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§ 107

Dnr 2021/10

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 108

Dnr 2021/11

Godkännande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på föredragningslistan.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:


Diskussion – Kiviks museum.

_____

Justerandes sign
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§ 109

Dnr 2021/12

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-09-20 som avslår överklagandet på Länsstyrelsens beslut den 21 juli 2021 som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut den 25
maj 2021 § 59 om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, garage samt växthus på fastigheten Hoby 27:11 (dnr 2020-775 och 2021/16 Evol)
2. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-09-29 som ändrar och upphäver Länsstyrelsens beslut den 8 oktober 2020 som i sin tur avslog överklagandet på byggnadsnämndens beslut den 25 augusti 2020 § 99 om bygglov för ändrad användning från förvaringslokal till bostadslägenhet på fastigheten Lars Johan 7 (dnr 2020-222 och 2020/94
Evol).
_____
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§ 110

Dnr 2021/13

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet
med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) september 2021
Avskrivningar – Pannida Khammeeseenon
Avskrivningar – Louise Cederlund
Avskrivningar – Seth Dahlqvist
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar – Stephanie Harudd
Slutbesked – Seth Dahlqvist
Slutbesked - Pannida Khammeeseenon
Slutbesked – Ronnie Hammar
Slutbesked – Nicklas Eriksson
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Startbesked – Ronnie Hammar
Startbesked – Ann-Sofie Nerheden
Startbesked – Seth Dahlqvist
Startbesked - Pannida Khammeeseenon
Lovärenden (ByggR) september 2021
Avskrivningar – Louise Cederlund
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Torvald Bennäs
Beslut om förlängd handläggningstid – Malin Heikenberg
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Louise Cederlund
Beslut om förlängd handläggningstid – Kristina Skaneland
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 110 forts

Dnr 2021/13

Beslut om förlängd handläggningstid – Torvald Bennäs
Beslut om förlängd handläggningstid – Stephanie Harudd
Bygglov – Kristina Skaneland
Bygglov – Louise Cederlund
Bygglov - Eva Ferlinger
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Louise Cederlund
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Torvald Bennäs
Bygglov och startbesked – Eva Ferlinger
Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Intermistiskt slutbesked – Ronnie Hammar
Marklov – Kristina Skaneland
Rivningslov – Eva Ferlinger
Slutbesked – Seth Dahlqvist
Slutbesked – Ronnie Hammar
Slutbesked – Pannida Khammeeseenon
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Startbesked – Nicklas Eriksson
Startbesked – Seth Dahlqvist
Startbesked – Ronnie Hammar
Startbesked – Pannida Khammeeseenon
Startbesked etapp 1 – Nicklas Eriksson
Strandskyddsärenden (ByggR) september 2021
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) september 2021
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Förrättningar (Evolution) september 2021
Fastighetsbildningar – Eva Ferlinger
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-09-01—2021-09-30
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2021-09-01—2021-09-30

Justerandes sign
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§ 110 forts

Dnr 2021/13

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.



Konstateras att det redovisas många beslut denna månad. Förvaltningen producerar
bra! En eloge till förvaltningen. Redovisningen läggs med beröm till handlingarna.

_______

Justerandes sign
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§ 111

Dnr 2021/31

Uppföljning Intern kontrollplan januari-augusti 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2021. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.
Vid uppföljningen upptäcktes inga avvikelser som föranleder större åtgärder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08
Intern kontrollplan BN – uppföljning jan-aug 2021
Bilaga internkontroll
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan per den 31 augusti 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 112

Dnr 2021/25

Ekonomisk rapport helårsprognos 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens verksamhet avseende perioden januari-september 2021. Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på 766 tkr (nämnd: 196
tkr och bygglov: 571 tkr) per 30 september.
Helårsprognosen för nämnden bedöms till ett överskott motsvarande 1 136 tkr fördelat på
nämnden 182 tkr och bygglovsverksamheten 954 tkr.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-12
Helårsprognos per 30 september 2021
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per 30 september 2021.



