiktsplanens intentioner. Parhus i 
två våningar tillför fördubblad täthet. Föreslagna terrasser ovanpå carportarnas tak strider 
mot bebyggelsens karaktärsdrag och ger betydande olägenhet beträffande insyn. Åberopar 
lagrum, detaljplan och översiktsplan.

 Erinrar mot förslag. Aktuellt förslag är stora komplex 
i jämförelse med omgivande fastigheter samt innebär integritetsintrång för närboende. 
Hemställer att kommunen avstyrker förslaget. Byggnationen är väsentligt större och omfat-
tande i jämförelse med övrig bebyggelse. Byggnationen verkar täcka mycket stor del av 
tomternas areal vilket gör förtätningen än mer dominerande. Altanerna ger direkt insyn 
vilket upplevs som djupt integritetskränkande.

 Redovisad bostadsbyggnad är alldeles för klumpig för 
detta och omgivande kvarter. Den stora bredden och tvåvåningshus gör att byggnaden 
kommer att bli alldeles för dominant i denna omgivning. Yrkar på att detaljplanens lägre 
exploateringsgrad ska följas.

 Anser att föreslagen byggnation är orimligt ut-
manande med den mycket kraftiga exploateringen på de små villatomterna. Det kommer 
drastiskt avvika från omgivande bebyggelse. Småhusen i denna del av byn är från 1900-ta-
lets början, bostadshusen är i väl avvägd skala anpassade till tomt och grannfastigheter. 
Två våningar i kombination med en exploateringsgrad som överstiger tillåten innebär kom-
pakta och höga byggnader. Dessa dominanta och klumpiga byggnader skulle avvika gravt 
från omgivande småhusbebyggelse och karaktären i byn. Det skulle inte uppfylla plan- och 
bygglagens krav på en god helhetsverkan. Anser att uteplatser ska förläggas till mark och 
inte på tak till carport. Denna lösning passar inte in i denna miljö och kan även vara störan-
de med insyn. Krav på placering minst 4,5 m från gräns ska respekteras. Begär att ansökan 
om förhandsbesked avslås. Begär att kommunen inte medverkar till detta förslag som inne-
bär en sådan stor påverkan på grannars miljö och karaktären i denna del av Borrby.

Remissvar och yttrande har översänts till sökande för kännedom och bemötande.

Plan och bygglagen, 2 kap 6 §, anger att i ärenden om bygglov ska bebyggelse och bygg-
nadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Plan och bygglagen, 8 kap 1 §, anger krav på byggnadsverk, att en byggnad ska ha en god 
form, färg- och materialverkan.
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Plan- och bygglagen, 9 kap 30 § p 2, anger att bygglov ska ges om åtgärden inte strider 
mot detaljplanen. 31 b § anger att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljpla-
nens syfte om avvikelsen är liten.

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.

Förvaltningens bedömning
Ansökan om förhandsbesked är inte i linje med plan- och bygglagen samt detaljplanen 
avseende syfte och lämplighet.

Ansökan bedöms inte vara i linje med plan- och bygglagens anvisning om god helhetsver-
kan.

Ansökan följer inte plan- och bygglagens krav på utformning och anpassning.

Ansökan avviker från detaljplanens reglering av utnyttjandegrad och tomtdisponering.

Bedömningen är att två tvåbostadshus inte är i linje med detaljplanens syfte.

De föreslagna byggnadernas storlek och format bedöms som alltför avvikande i samman-
hanget.

Överskridande av utnyttjandegrad betraktas som en stor planavvikelse.

Avvikelsen från detaljplanens reglering innebär enligt plan- och bygglagen att bygglov inte 
kan medges.

Föreslagna byggnader följer inte översiktsplanens ställningstagande om behov av varsam-
het så att befintliga karaktärsdrag bibehålls.

Föreslagen åtgärd bedöms inte kunna tillåtas.

Bedömningen är att intresset för att bibehålla bebyggelsemiljöns helhetsintryck väger tyng-
re än det enskilda intresset för föreslagen byggnadsåtgärd.

Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
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Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-18
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar
Kartor och flygfoto
Fotodokumentation 2021-01-14
Detaljplan för Borrby (1), laga kraft 1943-02-12
Tomtindelning för del av kv Kolenekärr (12), laga kraft 1951-06-21
Kommunens översiktsplan - kap 3B.2
Ritningar inkomna 2021-01-19

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan är inte i linje med plan- och bygglagens krav på anpassning och intresset av en 
god helhetsverkan.

