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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 64 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 65 Dnr 2021/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av föredragningslistan och genomgång av ärendena vid 
dagens sammanträde

Ärendebeskrivning

Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på föredragningslistan.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:

Svinaberga 2:3, överklagat beslut om fastighetsbildning och tas upp som punkt 17b.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 66 Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 § 99, som entledigar Jacques Öhlund (F!) från 
uppdrag i byggnadsnämnden och beslutar om Mats Möller (F!) som ny ledamot i bygg-
nadsnämnden. 

2. Mark- och miljödomstolen dom 2021-05-21 som ändrar byggnadsnämndens och läns-
styrelsens beslut och bestämmer bygglovsavgiften till 12 648 kr. Länsstyrelsen beslöt 
2021-01-04 en ändring om bygglovsavgiften till 22 222 kr mot byggnadsnämndens 
bygglovsavgift på 23 471 kr den 25 augusti 2020. Bygglovsavgiften avsåg beviljat lov 
tillbyggnad och ombyggnad för ett enbostadshus på fastigheten Stiby 7:26 (dnr 
2020/390).

3. Länsstyrelsens beslut 2021-05-18 som upphäver byggnadsnämndens bygglovsbeslut 
den 15 april 2021 § 221 (delegation) och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt 
handläggning avseende tidsbegränsat bygglov mellan 1 juni 2021 och den 31 augusti 
2021 för kioskvagn på fastigheten Sandby 64:44 (dnr 2020/900).

4. Länsstyrelsens beslut 2021-05-12 som upphäver byggnadsnämndens bygglovsbeslut 
den 26 januari 2021 § 9 och meddelar att sökt förhandsbesked för byggnation inte kan 
medges avseende nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Hjälmaröd 74:1 (dnr 
2020/692).

5. Länsstyrelsens beslut 2021-05-12 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens 
bygglovsbeslut den 25 mars 2021 § 219 (delegation) avseende fasadändring med ny-
byggande av balkong och ändring av fönster till fönsterdörr på fastigheten Nybygget 3, 
Simrishamn (dnr 2021/108).

6. Länsstyrelsens beslut 2021-05-07 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens 
sanktionsavgift den 15 december 2020 § 152 för att ha tagit byggnadsverk i anspråk ut-
an slutbesked på fastigheten Sankt Olofs gård 1:81 (dnr 2020/60).

7. Mark- och miljödomstolen dom 2021-05-07 som avvisar överklagande på Länsstyrel-
sen beslut den 22 mars 2021 som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut den 26 
januari 2021 och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning avseende 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 66 forts Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ändrad användning från ekonomibyggnad för vinodling till fritidshus på fastigheten 
Hoby 22:7 (dnr 2020/477).

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 67 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) maj 2021
Avskrivning – Kristina Skaneland
Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked – Ronnie Hammar
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked – Ronnie Hammar
Startbesked – Hanna Wiberg

Lovärenden (ByggR) maj 2021
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Louise Cederlund
Beslut om förlängd handläggningstid – Louise Cederlund
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger

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

Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Louise Cederlund
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin

Förhandsbesked – Eva Ferlinger
Förhandsbesked – Henrik Olsson
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 67 forts Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutbesked maj 2021
Interimistiskt slutbesked – Hanna Wiberg
Interimistiskt slutbesked – Per-Ola Olsson

Rivningslov med startbesked – Kristina Skaneland

Slutbesked – Per-Ola Olsson
Slutbesked - Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Olsson
Slutbesked – Hanna Wiberg
Slutbesked – Ronnie Hammar

Startbesked maj 2021
Startbesked – Per-Ola Olsson
Startbesked - Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Olsson
Startbesked – Hanna Wiberg

Strandskyddsärenden (ByggR) maj 2021
Strandskyddsdispens – Kristina Skaneland

Slutbesked/Slutbevis (Evolution) maj 2021
Interimistiskt slutbesked – HannaWiberg

Fastighetsbildningsärenden (Evolution) maj 2021
Eva Ferlinger

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-05-01—2021-05-31
Förteckningar delegeringsbeslut Evolution 2021-05-01—2021-05-31

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 68 Dnr 2021/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-05-31 med helårsprognos 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens verksamhet avseende 
perioden januari-maj 2021. Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på 800 tkr (nämnd: 
102 tkr och bygglov: 698 tkr) per 31 maj. 

Helårsprognosen för nämnden bedöms till ett överskott motsvarande 980 tkr fördelat på 
nämnden 80 tkr och bygglovsverksamheten 900 tkr.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-17
Helårsprognos per 31 maj 2021
Statistik bygglov t.o.m. vecka 21

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per 31 maj 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 69 Dnr 2021/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022) 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska lämna in en antagen budgetskrivelse för 2022 – 2026 och eventuella för-
ändringar av taxan för 2022 till ekonomienheten i augusti. 
Förslaget till budgetskrivelse innehåller:

o En kort beskrivning av nämndens ansvarsområde.
o Beskrivning av nuläget gällande respektive verksamhet som underlag för driftbud-

geten.
o Motiveringar av eventuella nya resursbehov. Respektive nämnd ska göra en priori-

teringsordning av nya resursbehov.
o Redovisning av besparingsmöjligheter på minst en procent, för byggnadsnämnden.
o Preliminära nämndmål 2022 med indikatorer.
o Eventuella förändringar av taxa 2022.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-17
Förslag till budgetskrivelse BN 2022-2026, 2021-06-17

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna budgetskrivelse 2022-2026, inklusive förslag på nya resursbehov, bespa-
ringsmöjligheter, nämndmål, indikatorer och eventuella förändringar av bygglovs-
taxan 2022.

 Överlämna budgetskrivelsen till ekonomienheten, inför budgetberedning.

_______

Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 70 Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2020-2021 - uppföljning 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har ansvaret för att följa upp nämndens systematiska arbetsmiljöarbete 
(SAM). 

SAM ska årligen följas upp och redovisas för godkännande i nämnden senast i juni. 
Senare görs även en nämndövergripande sammanställning på kommunnivå.
En sammanställning av SAM inom samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet har 
gjorts för 2020–2021 (t.o.m. 2021-03-24).  

Den sammanställda uppföljningen har gjorts i samhällsbyggnadsförvaltningens samver-
kansgrupp (FÖSAM). Uppföljningen visar att det i stort finns en bra systematik och rutiner 
avseende SAM, men undersökning av den fysiska och psykiska arbetsmiljön har ej genom-
förts under året. Behov av kompetensutveckling i form av tydliggörande kring hantering av 
arbetsskador och tillbud kopplat till rehab finns. De områden som i övrigt behöver förbätt-
ras är främst en ergonomigenomgång när distansarbetet upphört och arbetstagarna åter är 
på plats. Även svar, återkoppling och uppföljning på frågor som ställs i FÖSAM behöver 
förbättras.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-03
Uppföljning av SAM SBF Bygglov 2020–2021, 2021-03-24

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Nämnden har tagit det av redovisningen.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till åtgärder mot 
påtalade brister, att redovisas vid nämndens nästa sammanträde.