Konstaterar att nämnden redovisar ett mycket bra resultat för perioden.

_______

Justerandes sign
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§ 113

Dnr 2020/64

Remissvar till samhällsplaneringsnämnden - Detaljplan Mellby 3:3 och
del av Mellby 3:121 (Stärkan) Kivik - granskníng 2
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt granskningshandlingar gällande detaljplan för
Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 5 november 2021.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny busshållplats, vändplan, pendlarparkering
samt att möjliggöra för en ny trafikreglering vid Killebacken för att öka säkerheten i trafikmiljön vid Stärkan.
Efter inkomna synpunkter under granskningstiden nr 1 har pendlarparkering och vändplan
skiftat plats för att möjliggöra annat läge för utfart Stärkan.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2021-09-30, § 198 att godkänna planen för granskning
2. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standard planförfarande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Kungörelse, granskningshandlingar, 2021-09-30
Jäv
Anita Lindqvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inte invända mot planförslaget.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign
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§ 114

Dnr 2016/415

Remissvar till samhällsplaneringsnämnden - Detaljplan för Mellby 3:121
m.fl. Kiviks hamn nordvästra delen - granskning
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringnämnden har översänt granskningshandlingar gällande detaljplan för
Mellby 3:121 mfl, del av Kiviks hamn, till byggnadsnämnden, för yttrande senast den 3 november 2021.
Detaljplanens syfte är att reglera markanvändning inom planområdet för att nuvarande
användning ska stämma överens med planbestämmelserna. Vidare är det kommunens ambition att med detaljplanen skapa goda förutsättningar för att utveckla planområdet och de
verksamheter som bedrivs där idag. Planen möjliggör dessutom ett bättre flöde av både
fordon och människor inom planområdet genom förbättrad tillgänglighet. Efter samrådet
har planbestämmelser avseende översvämningsskydd förtydligats.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2021-09-30, § 199 att godkänna planen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standard planförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Kungörelse, granskningshandlingar, 2021-09-30
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inte invända mot planförslaget.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign
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§ 115

Dnr 2021/64

Kvarnby 18:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Kvarnby 18:1 inkom den 11 augusti 2020 till
Byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Fastigheten ligger utom detaljplan. Inom ortsavgränsningen finns mark som ännu är obebyggd och som är detaljplanelagd.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Inga remissvar med erinran har inkommit.
Förvaltningens bedömning av ansökan framgår av tjänsteskrivelse, daterad 7 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Kartor, 2021-10-13
Ansökan om förhandsbesked, 2020-08-11
Situationsplan, 2021-06-23
Följebrev, 2020-08-11
Remissvar, 2021-07-15, 2021-08-13, 2021-08-13, 2021-08-19, 2021-08-23
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. kap 3A, 3B SkillingePlan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 2, 4-5 §§, 9 kap. 17 - 18
§§ samt Miljöbalken 3 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 4 §§
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om förhandsbesked.

Justerandes sign
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§ 115 forts

Dnr 2021/64

Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja ansökan om förhandsbesked
NEJ-röst för att avslå ansökan om förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Michael Mehler (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansökan
om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Föreslagen tomt ligger på åkermark (klass 6), men i gräns till befintlig bebyggelse. Den del
av åkermarken som bebyggs är begränsad, på en mark med begränsad avkastning.
Byggande av bostäder är i vår kommun ett större samhällsintresse än på många andra håll,
då vi historiskt haft vikande invånartal. Vi behöver utvecklas på de platser vi kan utan att
bygga bort omistliga värden.
På platsen har byggnadsnämnden tidigare beviljat positivt förhandsbesked.


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



Eventuell ytterligare bebyggelse inom fastigheten bör prövas med detaljplan.

Upplysningar
Strandskyddsdispens kan eventuellt krävas beroende på placering.
Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering
och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.
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.
Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas.
Justerandes sign
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§ 115 forts

Dnr 2021/64

Eventuella överklaganden meddelas.