Föreslagna byggnader följer inte översiktsplanens ställningstagande om behov av varsam-
het.

Ansökan strider mot detaljplanens reglering av utnyttjandegrad och avviker från planens 
reglering av tomtdisponering.

 Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden inte medges.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked                         7 215 kronor

_______

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

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även 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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Hjälmaröd 74:1 - förhandsbesked - nybyggnad av två fritidshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus inom fastighe-
ten Hjälmaröd 74:1. Ansökningshandlingarna omfattar ansökan och situationsplan samt 
utredning för erosions- och översvämningsrisk.

Fastigheten är belägen väster om Lejegatan. Fastigheten ansluter till ortsområde för Vite-
mölla.

Inom fastigheten finns ett bostadshus och en kiosk. Byggnaderna, som funnits på platsen i 
cirka femtio år, har tidigare varit kopplade till Vitemölla badhotell. (Badhotellet samt bo-
stadshuset och kiosken var förr inom en och samma fastighet.)
Det tidigare äldre huset har ersatts av ett nytt enbostadshus. Bygglov för nybyggnad bevil-
jades i april 2015 och huset stod färdigt vid årsskiftet 2016/2017.

Aktuellt område inom fastigheten består av gräsmark/sandmark med inslag av träd och 
buskage.

I ansökan redovisas två nya hus inklusive föreslagna markförändringar, markhöjningar. I 
till ansökan bifogad utredning redovisas: Risken för att området ska utsättas för erosion 
bedöms vara obefintlig med hänsyn till den väg som går mellan området och havet. Erosio-
nen kommer att öka till följd av havsnivåhöjning och åtgärder för att skydda vägen kom-
mer att behöva vidtas framöver. Risk för översvämning bedöms som liten. Även sanddy-
nerna utgör en skyddande barriär.

Fastigheten gränsar i nordväst till detaljplanlagt område (detaljplan från 2001) - kvarters-
mark för hotell/restaurang och allmän platsmark natur.

Området omfattas av riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljövård samt 
högexploaterad kust.
Miljöbalken anger i 3 kap att område samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från all-
män synpunkt på grund av deras kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
I miljöbalkens 4 kap anges att exploateringsföretag får komma till stånd endast om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets värden samt att främst det rörliga frilufts-
livets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföre-
tag.
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Området ingår i regionalt kulturmiljöprogram som redovisar att området i stort är av regio-
nalt intresse för kulturmiljöstråk och att ortsområdet är särskilt värdefull kulturmiljö. Läns-
styrelsens kulturmiljöprogram från 2006 är ett regionalt kunskapsunderlag som redovisar 
kulturhistoriska värden.
Ur kulturmiljöprogrammet: Vitemölla är ett fiskeläge med stora nivåskillnader från ham-
nen till den högsta punkten. Den äldsta delen av byn ligger norr om hamnen och har ett 
oregelbundet gatunät. Bebyggelsen söder om hamnen, som delvis ligger på lägets gamla 
torkplats, är mer strukturerad.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk 
är områden som är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.

Norra delen av fastigheten gränsar i söder och öster till område som omfattas av Länssty-
relsens förordnande för landskapsbildsskydd och strandskydd.
Fastigheten gränsar i väster och söder till Natura 2000-område.

Länsstyrelsens skrift från Bjäre till Österlen (1996) redovisar att det öppna och relativt 
kuperade sandiga området mellan Kivik och Vitemölla är ett sandstäppsområde med en 
mycket skyddsvärd flora och fauna.

Naturvårdsprogrammet redovisar områden med höga naturvärden. En stor del av fastighe-
ten ingår i programmets naturområde Marknadsfältet. Områdets naturvärden består av ty-
pisk sandstäppsflora och sällsynta insektsarter.

Fastigheten berörs inte av dikningsföretag eller båtnadsområden för dikningsföretag.

Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns längs Lejegatan.

Fastigheten, exklusive västra delen där bostadshuset är beläget, och närområde nordöst-
sydväst om Lejevägen är fornlämningsområde.

Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält redovisar norra delen av fastig-
heten som område inom vilket nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt.

Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns vid Kiviks Stora Väg (väg 9) och i Ki-
vik. Närmsta ort för samhällsservice är Kivik.

Området är inom riskområde för översvämning och erosion. Marknivån inom den östra 
delen av fastigheten är cirka 2 m över havet. Marken är av sand vilket gör den lätteroderad 
och känslig för grundvattenhöjning. Det befintliga huset är beläget på en högre höjd mellan 
låglänt område i nordöst och höglänt område i sydväst.

Översiktsplanen redovisar att området kommer att påverkas av förväntade klimatföränd-
ringar och att området är riskområde för översvämning.
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Havsplanen redovisar att i kustområde, 2 km in från strandlinje, tillåts ingen ny bebyggel-
se uppkomma på nivå under + 3 m över havet. För områden mellan + 3 till + 5 m över 
havet ska markens lämplighet utredas närmare. Vid lovgivning inom kustområde som 
riskerar att erodera bort (inom 100 m från strandlinjen) ska markens lämplighet utredas 
närmare. Riskbedömning från SGUs projekt Skånestrand som visar förväntad utveckling 
av erosionsrisk redovisar sannolikt ökad erosion för kustområdet. SGU:s bild som visar 
graden av erosionsrisk utifrån dagens förhållande redovisar strand med måttlig till bety-
dande erosion.

SMHI:s rapport Klimatanalys för Skåne län anger att det högsta beräknade vattenståndet 
för havet år 2100 är + 2,17 m ö h för Simrishamns kommun, jämfört med dagens högsta 
vattenstånd som är + 1,26 m ö h. Högvattenstånden är beräknade på ett stilla vatten och en 
plan yta vilket innebär att havet kan nå ännu högre nivåer vid pålandsvind som ger en yt-
terligare höjande effekt vid våguppsköljning.

Översiktsplanens bebyggelsestrategi anger att byggnader inte får uppföras med lägre fär-
diggolvhöjd än + 3 meter över nollplanet.

Utifrån riksintresse för kulturmiljövård och områdets naturvärden är bedömningen att det 
inte är möjligt eller lämpligt att förändra/höja marknivån i området.

Planhistorik för Hjälmaröd 74:1:
Planärendet gäller önskemål om två nya enbostadshus/byggrätter inom fastighetens norra 
del.
Länsstyrelsen framförde följande under programsamrådet (jan-febr 2012): Avråder från 
fortsatt planläggning med hänvisning till starka motstående intressen i form av natur- och 
kulturvärden. Bedömer att platsen är olämplig för bebyggelse med hänsyn till risken för 
översvämning och erosion. Tillkommande bebyggelse föreslås på mark som ligger mindre 
än 3 m över havet och som dessutom utgörs av sandiga jordarter. Menar att utbyggnad en-
ligt förslaget skadar värden av riksintressen. Riksintressen syftar till att värna områdenas 
rekreationsvärden ur ett bredare perspektiv och inriktningen bör vara stor restriktivitet mot 
ny bebyggelse. Det öppna landskapet mellan Kivik och Vitemölla är en viktig del av områ-
dets skönhets- och rekreationsvärden och att det därför är viktigt att värna detta parti.
I programsamrådsredogörelsen framför samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 
det inte är lämpligt att gå vidare med planprövning för bebyggelse och föreslår att planpro-
cessen avbryts.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2012, § 168, (efter omröstning) att ärendet tas upp i 
samband med översiktsplanearbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § 12, att lämna planbesked 
enligt följande:
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Upprättande av detaljplan medges för fastigheten Hjälmaröd 74:1 om sökanden så önskar. 
Planprövning sker genom utökat förfarande. Planarbete initieras och bekostas av fastig-
hetsägare/projektägare. Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.
Planprocessen har inte fortskridit.

Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2015, § 216, laga-
kraftvunnen den 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvändning och be-
byggelseutveckling:
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 tu-
rism och friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader.

- I översiktsplanen redovisas utbyggnadsområde för del av Hjälmaröd 74:1.
Översiktsplanen redovisar att utbyggnadsområdet skulle medföra ingrepp i värdefull sand-
mark, exploatering kan komma att stå i konflikt med höga kulturmiljövärden. För detta 
utbyggnadsområde föreslås kompensationsåtgärder för sandmark på annan plats i kommu-
nen. Den nytillkommande bebyggelsen behöver utformas så att den underordnar sig kul-
turmiljön och landskapet i stort. Ställningstagande är att om utbyggnadsområdet tas i an-
språk ska kompensationsåtgärder för naturmiljön genomföras.