_______

Beslutet expedieras till:
Personalenheten, KLK
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 71 Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stubbaröd 1:23 - Bygglov nybyggnad av hundpensionat 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov på fastigheten Stubbaröd 1:23 kom den 26 februari 2021 in till Bygg-
nadsnämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av hundpensionat. 

Fastigheten ligger utom detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.

Ansökan 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av hundpensionat om 321,6 kvm byggnadsarea. 
Byggnaden får ett fasadmaterial av vit puts, takmaterial av svart pannplåt och fönster och 
dörrar i ljusgrått. Färdig golvhöjd + 136,00. 

Byggnaden placeras 29,0 meter från fastighetsgräns i söder och 5,0 meter från fastighets-
gräns sydöst. 

Parkering anordnas söder om byggnaden och in- och utfart anordnas förbi Stubbaröd 1:24 
och ansluts till denna fastighets in- och utfartsväg.

Områdesbeskrivning
Fastigheten är belägen cirka 3,7 km nordöst om S:t Olof och består av en obebyggd jord-
bruksfastighet med en area på cirka 89 000 kvm. 

Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 4 utifrån klassificering av avkast-
ningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket.

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

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

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Bökåkra 1:4, 1:10, Stubbaröd 
1:20, 1:24 och Åkarp 4:2, 6:4. 

Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Mellby 27:13 och fastighetsdelägare 
till Bästekille 36:1. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 71 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Stubbaröd 1:10, 1:21 och fas-
tighetsdelägare till Bästekille 36:1

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 bygglov under förutsättning att nedan 
uppfylls:  

Vidare bör närmsta grannar ges möjlighet att yttra sig då det finns risk för störning (olä-
genhet för människors hälsa) i form av buller från planerad verksamhet. 

Hundgård ska placeras och skötas så att närboende inte utsätts för olägenheter genom oren-
lighet, störande ljud eller annan störning. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har under 
de senaste åren fått in flertalet klagomål på skällande hundar från närboende i våra kom-
muner. Miljöförbundets erfarenhet är att t.ex. skällande hundar kan utgöra en olägenhet för 
närboende och krav kan komma att ställas på verksamheten som innebär begränsningar 
eller förbud av verksamheten.”

Österlen VA:
”Anslutning till allmänt VA-ledningsnät
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: 

”Kommunekologen ser inte att byggnaden påverkar några stora naturvärden utöver att 
byggnaden har planerats att ligga på odlingsbar mark”
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 71 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Biotopskydd
Fastigheten omfattas inte av något känt biotopskydd men stenrösen, alléer och stenmurar är 
exempel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgär-
den. Mer information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets och 
Skogsstyrelsens hemsida för mer information. 

Riksintresse 
Fastigheten omfattas inte av några riksintressen. 

Naturvårdsprogram
Fastigheten gränsar till naturvårdsområde som beskrivs i naturvårdsprogrammet för Sim-
rishamns kommun och ligger inom område 12, Åkarp och Mellby käsk.  

Fornminnen
Fastigheten ligger inte inom någon känd fornlämning. 

Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men vissa säll-
synta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantnings-områden eller 
platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen. 

Förordnanden
Fastigheten omfattas delvis av strandskydd men strandskyddet berörs inte av aktuell place-
ring. 

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog 30 november 2015, § 216, en ny översiktsplan för kommunen. 
I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 17 oktober 
2012, § 353, av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område E i bebyggel-
sestrategin, att ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark.   

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Kartor
Remissvar
Ansökan om bygglov med handlingar, 2021-02-26
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. - 
kap 3ANaturvårdsprogrammet för Simrishamns kommun, antagen 2010-05-31 av KF och 
ny och något omarbetad upplaga augusti 2014 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 71 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov. Djurhållning är lämpligast på lands-
bygden, och verksamhetsutövaren får ta ansvar för att minimera eventuella störningar som 
Miljöförbundet påpekat. Avstånd till närmaste granne är över 200 m. Åkermarken har låg 
avkastning, och annan lämplig placering inom fastigheten är svår att hitta. Landsbygdsut-
veckling och dess diversifiering kräver naturligt nya byggnader, men som skapar nya möj-
ligheter. 

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

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

Omröstningsresultat

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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållande och med en avvägning gjord mellan enskilda 
och allmänna intressen bedöms marken kunna vara lämplig för ändamålet.        

Djurhållning är lämpligast på landsbygden, och verksamhetsutövaren får ta ansvar för att 
minimera eventuella störningar som Miljöförbundet påpekat. Avstånd till närmaste granne 
är över 200 meter. Åkermarken har låg avkastning, och annan lämplig placering inom fas-
tigheten är svår att hitta.
Landsbygdsutveckling och dess diversifiering kräver naturligt nya byggnader, men som 
skapar nya möjligheter. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 71 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 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 .  

 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
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
energibalansberäkning
markradonundersökning
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
teknisk beskrivning
…………………………………

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

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

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft.  
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 71 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande. 

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

Dessa åtgärder måste ni vidta:

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

- Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska verksamheten 
ha enskild avloppsanläggning. Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs 
tillstånd och en ansökan ska lämnas in till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i 
god tid före planerad åtgärd. Om befintligt godkänt enskilt avlopp finns ska detta 
dimensioneras för den kommande belastningen (gäller även gemensamhetsanlägg-
ningar). Även installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller 
kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. En ansökan/anmälan ska då 
lämnas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i god tid före den planerade åt-
gärden. Kontakta miljöförbundet för mer information

Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Tabell A 2.12:     35 568 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. 

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) och Mats Möller (FI) 
reserverar sig mot beslutet.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 71 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig 
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Grannar (meddelande om beslutet)
Fastighetsägare till Stubbaröd 1:10, 1:21 och fastighetsdelägare till Bästekille 36:1 (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 telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 72 Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borrby 46:53 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Borrby 46:53 kom den 4 februari 2021 in till 
Byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

Fastigheten ligger utom detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse.

När ansökan kom in redovisades placeringen av huset 6,0 meter från vägen i norr men efter 
en första remissomgång reviderades ansökan till den nuvarande placeringen. 