Avgifter
Förhandsbesked:
Tabell A 11.2:

10 582 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Mats Möller (FI)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.

Justerandes sign
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§ 116

Dnr 2021/65

Gislöv 17:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Gislöv
17:6 inkom den 20 april 2021 till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Av ansökan framgår att sökanden avser att stycka av två tomter med måtten 27 x 28 meter
och uppföra enbostadshus på vardera tomt. Placering sker i den sydöstra delen av fastigheten.
Marken inom fastigheten består av jordbruksmark.
Fastigheten ligger utom detaljplan och i anslutning till sammanhållen bebyggelse.
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.
Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till
Förvaltningens bedömning av ansökan framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 7 oktober 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Kartor, 2021-10-11
Ansökan om förhandsbesked, 2021-04-20
Situationsplan och karta, 2021-04-20
Remissvar, 2021-06-04, 2021-06-08, 2021-06-11, 2021-06-20, 2021-06-21, 2021-06-22
Bemötande av remissvar, 2021-09-01
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. kap 3A
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 2, 4-5 §§, 9 kap. 17 och 18 §§ samt Miljöbalken 3 kap. 4 §
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.

Justerandes sign
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§ 116 forts

Dnr 2021/65

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja ansökan om förhandsbesked
NEJ-röst för att avslå ansökan om förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Michael Mehler (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansökan
om förhandsbesked.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
De två föreslagna tomterna ligger på åkermark av medelklassning. Marken ligger i direkt
anslutning till Brantevik, med gata och belysning utbyggt.
I Brantevik finns betydande svårigheter att förtäta bebyggelsen, då Brantevik begränsas av
havet i öster och naturområden i norr och söder. I översiktsplanen föreslås att bebyggelseutvecklingen ska ske västerut.
Nämnden lämnade positivt förhandsbesked på två tomter år 2020, nu önskas ytterligare två
i linje längs samma gata.
Den del av åkermarken som bebyggs är begränsad, på en mark med begränsad avkastning.
Byggande av bostäder är i vår kommun ett större samhällsintresse än på många andra håll,
då vi historiskt haft vikande invånartal. Vi behöver utvecklas på de platser vi kan utan att
bygga bort omistliga värden.


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



Anvisningar från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ska följas.
Justerandes sign
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Yttrande från Österlen VA AB ska iakttas. Inom vattenskyddsområde gäller det att
iaktta hänsynsregler, vidta försiktighetsmått och en del verksamheter är förbjudna.



Länsstyrelsens föreskrifter för vattenskyddsområde Gislöv 2:224 ska följas.



Skyddsåtgärder för exploatering inom vattenskyddsområden ska följas.



Eventuell ytterligare bebyggelse bör prövas med detaljplan.

Avgifter
Förhandsbesked:
Tabell A 11.2
Avgiftsreducering 5/5

13 585 kronor
- 13 585 kronor
0 kronor

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Mats Möller (FI)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information 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 fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt förombudet
sändas med.

Justerandes sign
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Brantevik 19:2 - bygglov - om- och tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage
Ärendebeskrivning
Bygglovsärendet gäller om- och tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage
inom Brantevik 19:2. Fastigheten är belägen mellan Västergatan och Nygatan i Brantevik.
Ärendet omfattar tillbyggnad mot väster och uppförande av takkupor mot väster och öster
samt nybyggnad av komplementbyggnad inom fastighetens norra del. Tillbyggnadens
byggnadsarea beräknas till 36,5 kvm. Garagets byggnadsarea är 50 kvm.
Området är detaljplanlagt. Inom området finns det, av byggnadsnämnden, antagna riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster. Riktlinjerna och anvisningarnas syfte är att värna kulturmiljön. Undantag från riktlinjerna kan medges av byggnadsnämnden till exempel för ändring som innebär återförande till ett känt äldre utseende/restaurering. Ett annat skäl kan vara vid vindsinredning och behov av, önskemål om dagsljus.
Ärendet har varit ute på remiss. Efter remissomgång och inkomna remissvar har ritningarna reviderats avseende placering av garage och antal takkupor, från tre till två takkupor
mot öster.
Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 17:4, 19:1 (Renens
samfällighetsförening), 19:3, 19:8, 19:10, 19:11, 19:12 och Brantevik 36:46.
Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Brantevik 17:2, 19:9 och 19:13.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ansökan och redogörelse av förutsättningar
framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2021.