- I översiktsplanen redovisas pausområde för stor del av Hjälmaröd 74:1.
Ställningstagande är att det finns stora allmänna intressen och värden som bör värnas, ny 
bebyggelse anses kunna skada riksintressenas värden och att då ny bebyggelse anses få 
betydande påverkan p omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och 
bygglovsärenden.

- Pausområde överlappar utbyggnadsområde.

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.”
”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 den 27 januari 2020, § 14, att
 godkänna aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan, innebärande att 

översiktsplanen är i huvudsak aktuell,
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 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
Fördjupning av Simrishamns stad
Infrastrukturplan

Berörda sakägare och fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande över ansökan 
om förhandsbesked för Hjälmaröd 74:1.

o Remissvar utan erinran har inkommit från två delägare till Hjälmaröd S:11.
o Remissvar med erinran har inkommit från f  

o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hjälmaröd 4:208 och 9:30.
o Svar har inte inkommit från Österlen VA.

Sammanfattning av (utdrag ur) remissvar och bemötande:

Länsstyrelsen Skåne, kulturmiljöenheten: Upplyser om att fornlämning i form av en sam-
lingsplats berörs. Tillstånd krävs enligt kulturmiljölagen.

Försvarsmakten: Har inga synpunkter. Området ligger inom påverkansområde för buller 
eller annan risk kring Ravlunda skjutfält, utpekat som område av riksintresse för totalför-
svaret. I Policy framtagen av kommunen i samverkan med Försvarsmakten redovisas om-
råde inom vilket nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. Föreslagna placeringar be-
döms ligga inom nämnt område.

Trafikverket: Byggnadsfritt avstånd från vägområde är 12 m. Inom detta område ska inga 
byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt trafiksäkerheten placeras. 
Inga fasta föremål såsom fordon får placeras inom vägens säkerhetszon vilken är 5 m från 
vägkant. Vid nybyggnation är det exploatör eller fastighetsägare som ansvarar för att rikt-
värden för trafikbuller inte överskrids. Nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) 
ska bekostas av desamma.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Ingen ny bebyggelse bör placeras nära havet, upp-
till 3 m ö h, om risk för översvämning eller erosion föreligger, om den inte av sin funktion 
behöver lokaliseras där. Samhället måste anpassas till kontinuerligt stigande havsnivåer. 
Finner inte några uppgifter som stöder skäl att frångå kommunens översiktsplan och inte 
heller stöd enligt miljöbalken.

Kommunekologen: Fastigheten ligger intill område skyddat som Natura 2000-område en-
ligt art- och habitatdirektivet. En byggnad placeras inom område med höga naturvärden 
enligt kommunens naturvårdsprogram. Byggnaderna placeras precis utanför strandskydd. 
Eftersom planerad byggnation ligger omedelbart intill Natura 2000-område är det rimligt 
att förvänta sig viss utbredning av rödlistade arter även inom område för byggnation. Detta 
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bekräftas av en stor mängd registrerade fynd i Artportalen. Vid närmaste fyndplatser har 
rödlistade arter av kärlväxter påträffats. Det är lämpligt att en inventering av rödlistade ar-
ter genomförs. Område för byggnation berörs av riksintressen och regionalt intresse för 
kulturmiljö samt inom område för naturvärde.