Ansökan 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Huset avses att placeras 
cirka mitt på fastigheten med in- och utfart mot den enskilda vägen i norr. 

Områdesbeskrivning
Fastigheten är belägen cirka 3 km väster om Borrby och består av en obebyggd jordbruks-
fastighet med en area på cirka 6900 kvm.  

Åkermarksgraderingen redovisar att jordens klassning är 7 och 8 utifrån klassificering av 
avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket.

Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.  

 Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Kommune-
kologen, Simrishamns kommun samt Österlen VA. Yttrandena redovisas i sam-
hällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 juni 2021. 

 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Borrby 3:23, 44:10, 
46:24, 46:53, 46:54, 62:96. 

 Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Borrby 3:11, 62:1. 

 Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Borrby 3:16, 3:18, 
44:18, 44:25, 46:52, 315:1, 316:2, S:12, S:34.

Sökande har fått remissvaren för bemötande med meddelat att de inte vill inkomma med ett 
bemötande
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 72 forts Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Biotopskydd
Fastigheten omfattas inte av något känt biotopskydd men stenrösen, alléer och stenmurar är 
exempel som kan vara biotopskyddade av Länsstyrelsen och där dispens krävs för åtgär-
den. Mer information återfinns på Länsstyrelsens hemsida. Se även Naturvårdsverkets och 
Skogsstyrelsens hemsida för mer information. 

Riksintresse 
Fastigheten omfattas inte av några riksintressen. 

Båtnadsområde och dikningsföretag
Fastigheten ligger inom båtnadsområde och ledning för Borrby-Tuvedikning är placerad ca 
25 meter söder om aktuell placering av bostadshus. 

Fornminnen
Fastigheten ligger inte inom någon känd fornlämning. 

Artskydd
Inga fynd finns rapporterade på artportalen som bedöms kräva en dispens men vissa säll-
synta djurarter är skyddade och åtgärder som inkräktar på fortplantnings-områden eller 
platser där djuren uppehåller sig kan kräva en artskyddsdispens hos Länsstyrelsen. 

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden. 

Kollektivtrafik
Aktuell placering ligger cirka 400 m från busshållplats Borrby tuvor. Regionbuss 570 Ys-
tad-Borrby-Hammenhög-Simrishamn passerar cirka 1 gång i timmen, måndag – fredag, åt 
vartdera håll. 

Offentlig service
Närmaste livsmedelsbutik, som även är postombud samt apotek, finns 2,9 km från aktuell 
åtgärd, i Borrby. 

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog 30 november 2015, § 216, en ny översiktsplan för kommunen. 
I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 17 oktober 
2012, § 353, av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område E i bebyggel-
sestrategin, att ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark.   
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 72 forts Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Kartor
Remissvar
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2021-02-04Översiktsplan för Simrishamns 
kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. - kap 3A 

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen föreslår vi 
följande:       
Positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor:
Att Huset placeras på norra 3:dje delen på fastigheten, så att huset fyller ut luckan mellan 
befintliga hus, och en god bebyggelsestruktur bibehålls
Att Huset uppförs i traditionell och för platsen lämplig stil. 
Att med tanke på tidigare lantbrukares yttrande om svårigheter att bruka marken storska-
ligt, så passar ett småskaligt jordbruk bättre, och då är en bostad på fastigheten motiverad. 

Ann-Christin Råberg (S): Fastigheten ligger under marknivå. Fastigheten står stora delar av 
året under vatten. Avslag i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat lämna positivt 
förhandsbesked.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot fyra 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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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 72 forts Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan enskilda 
och allmänna intressen bedöms det enskilda intresset för bebyggelse väga tyngre.  

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

 Huset placeras på norra 3:dje delen på fastigheten, så att huset fyller ut luckan mel-
lan befintliga hus, och en god bebyggelsestruktur bibehålls
Huset uppförs i traditionell och för platsen lämplig stil. 

 Med tanke på tidigare lantbrukares yttrande om svårigheter att bruka marken stor-
skaligt, så passar ett småskaligt jordbruk bättre, och då är en bostad på fastigheten 
motiverad

Upplysningar
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.
Eventuella överklaganden meddelas. 

Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked:
Tabell A 11.2: 13 585 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) och  Mats Möller (FI) 
reserverar sig mot beslutet.
_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 72 forts Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Sökande
Medsökande
Fastighetsägare
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Borrby 3:16, 3:18, 44:18, 44:25, 46:52, 315:1, 316:2, S:12, S:34. (Be-
svärshänvisning)

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

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

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 73 Dnr 2021/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taltrasten 5 - Bygglov tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring och 
rivning av komplementbyggnad 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov på fastigheten Taltrasten 5 kom in till byggnadsnämnden den 13 au-
gusti 2020. Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring och riv-
ning av del av komplementbyggnad.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplan. 

Ansökan 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om 16,1 kvm byggnadsarea på 
fasad mot sydväst.  

Tillbyggnaden placeras i tomtgräns i nordväst. En plåt-ränna mellan tillbyggnaden och 
grannens byggnad monteras med fall till ett stuprör på Taltrasten 5 för att få ett luftat ut-
rymme mellan byggnaderna och för att undvika att löv och skräp samlas mellan byggna-
derna. 

Tillbyggnaden får en fasad av vit puts och rött tegeltak. 

Ansökan avser också rivning av del av komplementbyggnad. Cirka 14 kvm förråd rivs mot 
väst och på komplementbyggnaden görs en fasadändring där en fönsterdörr monteras på 
fasad mot väst. 

Avvikelser från detaljplanen
Ansökan avviker från gällande detaljplan då tillbyggnaden placeras på prickad mark. Cirka 
62 kvm av prickmarken blir bebyggd när förrådet är rivet och tillbyggnaden är byggd. 

Cirka 34 kvm av det bebyggda var redan byggt när detaljplanen antogs. 

Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig. 

Yttrande har inkommit från Österlen VA. 

Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Simrishamn 2:32, Taltrasten 4, 6, 
Väduren 9, 31 och fastighetsdelägare till Väduren 29. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 73 forts Dnr 2021/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Taltrasten 15, Väduren 7 och fastig-
hetsdelägare till Väduren 29.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Ansökan om bygglov med handlingar, 2020-08-13
Remissvar
Kartor
Detaljplanen för Trasten m.fl (Simrishamn 28), laga kraft 1951-10-19 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

Ansökan avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan då tillbyggnaden placeras på pric-
kad mark. Ca 62 kvm av prickmarken blir bebyggd när förrådet är rivet och tillbyggnaden 
är byggd. 

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

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

 Ansökan om rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(2010:900).