Ansökan bedöms vara i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god helhetsverkan. Bedömningen är att ansökan om bygglov kan beviljas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11
Ansökan, bygglovshandlingar
Kartor och flygfoto
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, 2017-10-17
Detaljplan för Brantevik (1), laga kraft 1929-12-06
Justerandes sign
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Förslagna åtgärder bedöms ha en god form- och materialverkan och bedöms inte medföra
betydande olägenheter för omgivningen.
Föreslagna åtgärder bedöms ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturmiljön.
Ansökan avviker från detaljplanens reglering av markens bebyggande och medgiven byggnadshöjd inom densamma.
Bedömningen är att åtgärderna kan betraktas som mindre och godtagbara planavvikelser.
Undantag från riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster medges.


Ansökan är i linje med plan- och bygglagens anvisning, 2 kap 6 §, om god helhetsverkan. Bygglov beviljas.



För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig.Kontrollansvarig är



Åtgärder får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.



Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan ges.

Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att bestämma
tid med en byggnadsinspektör.
Lämpliga handlingar att lämna in före tekniskt samråd:
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
teknisk beskrivning
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
energibalansberäkning
……………………………………
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För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Yttrande från Österlen VA ska följas.
I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Mätningsenheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för lägeskontroll debiteras separat.
Installation av värmepump eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. Ansökan/anmälan lämnas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Kontakta miljöförbundet
för mer information.
Skorsten (trivseleldning): Vid eventuellt framtida befogat klagomål gällande rökolägenhet
kan miljöförbundet genom beslut komma att begränsa användandet av eldstaden.
Avgift
Enligt fastställd taxa
Bygglov
16 796 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Justerandes sign
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Avgiften reduceras eftersom tidsfristen för handläggning har löpt ut. Avgiftsdel för bygglovsbeslut och expediering/kungörelse reduceras med hela beloppet. Del av avgift för tekniskt samråd m.m reduceras inte.
Avgift med reduktion
Bygglovshandläggning
Teknisk handläggning

0 kronor
9 910 kronor

_______

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

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Gröstorp 5:35 - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom
Gröstorp 5:35.
Byggnadsnämnden beslutade den 6 oktober 2020 att återremittera ärendet till sökande för
komplettering med en naturvärdesanalys.
Naturvårdsutlåtande och yttrande från sökande har inkommit den 13 september 2021.
Fastigheten Gröstorp 5:35 består totalt av fem delar, två delar nordväst om Gröstorp och
två delar söder om Gröstorp samt en mindre del inom södra delen av orten. Berörda delar
av fastigheten är belägna nordväst om Gröstorp och nås från Impevägen och Annedalsvägen.
Fastighetens berörda delar är belägna norr och söder om Impevägen. Två byggrätter önskas
inom den norra delen och en byggrätt inom den södra delen. Ansökan redovisar ett bostadshus och ett garage/förråd inom respektive delområde, tomt 1, 2 och 3. Den södra
tomtplatsen avses nås från Annedalsvägen.
Berörda delar av fastigheten Gröstorp 5:35 består av gräsbevuxen mark med inslag av buskar och träd. Föreslagna tomtområden representerar en areal på cirka 15 000 kvm.
Miljöförbundet, kommunens VA-avdelning och kommunekologen samt berörda fastighetsägare/grannar samt arrendatorn av Gröstorp 23:1 har beretts tillfälle till yttrande över ansökan om förhandsbesked för Gröstorp 5:35.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Gröstorp 1:6, 1:7 och 9:9, Gladsax
12:18 (1 st) samt arrendatorn av Gröstorp 23:1.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ansökan, beskrivning av tidigare förhandsbesked i området och redogörelse av förutsättningar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 11
oktober 2021.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11
Yttrande från sökande
Naturvårdsutlåtande
Byggnadsnämndens beslut 2020-10-06, § 123
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-25
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar och bemötande
Kommunens översiktsplan - kap 3A
Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked för två byggrätter, i underlagen
utpekade som tomt 1 och tomt 2 (närmast vägarna)
Ann-Christin Råberg (S): Avslag i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja ansökan om förhandsbesked för två byggrätter, i underlagen utpekade som tomt 1 och tomt 2 (närmast vägarna)
NEJ-röst för att avslå ansökan om förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med 6 JA-röster (Michael Mehler (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L),
Mats Kaldvee (ÖP), Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 3 NEJ-röster AnnChristin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansöJusterandes sign
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kan om förhandsbesked för två byggrätter, i underlagen utpekade som tomt 1 och tomt 2
(närmast vägarna)
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ärendet återremitterades för en naturvårdsanalys. Den visar på att viss byggnation är möjlig med vissa hänsynstaganden. I området byggs några hus som såväl förvaltning som
nämnd ställt sig positiva till.