Fastighetsägare till  Ytterligare två hus önskas inom Hjälmaröd 74:1. Ett 
är beläget nedanför det befintliga huset, intill badhotellets mötespaviljong. Vid byggnation 
av paviljongen togs särskild hänsyn till att byggnaden skulle hålla en låg profil och inte 
dominera landskapsbilden eller omgivningarna. Invänder mot ansökan av flera skäl. Bygg-
nadens tänkta golvnivå + 3 m uppnås genom en stor konstgjord platå. Det skulle förändra 
landskapet och kännas främmande. Det skulle se konstigt ut med ett stort hus bredvid ho-
tellets paviljong med en golvnivå mer än en meter över paviljongens. Vitemöllas upplevda 
befintliga rytm och balans skulle påverkas av nivåskillnaden. Platån skulle kunna innebära 
negativa effekter på omgivande byggnation t ex ansamling av dagvatten. Uppfattar be-
skrivning av golvnivå och anläggande av platå som ett försök att kringgå faktumet att ing-
en ny bebyggelse får tillkomma inom områden lägre än + 3 m ö h. Uppfattar att kommu-
nens översiktsplan, Länsstyrelsens rekommendationer samt havsplan och kustzonsanalys 
utesluter byggnation under + 3 m. Det vore olyckligt om fastighetsägare genom att anlägga 
konstgjorda platåer kan kringgå rekommendationerna. Anser att placering av byggnad är 
för nära badhotellets fastighet och skulle ändra nuvarande upplevelse av badhotellet som 
en byggnad i utkanten av fiskebyn. Husstorleken tar inte hänsyn till lågmäld och småskalig 
bebyggelse. Anser att området mellan badhotellet och Kivik är ett viktigt pausområde som 
översiktsplanen beskriver och stor hänsyn bör tas till detta. Motsätter sig sammanfattnings-
vis sökandens planer.

 Ok till norra huset men anser att det södra inkräktar för myc-
ket på det unika landskapet mellan Vitemölla och Kivik.

Bemötande från sökande: Avseende fornlämning avser sökande att samråda med Länssty-
relsen om vilka tillstånd och undersökningar som erfordras. Ser det som positivt att För-
svarsmakten inte har något att erinra. Placering av byggnader ligger utanför Trafikverkets 
värden för närhet. Bullergränser kommer inte att utgöra något problem. Om så krävs kan 
bullerberäkning redovisas i samband med bygglovsansökan. Föreslagna byggnader ligger 
med anledning av risk för översvämningar på nivå + 3 m ö h. Viss utbredning av rödlistade 
arter även inom område för byggnation kan förväntas. Ser denna utbredning som positivt 
då avsikten är att bibehålla så stora områden som möjligt runt byggnaderna. Befintlig vege-
tation, naturtomt, avses bibehållas. Ser fram emot dialog med kommunekologen för ge-
mensam samsyn. Remissvar från Badhotellet innehåller en rad missförstånd. Att byggnader 
föreslås på nivån + 3 m är ett myndighetskrav. Kan inte förhålla sig till att paviljongen 
ligger på + 2. Att norra byggnaden skulle ligga på en upphöjd platå är verklighetsfrämman-
de. Området kommer att utformas med mjuka terränganpassningar. I ansökan anges inte 
exakt placering, byggnaderna är endast illustrerade. Remissvar om att södra byggnaden 
inkräktar på landskapet betraktas som en subjektiv uppfattning. Vill framföra att den före-
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slagna bebyggelsen kommer att utformas så att den underordnar sig kulturmiljön och land-
skapet i stort.

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 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. Företrä-
de 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 risken för olyckor, översvämning och erosion.

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 bygg-
nadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Förvaltningens bedömning
Ansökan om förhandsbesked bedöms inte vara förenlig med översiktsplanen avseende 
landskaps och naturmiljövärden för området mellan Vitemölla och Kivik.
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.

Området representerar både betydelsefulla naturvärden och kulturvärden. 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.

Nya byggrätter bedöms komma i konflikt med värdefulla och skyddade arter (flora och 
fauna).

Översiktsplanen och havsplanen anger att byggnader inte får uppföras med lägre färdig-
golvhöjd än + 3 meter över nollplanet.

Utifrån riksintresse för kulturmiljövård och områdets landskaps- och naturvärden är be-
dömningen att det inte är lämpligt eller möjligt att förändra/höja marknivån i området.
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Nya byggrätter inom fastigheten är inte förenligt med kunskapsunderlag om konsekvenser 
av förväntade klimatförändringar.

Området är inom riskområde för översvämning och erosion. Marknivån inom den nordöst-
ra delen av fastigheten är cirka 2 m över havet. Marken är lätteroderad och känslig för 
grundvattenhöjning.

Föreslagen markhöjning i området bedöms inte säkerställa nya byggnader eller förhindra 
markerosion över tid.

Länsstyrelsen har tidigare framfört - planprogramsamråd 2012: Avråder från fortsatt plan-
läggning med hänvisning till starka motstående intressen i form av natur- och kulturvärden. 
Bedömer att platsen är olämplig för bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning 
och erosion. Utbyggnad skadar värden av riksintressen. Inriktningen bör vara stor restrikti-
vitet mot ny bebyggelse. Det öppna landskapet mellan Kivik och Vitemölla är en viktig del 
av områdets skönhets- och rekreationsvärden och att det därför är viktigt att värna detta 
parti.