 Kontrollplan daterad 2020-12-14 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 
- signerad rivningsplan
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 73 forts Dnr 2021/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft. 

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande. 

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

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

Avgifter
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

Tabell A 1.17:     8 177 kronor

I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Fastighetsägare 
Fastighetsägare Taltrasten 4
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Grannar (meddelande om beslutet)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
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§ 73 forts Dnr 2021/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

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

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 74 Dnr 2021/46

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mellby 27:27 - Förhandsbesked för ändrad användning av del av enbo-
stadshus till restaurang 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Mellby 27:27 kom in till byggnadsnämnden 
den 11 november 2020. Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning av del av 
enbostadshus till restaurang. 

Fastigheten ligger utom detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse.

När ansökan inkom redovisades utfartsväg ut till Genfäradsbacken. Efter remissutskicket 
reviderades ansökan och den nya nu aktuella redovisade att befintlig in- och utfart skulle 
användas. Ansökan skickades ut på remiss igen till ett mindre antal som ansågs var berörda 
av den nya ansökan. 

Ansökan 
Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning av del av enbostadshus till restau-
rang. Bottenplan på befintligt bostadshus avses att ändras till restaurang/pub i mindre ska-
la. 

Ritningar för aktuell åtgärd är redovisade men är endast för att visa hur det är tänkt att den 
ändrade användningen ska utföras. Vid en bygglovsprövning kommer krav på tillgänglig-
het m.m att ställas vilket redovisade ritningar inte uppfyller. 

In- och utfart blir från Kiviks stora väg och parkeringsplatser anordnas på den egna fastig-
heten. 

Områdesbeskrivning
Fastigheten är belägen i Kivik och fastigheten har befintlig bebyggelse bestående av bo-
stadshus och komplementbyggnader. 

Fastigheten ligger utmed riksväg 9 och i ett område med villor och flerbostadshus. Områ-
det omkring fastigheten är till största del detaljplanelagt. 

Berörda sakägare
Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig.  
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 Yttrande har inkommit från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Trafikverket 
och Österlen VA och deras yttranden redovisas under respektive rubrik nedan. 

 Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Mellby 3:121, 27:20 
27:29, 27:80, 27:84, 97:24, 99:1, samt två boende på 99:1. 

 Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Mellby 27:19, 27:68 samt tret-
ton boende på 99:1.  

 Yttrande med erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Mellby 27:63, 27:64, 
27:69,  

Sökande har fått remissvaren för bemötande. 

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

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:
”Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat bygglov under förutsättning att nedan
uppfylls:
I och med att man inte kan förutse verksamhetens popularitet, omfattning och varaktighet 
och därmed störningsnivå bedöms att konsekvensanalys bör genomföras, där såväl ljudnivå 
vid grannars bostads fasad som uteplats bör ingå, eller annan likvärd uppskattning av ljud 
då placeringen av verksamheten ligger i ett bostadsområde. Verksamhetsutövare såväl som 
boende bör kunna försäkra sig om att verksamheten går att bedriva utan olägenhet för bo-
ende.

Verksamhetsutövare bör ha tillräckligt underlag för i vilken omfattning denna kan bedriva 
sin verksamhet och vilka eventuella ytterligare åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav 
gällande buller. Vid befogat klagomål avseende t.ex. ljud kan miljöförbundet komma att 
ställa krav på åtgärder och/eller begränsa verksamheten genom föreläggande eller förbud.
Vidare bör närmsta grannar ges möjlighet att yttra sig då det finns risk för störning (olä-
genhet för människors hälsa) i form av buller från planerad verksamhet.”

Österlen VA:
”Anslutning till allmänt VA-ledningsnät
Fastigheten är sedan tidigare ansluten till allmänt VA-ledningsnät. Dagvatten och dräne-
ringsvatten ska om möjligt 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 VA-avdel-
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ningen. ”

Trafikverket
”Trafikverket har mottagit ärendet för yttrande. Fastigheten ligger utmed väg 9. Trafikver-
ket har inga synpunkter på den förändrade användningen av byggnaden på fastigheten.
Väganslutning
Sökande har nu valt att endast nyttja befintlig anslutning mot väg 9. Trafikverket har inga 
synpunkter på detta. Det ska dock säkerställas att fordon som ska nyttja parkeringsplatser-
na kan vända inom den egna fastigheten. Det är inte tillåtet att backa ut på statlig väg.”

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 samt regionala intressen för 
särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljöstråk. 

Fornminnen
Fastigheten ligger inte inom någon känd fornlämning.

Förordnanden
Fastigheten omfattas inte av några förordnanden. 

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog 30 november 2015, § 216, en ny översiktsplan för kommunen. 
I översiktsplanen finns en bebyggelsestrategi för kommunen, antagen redan 17 oktober 
2012, § 353, av kommunstyrelsen, i vilken det anges för aktuellt område B - Basort med 
relativt god kollektivtrafikförsörjning och service. Andrahandsprioritering vid lokalisering 
av service och ny bebyggelse. Utbyggnad ska företrädesvis ske som kvalitativ förtätning 
inom befintlig bebyggelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Kartor
Remissvar med bemötande
Ansökan om förhandsbesked med handlingar, 2020-11-11Översiktsplan för Simrishamns 
kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. - kap 3A 
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BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset för den ändrade användningen väga 
tyngre. Verksamheten bedöms kunna bedrivas utan att betydande olägenhet uppstår för omgiv-
ningen.  

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

 Konsekvensanalys för buller från verksamheten ska redovisas i samband med bygg-
lov. 

Upplysningar

- Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. 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. 
Eventuella överklaganden meddelas. 

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.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och inrikes tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
fastighetsägare till Mellby 27:63, 27:64 och 27:69 (rek)
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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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Gislöv 17:260 - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom 
Gislöv 17:260. Två nya tomtplatser/byggrätter önskas inom fastighetens södra del.

Fastigheten Gislöv 17:260 är belägen norr om södra infarten till Brantevik (Gislövsvägen) 
och väster om befintlig kvartersbebyggelse inom orten.

Marken inom fastigheten och det berörda området är odlingsmark/åkermark. Föreslaget 
tomtområde har en area på cirka 2 000 kvm. Fastighetens areal är 11 690 kvm, drygt ett 
hektar. Markområdet inom fastigheten är flackt, marknivå faller mot öster med cirka en 
meter.

Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning för markområde väs-
ter om berörd fastighet är 6 utifrån klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig 
skala (värdestegringsskala). (Området inom vilket fastigheten är belägen är inte klassifice-
rat.)

Området berörs inte av förordnande för landskapsbildsskydd eller strandskydd.

Fastigheten berörs inte av fornminne enligt kartinformation om fornlämning.