Förhandsbesked beviljas för två byggrätter, för tomtplats 1 och tomtplats 2. (2 kap
2 § plan- och bygglagen).



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

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
- Yttranden från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA ska följas och
beaktas.
- Nya byggnader ska till skala och format samt utseende anpassas till områdets/platsens
karaktär och förutsättningar samt harmoniera med befintlig bebyggelse i området.
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.
Rekommendationerna i naturvårdsanalysen ska följas.

Justerandes sign
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Avgift
Enligt fastställd taxa (2020)
Förhandsbesked
Remiss/underrättelse

150 x 47,3 =
65 x 47,3 =

7 095 kronor
3 075 kronor
10 170 kronor

Om tidsfristen för handläggning överskrids ska avgiften reduceras. Tidsfristen har löpt ut.
Avgiften reduceras med hela beloppet, avgiften blir noll.
Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S) och Mats Möller (FI) reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare till
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
Justerandes sign
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Gladsax 22:11 - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom
Gladsax 22:11. Önskemålet är två tomtplatser/byggrätter inom fastighetens östra del.
Fastigheten är belägen sydväst om Vik samt väster om Baskemölla Stora Väg (väg 9). Fastigheten nås via Lugnadalsvägen.
Inom mellersta och västra delen av fastigheten finns byggnader och område för verksamhet. Arkivhandlingar redovisar trävaruverksamhet, sågverk, lager samt grustäkt och upplag.
Det berörda området inom fastigheten är huvudsakligen skogsmark med gläntor, och har så
varit över tid. Landsbygdsområdet i stort består av ängsmark/betesmark, skogsmark och
odlingsmark (fruktodlingar) med spridd bebyggelse.
Området för de föreslagna tomtplatserna har en area på cirka 5 500 kvm.
Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ansökan och redogörelse av förutsättningar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2021.
Remissvar föreligger från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA samt
kommunekologen.
Miljöförbundet informerar om enskild avloppsanläggning, radon, källsortering av avfall
och om närhet till odlad mark.
Österlen VA framför att fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till
allmänt VA-ledningsnät och att anslutning till allmänt VA-ledningsnät inte kan erbjudas
samt hänvisar till enskild lösning för vatten och avlopp.
Kommunekologen informerar om att det i området kan förekomma arter som omfattas av
strikt skydd enligt artskyddsförordningen. En översiktlig artinventering bör genomföras.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar
Bemötande av remissvar/kommunicering
Kommunens översiktsplan - kap 3A
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om förhandsbesked.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja ansökan om förhandsbesked
NEJ-röst för att avslå ansökan om förhandsbesked
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Michael Mehler (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansökan
om förhandsbesked.
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Tomterna är föreslagna i skogen, inom ett område med spridd bebyggelse. Det är varken
åker- eller betesmark.
Översiktsplanen pekar på att vi kan utveckla landsbygden med byggnation i närheten av
befintlig bebyggelse. Vi finner inget i lagstiftningen som strider mot ett positivt förhandsbesked. Tomten ligger i kanten på en stor fastighet som på behörigt avstånd är bebyggd
med verksamhetsbyggnader (nedlagt sågverk). Mitt emot föreslagen plats, på andra sidan
infartsvägen byggs nu ett hus. Alla grannar är positiva.