Vid en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen väger de allmänna in-
tressena för natur- och kulturvärden tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.

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 förutsättningar.

Bedömningen är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar och bemötande
Kartor och flygfoto
Fotodokumentation 2021-01-14
Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, antagen av kommunfullmäktige 
2007-03-26, § 26
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
Havsplan och kustzonsanalys, antagen av kommunfullmäktige 2020-10-26, § 217, laga 
kraft 2020-11-24
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Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bifalla ansökan om förhandsbesked, med stöd av ÖP, redovisad 
teknisk beskrivning och sökandens redovisade utredning för erosions- och översvämnings-
risk.

Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens 
förslag

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), Per-
Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar nämnden bifalla 
ansökan om förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan har i huvudsak stöd i översiktsplanen inom ett utbyggnadsområde. Med hänvis-
ning till redovisad teknisk beskrivning och utredning för erosions- och översvämningsrisk 
samt sökandens argument vid bemötande av remissvar anses platsen vara lämplig för ny 
bebyggelse.

 Som förhandsbesked meddelas därför att föreslagen åtgärd medges.

 Förhandsbeskedet prövar främst lokaliseringen. Närmare placering och detaljut-
formning prövas i bygglov.
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Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Länsstyrelsen och Trafikverket ska följas.
- VA-ansökan ska lämnas till Österlen VA.
- Nya byggnader ska till skala och format samt utseende harmoniera med befintlig bostads-
bebyggelse i Vitemölla.

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.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked                         10 582 kronor

Reservationer

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till 
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 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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Rörum 74:4, frågan om ingripande 

Ärendebeskrivning

Den 20 april 2020 kom en anmälan in till Byggnadsnämnden. Anmälan har redovisats i sin 
helhet. Enligt anmälan ska det på Rörum 74:4 ha byggts en byggnad med en höjd om cirka 
4,3 meter samt en altan närmare gräns än 4,5 meter.

Ett förklaringsbrev skickades den 28 maj 2020. Fastighetsägaren uppmanades att inkomma 
med bemötande. 

Bemötande av förklaringsbrev inkom 22 juli 2020. Bemötandet har redovisats i sin helhet.

Den 24 juli 2020 inkom anmälaren med mejl om att uppförd byggnad hyrs ut. Mejlet har 
redovisats i sin helhet. Byggnadsinspektör svarade den 30 juli 2020 att ärendet är under 
handläggning och att denna information som skickades in kommer att diarieföras på ären-
det. Den 19 augusti 2020 skickades denna information till fastighetsägare för bemötande. 
Av mejlet framgår att man inte får ta något som omfattas av startbesked i bruk innan slut-
besked. 

Tillsynsbesök och inmätning genomfördes 31 augusti 2020.

21 september 2020 meddelades fastighetsägarens förvaltningens bedömning i hela ärendet. 

Den 12 oktober 2020 förtydligades förvaltningens bedömning angående skärmtak. Den 30 
oktober 2020 meddelade fastighetsägaren att de tänker inhämta medgivande från granne. 
Den 6 december 2020 meddelade fastighetsägaren att de inte har fått något grannmedgi-
vande. 

Bygglov beviljades den 18 maj 2018, § 78, för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Slutbesked meddelades den 25 mars 2019.
En anmälan om bygglovsbefriad åtgärd – nybyggnad av komplementbostadshus (Attefalls-
hus) inkom den 26 mars 2019. Startbesked meddelades den 18 april 2019. Slutbesked med-
delades den 6 november 2020.