Området och fastigheten berörs inte av dikningsföretag (ledning och båtnadsområde).

Fastigheten är belägen inom sekundärt skyddsområde för vattentäkt.

Hållplats för kollektivtrafik (regionbuss) finns i Brantevik för linjen Borrby-Simrishamn. 
Linjerna Skåneexpressen till Kristianstad och Lund utgår från Simrishamn. Närmsta ort för 
samhällsservice är Simrishamn. Transportavstånd från berört område till centrala Sim-
rishamn är ca 6 km.

Området omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv, kulturmiljövård och högexploate-
rad kust enligt Miljöbalken.

Området ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne, ett regionalt kunskapsunder-
lag som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kul-
turmiljöer och kulturmiljöstråk.
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Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk 
är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.

Det finns ett vilande detaljplanärende för fastigheten Gislöv 17:260 m fl 
Planärendet gäller prövning av mark för bostadsändamål (nya byggrätter). Skydd av vat-
tenresurs (vattentäkt och vattenskyddsområde) samt vattenkapacitet kontra utbyggnad/ny 
bebyggelse är en avgörande fråga i planärendet.

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

Remissvar från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA föreligger.

Miljöförbundet framför erinran med hänvisning till att marken omfattas av vattenskydds-
område, att grävning och schaktning och framtida boende kan medföra risk för dricksvat-
tentäkten samt att det allmänna intresset för dricksvattnet väger tyngre än det enskilda in-
tresset.

Österlen VA framför att fastigheten ligger inom vattenskyddsområde för vattentäkt och att 
det inom vattenskyddsområde ska iakttas hänsynsregler och vidtas försiktighetsmått samt 
att kommunens ställningstagande i VA-planen är att värna och säkra vattnet.

Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Brantevik 36:97, 36:114 (1 
st) och Gislöv 17:129.

Remissvar med erinran, påpekande och reservationer har inkommit från fastighetsägare till 
Brantevik 36:96, 36:98 och Gislöv 17:258 samt från bostadsrättsföreningen för Brantevik 
36:93 och tre bostadsrättsinnehavare.

Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Brantevik 28:15, 36:114 (1 st), Gislöv 17:6, 
17:210, 17:224 och 17:257 samt från Simrishamns kommun som ägare av Brantevik 36:32 
och från kommunen som väghållare.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-17
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar
Kommunens översiktsplan - kap 2C och 3B1
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Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 16.00-16.10 för interna överläggningar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Återremiss till sökanden för omarbetning
Ann-Christin Råberg (S): Avslag i enlighet med förvaltningens beslutsförslag

Beslutsgång – återremiss

Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat 
återremittera ärendet till sökande.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns.

JA-röst för återremiss
NEJ-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde

Omröstningsresultat

Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot fyra NEJ-röster (Ann-Christin Råberg 
(S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden att ären-
det ska återremitteras.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till sökanden för omarbetning.

 Nämnden ställer sig positiv till en annan placering, utmed GC-väg, i nordlig rikt-
ning, utmed befintlig bebyggelse.

Reservationer

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
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Kvarnby 15:334 - bygglov - nybyggnad av ett fritidshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten 
Kvarnby 15:334.

Fastigheten är belägen nordöst om Möllevångsgatan i Skillinge. Adressen är Hagavägen 
17. Fastighetens areal är 505 kvm.

Området och fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.

Området ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne, ett regionalt kunskapsunder-
lag som redovisar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kul-
turmiljöer och kulturmiljöstråk.
Kulturmiljöprogrammets kulturmiljöstråk omfattar orten och kustzonen. Kulturmiljöstråk 
är viktiga att uppmärksamma ur kulturmiljösynpunkt.

Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar för bebyggelse i Skillinge: Ny be-
byggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet, befintliga gränser och 
rumsligheter både i landskapet och den byggda miljön. Den nya bebyggelsen ska förhålla 
sig till ortens särdrag och befintliga skala, så att riksintresset för kulturmiljön beaktas.

Området är detaljplanlagt. Detaljplanens reglering/bestämmelser för kvartersmarken och 
fastigheten: Fristående hus. Hus kan sammanbyggas vid överenskommelse. Största bygg-
nadshöjd 7,6 m. En fjärdedel av tomts areal får bebyggas. Markzon mot norr får inte be-
byggas (prickad mark). Inom markzon mot väster (korsmarkerad mark) får endast trapp-
hus, veranda och mindre uthus uppföras.

Upplägget i ansökan ryms inom planens reglering/bestämmelser.

Österlen VA och Roosområdets samfällighetsförening samt Simrishamns kommun som 
fastighetsägare till Kvarnby 15:38 och 15:285 har beretts tillfälle till yttrande över ansökan 
för Kvarnby 15:334.

Österlen VA (sammanfattning/utdrag): Fastigheten ingår i områdets samfällighetsförening 
och ska anslutas till allmänt dricksvatten, spillvatten och dagvatten via samfällighetens 
interna VA-ledningsnät. Samfälligheten debiteras för VA-förbrukningen genom de sam-
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fällda vattenmätarna. Samfälligheten debiteras anläggningsavgift för anslutning av Kvarn-
by 15:334. VA-ansökan med ledningsritningar ska skickas in.

Remissvar utan erinran har inkommit från samfällighetsföreningen och från kommunen 
som fastighetsägare.

Remissvar har översänts till sökande.

Remissvaren ingår i ärendet tillsammans med övriga ingående handlingar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-17
Ansökan om bygglov
Remissvar
Kartor och flygfoto
Detaljplan för Skillinge (1), laga kraft 1937-11-19
Kommunens översiktsplan - kap 3B.1

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bifall
Ann-Christin Råberg (S): Avslag i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

Beslutsgång

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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen beslutar byggnadsnämnden:        

 Ansökan om bygglov beviljas, eftersom föreslagen byggnad inte strider mot detalj-
plan. Området tål en variation av utformning.

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

 Kontrollansvarig är .

 Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.
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 Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan 
ges.

Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att bestämma 
tid med en byggnadsinspektör.

Lämpliga handlingar att lämna in före tekniskt samråd:

förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
teknisk beskrivning
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
markradonundersökning
energibalansberäkning (om huset kommer att användas mer än 25 % av en energiårsför-
brukning eller nyttjas mer än 4 månader per år)
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
……………………………………

För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tek-
niskt samråd.

I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva komplette-
ras med ytterligare handlingar.

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

Eventuella överklaganden meddelas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft.

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

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

I detta ärende krävs utstakning och eventuell lägeskontroll. Behörighet krävs. MBK-enhe-
ten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader för 
utstakning mm debiteras separat.