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



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

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

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

Justerandes sign
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Hoby 3:29 - förhandsbesked - nybyggnad av ett fritidshus och förråd/garage
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus och förråd/garage inom Hoby 3:29. En byggrätt med placering inom fastighetens sydöstra del önskas.
Fastigheten Hoby 3:29 är belägen söder om Skillinge, nordväst om Norrekås och nordväst
om Hävdavägen.
Marken inom fastigheten och det berörda området är ängsmark/gräsmark, och har så varit
de senaste decennierna. Tidigare var området odlingsmark. Fastighetens areal är 3 668
kvm.
Landsbygdsområdet i stort består av ängsmark/betesmark, skogsmark och odlingsmark
med bebyggelsestråk och husgrupper huvudsakligen med anslutning till vägarna i området.
Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning är 4 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).
Området berörs inte av förordnande för landskapsbildsskydd eller strandskydd.
Fastigheten berörs inte av fornminne.
Området berörs inte av dikningsföretag (ledning och båtnadsområde).
Hållplatser för kollektivtrafik (regionbussar) finns i Skillinge samt vid Norrekås och Örnahusen för linjen Ystad-Mälarhusen-Skillinge. Närmsta ort för samhällsservice är Skillinge.
Transportavstånd mellan berörd fastighet och centrala Skillinge är cirka 2,4 km.
Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt Miljöbalken.
o Miljöbalken, 4 kap 2 §: Inom kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till
Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön.
Området ingår inte i kommunens naturvårdsprogram.
Justerandes sign
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Området ingår i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram som redovisar att området i
stort är av regionalt intresse för kulturmiljöstråk. Kulturmiljö-programmets kulturmiljöstråk omfattar hela kustzonen upp till Övre Kustvägen, området Norrekås och Örnahusen
med omnejd och Skillinge. Kulturmiljöstråk är områden som är viktiga att uppmärksamma
ur kulturmiljö-synpunkt.
Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA föreligger.
o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till H
o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till
o Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 3:20 och 3:29 (2 st).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ansökan och redogörelse av förutsättningar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2021.
Bedömningen är att en byggrätt med tomtplats skulle innebära negativ påverkan för området och landskapets värden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.1
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Önskemål om nybyggnad av ett fritidshus inom området är inte i linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi och strategins hållbarhetsmål.
Området är inte angivet som ett förändringsområde i kommunens översiktsplan utan som
ett område inom vilket landskapet ska värnas.
Ansökan är inte i linje med översiktsplanens bebyggelsestrategi.
De allmänna intressena för områdets värden väger tyngre än det enskilda intresset för en
byggrätt.