Attefallshus taknockshöjd
I en dom som gällde ett Attefallshus konstaterade Mark-och miljööverdomstolen, MÖD, 
att för beräkning av byggnadshöjd anges det i PBL att om byggnaden ligger mindre än sex 
meter från allmän plats ska beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid 
tomten om inte särskilda skäl finns. I avsaknad av andra föreskrifter ska denna bestämmel-
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se tillämpas även när det gäller beräkning av taknockshöjd. Detta innebär att för Attefalls-
hus som är placerade närmare än sex meter från allmän plats, ska beräkningen av taknocks-
höjd utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Fastigheten Rörum 74:4 omfattas av detaljplan Rörum 74:1, laga kraft 1998-06-17. Fastig-
heten Rörum 74:4 gränsar i norr mot allmän platsmark, gång- och cykelväg. Uppförd 
byggnad är placerad 4,5 meter från allmän platsmark. Det vill säga man ska utgå från me-
delmarknivån av den allmänna platsen invid tomten för att beräkna taknockshöjden. 
En inmätning gjordes vid tillsynsbesöket av byggnaden samt höjderna vid byggnaden samt 
vid den allmänna platsen.
Medelmarknivån beräknas till 20,34 meter. Taknockshöjden är mätt till 24,36. Taknocks-
höjden blir 4,02 meter. En Attefallshus får ha en taknockshöjd på högst 4,0 meter. En avvi-
kelse om 0,02 m från högsta tillåtna taknockshöjd för ett Attefallshus bedöms vara en myc-
ket liten del av den totala höjden, vilket får anses vara inom felmarginal med hänsyn till 
normal rit-, mått- och byggnoggrannhet.

Enligt lägeskontrollen är Attefallshusets byggnadsarea mindre än 25 m2. Attefallshuset är 
placerat 4,5 meter till fastighetsgränser. 

Altan
Altan är placerad cirka 0,1 m över gräsmatta enligt lägeskontroll. Det finns ingen generell 
bygglovsplikt i PBL för altaner. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller 
om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Ett vanligt trädäck som är byggt i 
marknivå kräver oftast inte bygglov. 

Tagit i bruk innan slutbesked
Av de foton som skickades in i samband med ansökan om slutbesked framgår att byggna-
den är möblerad. Vidare framgår av information från anmälaren den 24 juli 2020 att bygg-
naden är möblerad. Att möblera en byggnad bedöms vara att ta en byggnad i bruk. Det är 
vår bedömning att byggnaden är tagen i bruk innan slutbesked har meddelats. Detta kom-
municerades med fastighetsägaren den 21 september 2020. Den 27 september 2020 över-
sände fastighetsägaren daterade fotografier där möbler är borttagna. Av inkomna fotografi-
er bedöms rättelse ha skett. 

Enligt muntlig information vid tillsynsbesök ska byggnaden, enligt fastighetsägaren, inte 
ha varit uthyrd.

Skärmtak
Ett skärmtak är placerat på Attefallshusets västra fasad. Ett skärmtak om maximalt 15 kvm 
får placeras på ett Attefallshus, skärmtak ska placeras mer än 4,5 meter från fastighetsgräns 
eller kräver grannens godkännande för att vara lovbefriat. Skärmtaket är placerat mindre än 
4,5 meter från fastighetsgräns då Attefallshus är placerat 4,5 meter från fastighetsgräns. 
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Enligt uppgift från fastighetsägaren är skärmtaket 1,1 x 3,5 m. Vid beräkning av byggnads-
arean ska ett tänkt takutsprång om 0,5 meter frånräknas, 0,6 x 2,5. Byggnads arean blir då 
1,5 kvm. 

Det finns ingen definition av skärmtak i plan- och bygglagstiftningen eller i TNC. Däremot 
har Mark– och miljödomstolen, MÖD, i en dom beskrivit vad ett skärmtak är. Domstolen 
anser att ett skärmtak bör uppfylla följande kriterier. Skärmtaket ska:

 kraga ut från en byggnad
 skydda uppåt mot yttre klimat
 ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det 

är en del av
 ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från
 vara en enkel konstruktion

Uppförd konstruktion bedöms vara ett skärmtak då ovanstående punkter uppfylls.

Om ett skärmtak uppförs och den inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är 
det en olovlig byggnad, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden kan också förelägga 
byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att åter-
ställa, till exempel genom rivning. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift.

Gällande detaljplan Rörum 74:1 (laga kraft 1998-06-17) innehåller en bestämmelse om att 
sidobyggnader får uppföras om högst 40 kvm. Sidobyggnad ska placeras minst 1 meter 
från tomtgräns. 

Uppfört garage har en byggnadsarea om 41,7 kvm, 1,7 kvm mer än vad detaljplanen tillå-
ter. Aktuellt skärmtak har en byggnadsarea om 1,5 kvm. Fastigheten bebyggs totalt med 
sidobyggnad om 43,2 kvm och den totala avvikelsen från detaljplan för ytan som får be-
byggas med sidobyggnad är 8 %. Skärmtaket placeras mer än 1 meter från tomtgräns. 
 