Installation av värmepump eller kompost för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. An-
sökan/anmälan lämnas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Tillräckligt och ända-
målsenligt utrymme behövs för att rymma avfallsfraktioner så att källsortering av avfall 
kan genomföras och hanteras på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt.

Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Bygglov:      18 772 kronor

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Ombud/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 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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Kolenekärr 2 - bygglov - nybyggnad av ett tvåbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus inom fastigheten 
Kolenekärr 2.

Fastigheten är belägen vid Kärrgatan i Borrby. Adressen är Kärrgatan 12. Fastighetens 
areal är 555 kvm.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2021, § 8 att lämna ett negativ förhandsbesked 
för nybyggnad av två tvåbostadshus inom Kolenekärr 2 och Kolenekärr 3. Upplägget per 
tomt i ansökan om förhandsbesked var ett tvåbostadshus med byggnadsarean 158,7 kvm 
samt carportar cirka 40 kvm, sammanlagd byggnadsarea 199 kvm. Ansökan avvek från 
detaljplanens reglering av utnyttjandegrad och tomtdisponering. Bedömningen var att två 
tvåbostadshus inte var i linje med detaljplanens syfte. Ansökan om förhandsbesked följde 
inte översiktsplanens ställningstagande om behov av varsamhet för bebyggelsemiljön.

Ansökan om bygglov gäller nybyggnad av ett tvåbostadshus inom Kolenekärr 2. Tvåbo-
stadshusets byggnadsarea är 138 kvm. Byggnadens placering är intill förgårdsmarken mot 
gatan. Plank placeras i linje med parhusets lägenhetsavskiljande vägg.
Tvåbostadshusets utseende i bygglovsärendet är i stort detsamma som i förhandsbeskedsä-
rendet.

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 
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar att kvarteret är beläget inom ortsav-
gränsning 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. Översiktsplanens redovisning för bebyggel-
se i Borrby: Det är viktigt att bebyggelse utformas småskaligt och anpassas till omgivning-
ens karaktär, skala och proportioner. Ny bebyggelse ska utformas så att risk för storskalig-
het och likformighet undviks. Nya bostäder och miljöer ska vara tilltalande och av god 
kvalitet.

41



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 77 forts Dnr 2021/47

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Detaljplanens reglering/bestämmelser för kvartersmarken (sammanfattning
/utdrag): Område 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 tomt-
gräns. Minst tre fjärdedelar av tomt ska lämnas obebyggd. Med hänsyn till befintlig bebyg-
gelse eller ändamålsenligt utnyttjande av tomt kan prövas att två tredjedelar lämnas obe-
byggd. Våningsantal 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.
Bedömningen är att detaljplanen syftar till att medge ett enbostadshus per tomt.

Avstånd till gräns i sydöst beräknas till 4 m.

Exploateringsnivå: Tomtareal 555 kvm. Utnyttjandegrad 1/4 = 139 kvm. Ansökan om tvåbo-
stadshus, byggnadsarea 138 kvm.

Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande 
över ansökan om bygglov för Kolenekärr 2.

Remissvar från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA föreligger.

o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Kolenekärr 1, 4, 5, 9, 
18 och 19.

o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Smörkulla 18 samt 
från kommunen som fastighetsägare till Borrby 294:10.

o Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Kolenekärr 3 (samma fastig-
hetsägare som till Kolenekärr 2) och Kråkekärr 10.

o Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till 
Krampatoften 9 (Kvarngatan 16).

Remissvar och yttrande har översänts till sökande.

Reviderade ritningar, där taklutningen har sänkts från 27 till 22 grader, har lämnats in.

Remissvar och bemötande ingår i ärendet tillsammans med övriga ingående handlingar.

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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 77 forts Dnr 2021/47

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Den föreslagna byggnadens utformning och utseende bedöms som alltför avvikande i be-
byggelsesammanhanget.

Föreslagen byggnad följer inte översiktsplanens ställningstagande och redovisning om be-
hov av varsamhet och anpassning så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

Utifrån det intryck som bebyggelsen i området ger är bedömningen att byggnaden repre-
senterar ett avvikande uttryck sett till den befintliga småskaliga bostadsbebyggelsens ut-
formning och utseende.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-17
Ansökan om bygglov
Remissvar och yttrande
Kartor och flygfoto
Fotodokumentation 2021-01-14
Beslut om förhandsbesked 2021-01-26 § 8
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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan är inte förenlig med plan- och bygglagens krav på miljöhänsyn och intresset av en 
god helhetsverkan.

Föreslagna byggnader följer inte översiktsplanens ställningstagande och redovisning om 
behov av varsamhet och anpassning av bebyggelse.

Ansökan strider mot detaljplanens syfte som bedöms vara att medge ett enbostadshus per 
tomt.

Föreslagen utformning harmonierar inte med den befintliga bostadsbebyggelsen i området.

Intresset för att värna bebyggelsemiljön och kulturmiljön väger tyngre än det enskilda in-
tresset för föreslagen åtgärd.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 77 forts Dnr 2021/47

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Ansökan om bygglov avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag: 6 x 988 (handläggningskostnad per timme) = 5 928 kronor

_______

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

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun, 
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

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

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 78 Dnr 2021/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kolenekärr 3 - bygglov - nybyggnad av ett tvåbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus inom fastigheten 
Kolenekärr 3.

Fastigheten är belägen vid Kärrgatan i Borrby. Adressen är Kärrgatan 10. Fastighetens 
areal är 560 kvm.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 202, § 8 att lämna ett negativ förhandsbesked 
för nybyggnad av två tvåbostadshus inom Kolenekärr 2 och Kolenekärr 3. Upplägget per 
tomt i ansökan om förhandsbesked var ett tvåbostadshus med byggnadsarean 158,7 kvm 
samt carportar cirka 40 kvm, sammanlagd byggnadsarea 199 kvm. Ansökan avvek från 
detaljplanens reglering av utnyttjandegrad och tomtdisponering. Bedömningen var att två 
tvåbostadshus inte var i linje med detaljplanens syfte. Ansökan om förhandsbesked följde 
inte översiktsplanens ställningstagande om behov av varsamhet för bebyggelsemiljön.

Ansökan om bygglov gäller nybyggnad av ett tvåbostadshus inom Kolenekärr 3. Tvåbo-
stadshusets byggnadsarea är 138 kvm. Byggnadens placering är intill förgårdsmarken mot 
gatan. Plank placeras i linje med parhusets lägenhetsavskiljande vägg.
Tvåbostadshusets utseende i bygglovsärendet är i stort detsamma som i förhandsbeskedsä-
rendet.