Ansökan om förhandsbesked avslås (2 kap 2 § plan- och bygglagen).
Justerandes sign
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Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked
13 585 kronor
Tidsfristen för handläggning av förhandsbesked har löpt ut. Avgiften reduceras med hela
beloppet, avgiften blir noll.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Solrosen 4, nybyggnad av komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad innehållande bastu och
omklädningsrum med en byggnadsarea om 25,4 kvm. Huset får en fasad av vitt trä och taktäckning av svarta betongpannor. Avstånd till fastighetsgräns mot söder blir 7,3 meter och
mot öster 7,5 kvm.
På fastigheten finns idag ett bostadshus med en byggnadsarea om 125,0 kvm och en komplementbyggnad med en byggnadsarea om 78,5 kvm.
Avvikelser från detaljplanen
Enligt detaljplanen får gårdsbyggnader uppföras med en högsta byggnadsarea på 40 kvm.
Enligt ansökan ska komplementbyggnaden uppgå till 25,4 kvm. Då det redan finns en befintlig komplementbyggnad på 78,5 kvm så överskrids tillåten byggnadsarea med 158 %.
Enligt 9 kap 31 b § PBL får bygglov ändå ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan
om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.
Det har inte anförts eller framkommit att lovsökta åtgärder tillgodoser så angeläget behov
för fastigheten eller några nödvändiga byggnadstekniska skäl för att utföra åtgärderna med
avvikelser från detaljplanen. Det är det inte fråga om en liten avvikelse som är förenlig med
planens syfte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-01
Ansökan 2021-07-22
Situationsplan 2021-07-22
Huvudritningar 2021-07-22
Kontrollplan 2021-08-10
Konstruktionsritning 2021-09-13
Teknisk beskrivning 2021-09-13
Remissvar 2021-09-21
Remissvar 2021-09-21
Remissvar 2021-09-24
Remissvar 2021-09-29
Stadsplan för kvarteret Solrosen i Simrishamn (Simrishamn 55), Laga kraft 1962-10-11
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att bevilja ansökan om bygglov
NEJ-röst för att avslå ansökan om bygglov
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Michael Mehler (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansökan
om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Fastigheten ligger inom område utpekat av Simrishamns kommun som värdefull bebyggelsemiljö. Inom detta område råder lovplikt för de åtgärder som annars är bygglovsbefriade,
till exempel attefallshus.
Attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att det får uppföras på prickmark eller på tomter som redan har använt
hela sin byggrätt. Det innebär också att det är tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus
på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Detsamma gäller om
detaljplan reglerar max antal komplementbyggnader. Byggnadsnämnden får alltså inte neka startbesked på grund av att attefallshuset är planstridigt.
Då bygglovsplikt råder inom värdefull bebyggelsemiljö tar vi ställning till om denna byggnad påverkar bebyggelsemiljön negativt. Kvarteret har stor variation på bebyggelsen med
trä, tegel och putsade fasader. Bastun är ritad i samma material och kulör som huvudbyggnaden.
Justerandes sign
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Eftersom bygglovsplikt råder innebär det att även att planavvikelse föreligger. Men med
tanke på att om attefallsreglerna kunde tillämpas, så skulle det vara bygglovsbefriat. Därmed anser vi inte att planavvikelse kan betraktas som stor, ej heller att det strider mot lagstiftarens syfte.
Grannarna är positiva. Tomten ligger högt, bakom staket och plantering är den inte störande för omgivningen. Pool är anlagd. Vi anser att byggnadens stil och arkitektur stämmer
väl överens med övriga byggnader på tomten. Inget i utseende eller placering gör att bygglov inte kan beviljas.


Ansökan om bygglov beviljas.



Kontrollplan inkommen 2021-08-10 godkänns (10 kap. 24 § PBL).



Startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).



Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats (10 kap. 4§ PBL).



Ärendet ska avslutas med slutbesked. Slutbesked meddelas när följande handlingar har
inkommit till byggnadsnämnden:
- signerad kontrollplan

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Arbetet får inte påbörjas innan 4 veckor gått från det datum bygglovsbeslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Konstateras att byggnaden redan är uppförd. Ett tillsynsärende kommer att startas separat.
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Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP) och Mats Möller (FI) reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (information om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.
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Aktuell information / förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Åsa Simonsson, förvaltningschef informerar:
Resultat från medarbetarenkäten.
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Diskussion – Kiviks museum
Ärendebeskrivning
Nämnden för en diskussion om vilka förutsättningar de finns att lämna förhandsbesked för
ändrad användning.
Aktuell fastighet har en detaljplan från 2016, en detaljplan som medger bostäder och skola.
Det finns flera intressenter på fastigheten. Tomten är värderad till 4,3 mkr.
_____
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