Enligt praxis kan en liten avvikelse från detaljplan sammantaget vara upp till 10 %, men 
det är en samlad bedömning som måste göras i varje enskilt fall.

Tjänsteskrivelse kommunicerades med fastighetsägare den 9 december 2020. Fastighetsä-
garen kontaktade bygglovsenheten den 10 december 2020. Efter kommunikation valde 
byggnadsnämndens ordförande att lyfta ut ärendet från byggnadsnämndens sammanträde i 
december 2020. Fastighetsägaren har sedan valt att ansöka om lov för skärmtaket, ansökan 
inkom den 3 januari 2021. Ansökan är under handläggning. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-19
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Nytt bemötande om skärmtak, 2020-12-06
Bemötande om skärmtak, 2020-10-30
Förtydligande om skärmtak, 2020-10-12
Foto, rättelse ta bort möbler, 2020-09-27
Förvaltningens bedömning, 2020-09-21
Tillsynsbesök, 2020-08-31
Lägeskontroller, 2020-08-31
Mejl från anmälaren, 2020-07-24
Bemötande av förklaringsbrev, inkommit 2020-07-22
Förklaringsbrev, 2020-05-28
Anmälan, med bilaga foto inkommen 2020-04-20
Detaljplan, Rörum 74:1 (G7), laga kraft 1998-06-17
Bilaga anmälan utdrag PBL kunskapsbanken

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Det är byggnadsnämndens bedömning att uppfört komplementbostadshus uppfyller 
kraven för att vara bygglovsbefriad enligt 9 kap. 4a § PBL. Att taknockshöjden av-
viker med 0,02 m från högsta tillåtna taknockshöjd bedöms vara en mycket liten del 
av den totala höjden vilket får anses vara inom felmarginal med hänsyn till normal 
rit-, mått- och byggnoggrannhet. Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olä-
genhet för omgivningen. Byggnadsnämnden beslutar därför att inte ingripa enligt 
11 kap. 5 § PBL avseende Attefallshus.

 Uppförd altan om 10 cm högre än omkringliggande gräsmatta bedöms inte vara en 
tillbyggnad, ej heller påverka det yttre utseende. Uppförd altan bedöms inte vara 
bygglovspliktig enligt 9 kap. 2 § PBL. Uppförd altan bedöms vara ett trädäck pla-
cerat i marknivå som inte kräver bygglov. Åtgärden bedöms inte medföra en bety-
dande olägenhet för omgivningen. Byggnadsnämnden beslutar därför att inte ingri-
pa enligt 11 kap. 5 § PBL avseende altan.

 Av inkomna fotografier den 27 september 2020 framgår att fastighetsägaren har 
gjort rättelse, möbler är borttagna. En byggsanktionsavgift ska därför inte tas ut. 
Byggnadsnämnden beslutar därför att inte ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 
kap. 54 § PBL, då fastighetsägare har gjort rättelse.

Upplysningar 
Om lov ges i efterhand till åtgärden får byggnadsnämnden bestämma om skyldighet att 
vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap. 38 § PBL. 

Överträdelser kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. Även 
om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut.
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Om rättelse sker, dvs. det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut 
och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare (rek)
Anmälare (rek)

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 telefonnummer. Anlitar ni ombud ska 
ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.
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Aktuell information / förvaltningschefens information

Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:

Ärendemängden har varit 19% fler än föregående år.
16% av ärendena har varit mer komplexa.

Ytterligare bygglovshandläggare är rekryterad, börjar i april 2021

Kommunen har numera en stadsarkitekt, Anna Eliasson (tillika planchef). Anna kommer 
att vara med vid byggnadsnämndens presidiemöten, och har också möjlighet att komma till 
nämndens sammanträden vid behov.

Presentation av broschyren ”Bygga på Österlen”, som även finns att hämta på kommunens 
hemsida.

Anders Johnsson, ordförande informerar:

Rekrytering av samhällsbyggnadschef, intervjuer (4 st) har genomförts. 

Privat initiativ från markägare av allmän platsmark i Kiviks hamn om att anordna (bygga) 
en lokal åt Kiviks museum - diskussioner förs.

_____
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