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 
30 maj 2015 § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar att kvarteret är beläget inom ortsav-
gränsning 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. Översiktsplanens redovisning för bebyggel-
se i Borrby: Det är viktigt att bebyggelse utformas småskaligt och anpassas till omgivning-
ens karaktär, skala och proportioner. Ny bebyggelse ska utformas så att risk för storskalig-
het och likformighet undviks. Nya bostäder och miljöer ska vara tilltalande och av god 
kvalitet.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 78 forts Dnr 2021/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Detaljplanens reglering/bestämmelser för kvartersmarken (sammanfattning
/utdrag): Område 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 tomt-
gräns. Minst tre fjärdedelar av tomt ska lämnas obebyggd. Med hänsyn till befintlig bebyg-
gelse eller ändamålsenligt utnyttjande av tomt kan prövas att två tredjedelar lämnas obe-
byggd. Våningsantal 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.
Bedömningen är att detaljplanen syftar till att medge ett enbostadshus per tomt.

Avstånd till gräns i sydöst beräknas till 4,5 m.

Exploateringsnivå: Tomtareal 560 kvm. Utnyttjandegrad 1/4 = 140 kvm. Ansökan om tvåbo-
stadshus, byggnadsarea 138 kvm.

Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare/grannar har beretts tillfälle till yttrande 
över ansökan om bygglov för Kolenekärr 2.

Remissvar från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA föreligger.

o Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Kolenekärr 1, 4, 5, 9, 
18 och 19.

o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Smörkulla 18.
o Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Kolenekärr 2 (samma fastig-

hetsägare som till Kolenekärr 3) och Kråkekärr 10 samt från kommunen som fastig-
hetsägare till Borrby 294:10.

o Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till 
Krampatoften 9 (Kvarngatan 16).

Remissvar och yttrande har översänts till sökande.

Reviderade ritningar, där taklutningen har sänkts från 27 till 22 grader, har lämnats in.

Remissvar och bemötande ingår i ärendet tillsammans med övriga ingående handlingar.

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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 78 forts Dnr 2021/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Den föreslagna byggnadens utformning och utseende bedöms som alltför avvikande i be-
byggelsesammanhanget.

Föreslagen byggnad följer inte översiktsplanens ställningstagande och redovisning om be-
hov av varsamhet och anpassning så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas.

Utifrån det intryck som bebyggelsen i området ger är bedömningen att byggnaden repre-
senterar ett avvikande uttryck sett till den befintliga småskaliga bostadsbebyggelsens ut-
formning och utseende.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-17
Ansökan om bygglov
Remissvar och yttrande
Kartor och flygfoto
Fotodokumentation 2021-01-14
Beslut om förhandsbesked 2021-01-26 § 8
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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan är inte förenlig med plan- och bygglagens krav på miljöhänsyn och intresset av en 
god helhetsverkan.

Föreslagna byggnader följer inte översiktsplanens ställningstagande och redovisning om 
behov av varsamhet och anpassning av bebyggelse.

Ansökan strider mot detaljplanens syfte som bedöms vara att medge ett enbostadshus per 
tomt.

Föreslagen utformning harmonierar inte med den befintliga bostadsbebyggelsen i området.

Intresset för att värna bebyggelsemiljön och kulturmiljön väger tyngre än det enskilda in-
tresset för föreslagen åtgärd.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 78 forts Dnr 2021/48

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Ansökan om bygglov avslås.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Avslag: 6 x 988 (handläggningskostnad per timme) = 5 928 kronor

_______

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

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun, 
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

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

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 79 Dnr 2021/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tommarp 41:27, fasadändring av enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Bygglovsärendet gäller ändring av enbostadshus inom Tommarp 41:27. Fastigheten är be-
lägen vid Storgatan 30 i Tommarp.

Ansökan omfattar ändring av takmaterial från röda tegelpannor till Benders palema Can-
dor, som är en svart tvåkupig takpanna med en ytbehandling som gör takpannan blank. 
Befintlig entrédörr i aluminium byts till grå trädörr. Samtliga fönster målas gråa. Gaveldörr 
återställes och huset målas i en ljusgrå kulör istället för gul, brun, vit och grå.

Området är detaljplanelagt. Detaljplanen anger kvartersmark för bostadsändamål med be-
stämmelser om områdets bebyggande. Planen reglerar inte takmaterial eller färgsättning på 
tak. 

Området ingår i Länsstyrelsen Skånes regionala kulturmiljöprogram från 2006, som redo-
visar att området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och 
kulturmiljöstråk.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11
Ansökan om bygglov
Foton
Kontrollplan
Produktbild
Situationsplan
Detaljplan Förslag till byggnadsplan för Tomarps stationssamhälle i Östra Tomarps soc-
ken. Kristianstads län. (Tommarp 1), laga kraft 1936-09-28
Byggnader och miljöer på Österlen-Tommarp

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens be-
slutsförslag
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 79 forts Dnr 2021/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

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

har inkommit till byggnadsnämnden:
           - signerad kontrollplan

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

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

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 (tabell A 1.24 ) 3 952 kronor
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 79 forts Dnr 2021/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 80 Dnr 2021/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 22:7 - Bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad för 
vinodling till fritidshus 

Ärendebeskrivning

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

Ärendet behandlades vid Byggnadsnämndens sammanträde den 26 januari 2021. Bygg-
nadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Beslutsmotiveringen löd: Föreslagen byggnad bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha en 
god färg-, form- och materialverkan och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för 
omgivningen.

Beslutet blev den 22 mars 2021 upphävt och återförvisat till kommunen för fortsatt hand-
läggning. Skälet är enligt Länsstyrelsen att:
”Den i 32 § förvaltningslagen (2017:900) stadgade motiveringsskyldigheten kan samman-
taget inte anses uppfylld i beslutet. ”

Beslut från mark- och miljödomstolen, den 7 maj 2021, avvisar fastighetsägarens överkla-
gan av Länsstyrelsens beslut.

Byggnadsnämnden måste fatta nytt beslut i ärendet med motivering utifrån kommunens 
översiktsplan, riksintressena rörligt friluftsliv och högexploaterad kust samt ianspråktagan-
de av brukningsbar jordbruksmark då tidigare beslut är upphävt.

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 Hävdavä-
gen.
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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 utifrån klassificering av avkast-
ningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala) från Jordbruksverket. 

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 inför att ärendet var uppe 
för beslut förra gången. På grund av den relativt korta tidperiod som förflutet och att inga 
förutsättningar har ändrats har därför inte ärendet skickat på remiss igen.
  
Remissvar har redovisats i sin helhet till ärendet. 

 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 Hoby 1:21 som skriver:
 boende på Hoby 1:21 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
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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 därmed 
inte bedöma eventuella behov av sanering, lämplighet för boende m.m. 

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 åtta gånger per dag, måndag – fredag, 
åt vartdera håll. 
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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. 

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. 

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.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Mark- och miljödomstolens beslut 2021-05-07
Länsstyrelsens beslut 2021-03-22
Byggnadsnämndens beslut, 2021-01-26
Kartor
Remissvar
Ansökan om bygglov med handlingar, 2020-08-05

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Marken är redan ianspråktagen, eftersom huset redan finns, därmed påverkas ingen ny 
åkermark. 
Gällande ”privatisering” av tomtområdet, så gör det ju väldigt liten skillnad om det är en 
gårdsplan med omgivande gräsmatta för verksamhetslokal med uppställning av maskiner 
och tillbehör för odling m.m. eller en bostad med omgivande gräsmatta med trädgårdsmöb-
ler.
Områdespåverkan är obefintlig, och bebyggelsestrukturen påverkas inte negativt.   

 Ansökan om bygglov för ändrad användning 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  

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. 

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.

56

https://poit.bolagsverket.se/poit


Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-06-29

§ 80 forts Dnr 2021/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 

Avgift
Avgift och faktura har redan skickats ut vid tidigare prövning.

Reservationer

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

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Grannar (meddelande om beslut)
Fastighetsägare till Hoby 1:21 som haft erinran (rekommenderat brev)
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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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Svinaberga 2:3 - Fastighetsbildning, överklagat beslut 

Ärendebeskrivning

Lantmäteriet har i beslut den 4 april 2021 meddelat om avstyckning från Svinaberga 2:3 
samt bildande av gemensamhetsanläggning. Ärendet har innan beslut inte remitterats Sim-
rishamns kommun.
Lantmäteriets protokoll anger att styckningslotterna blir bebyggda 
bostadsfastigheter och att bygglov finns. Beslutet kan överklagas.

Byggnadsnämnden har på delegation överklagat Lantmäteriets beslut till Mark- och miljö-
domstolen. Av överklagandet framgår bland annat att de faktiska förutsättningarna avseen-
de bebyggelse inom fastigheten Svinaberga 2:3 är att det finns en huvudbyggnad (ett bo-
stadshus) och flera sidobyggnader varav två uthyrningsstugor inom fastighetens västra del. 
Det finns bygglov för ytterligare en uthyrningsstuga söder om de två befintliga stugorna 
som förrättningsbeslutet gäller.

Byggnadsnämnden informerades vid sammanträde den 25 maj 2021, § 53 om att nämnden 
genom delegeringsbeslut överklagat en fastighetsbildning. Ett delegeringsbeslut kan inte 
ändras av nämnden.

Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2021, § 54 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att göra en översyn och lämna eventuella förslag på revideringar/förtydligande 
av delegeringsordningen.

Fastighetsägaren till Svinaberga 2:3 har den 1 juni 2021 tillskrivit Byggnadsnämnden och 
begärt att beslut om överklagande omprövas. Vidare har fastighetsägaren den 14 juni 2021 
begärt att ärendet ska behandlas i nämnden.

Fastighetsägaren har tillskrivit Mark- och miljödomstolen och yrkat på att Byggnadsnämn-
dens överklagande på delegation ogiltigförklaras.

Mark- och miljödomstolen har i underrättelse den 15 juni 2021 berett Byggnadsnämnden 
tillfälle att yttra sig.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ylva Stockelberg-Deilert (L): Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte gjort något fel. De-
legeringsordningen som är otydlig är aktuell för revidering. Om ärendet varit uppe i nämn-
den hade det fått en annan utgång. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot avstyckning.
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Ann-Christin Råberg (S): Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte gjort något fel. Delege-
ringsordningen som är otydlig är aktuell för revidering. Om ärendet varit uppe i nämnden 
hade det fått en annan utgång.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Ylva 
Stockelberg-Deilerts förslag.

Omröstning 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för Ylva Stockelberg-Deilerts förslag
NEJ-röst för Ann-Christin Råbergs förslag

Omröstningsresultat

Med fem JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), 
Per-Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot fyra NEJ-röster (Ann-Christin Råberg 
(S), Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden enligt 
Ylva Stockelberg-Deilerts förslag.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Lämna yttrande till Mark- och miljödomstolen enligt följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte gjort något fel. Delegeringsordningen som 
är otydlig är aktuell för revidering. Om ärendet varit uppe i nämnden hade det fått 
en annan utgång. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot avstyckning.

Reservationer

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

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen
Fastighetsägaren till Svinaberga 2:3 för kännedom
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Yttrande till samhällsplanringsnämnden - detaljplan för del av Simris 
206:1, 20:31 och 20:33 (Stengården), granskning 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden har översänt granskningshandlingar för del av Simris 206:1, 
20:31 och 20:33 till byggnadsnämnden, för yttrande senast 17 juli 2021.

Planärendet gäller Stengårdens avloppsreningsverk strax söder om Simrishamn.  Syftet 
med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att i framtiden få bättre 
utvecklingsmöjligheter för reningsverkets verksamhet.  
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 27 maj 2021 att godkänna samrådshandlingen och 
fortsatt granskningsförfarande.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Kungörelse, planhandlingar, 2021-05-27

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända mot planförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden 
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Yttrande till samhällsplaneringsnämnden - detaljplan för Tommarp 
42:104, granskning 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden har översänt granskningshandlingar för Tommarp 42:104 till 
byggnadsnämnden, för yttrande senast 3 juli 2021.

Detaljplanen syftar till att pröva möjlighet till utbyggnad av spannmålsanläggning med nya 
lagringssilos samt göra den senaste silosutbyggnaden från 2014 planenlig.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 27 maj 2021 att godkänna samrådshandlingen och 
fortsatt granskningsförfarande.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/förslag till yttrande 2021-06-17
Kungörelse, granskningshandlingar 2021-05-27

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inget att invända mot detaljplaneförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsplaneringsnämnden  
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Aktuell information / förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov informerar:

Personalsituation –

Rekrytering pågår av bygglovshandläggare, utvecklingsledare/bygglovshandläggare och 
enhetschef bygglov.

Telefontid – avdelningen har telefontid måndag -torsdag mellan klockan 10-11.

Tankar finns om bokningsbar kalender (i office365), men det fungerar inte.

Ordförande avtackar enhetschef, Henrik Olsson. Henrik ska sluta som bygglovschef i Sim-
rishamn och börja arbeta i Ystads kommun.

_____
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