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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Närvarande ersättare: Anita Lindqvist (M), §§ 95-100, 101-106
Michael Mehler (M)
Birgitta Öman (S)
Bengt Bengtsson (S)
Hans Dahlqvist (SD)

Övriga närvarande: Anna Eliasson, stadsarkitekt, §§ 95-97
Camilla Hedin, bygglovshandläggare, §§ 95-97
Eva Ferlinger, bygglovshandläggare, §§ 95-97
Robert Oedeberger, §§ 95-97
Stephanie Harudd, bygglovshandläggare, §§ 95-97
Åsa Simonsson, förvaltningschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 95 Upprop och val av justeringsperson 2021/10 4
§ 96 Godkännande av föredragningslista 2021/11 5
§ 97 Information från stadsarkitekten - Diverse projekt 6
§ 98 Meddelanden 2021/12 7 - 8
§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/13 9 - 10
§ 100 Delårsrapport II 2021 2021/25 11
§ 101 Rörum 13:1 - förhandsbesked - nybyggnad av två en-

bostadshus
2021/56 12 - 16

§ 102 Stubbaröd 1:23 - Bygglov nybyggnad av hundpensio-
nat, återvisat från länsstyrelsen för fortsatt handlägg-
ning

2021/43 17 - 21

§ 103 Borrby 46:53 - Förhandsbesked nybyggnad av enbo-
stadshus, återfövisat från länsstyrelsen för fortsatt 
handläggning

2021/44 22 - 24

§ 104 Holmarna 1:22 - förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus

2021/58 25 - 28

§ 105 Hoby 3:9 - förhandsbesked för nybyggnad av fritids-
hus

2021/59 29 - 31

§ 106 Aktuell information / förvaltningschefens information 2021/14 32
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 95 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
2021-09-28

§ 96 Dnr 2021/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av föredragningslista och genomgång av ärenden

Ärendebeskrivning

Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på föredragningslistan.

Pkt 3 Information från stadsarkitekten - Diverse projekt

Pkt 4 Meddelanden

Pkt 5 Redovisning av delegeringsbeslut

Pkt 6 Delårsrapport II 2021

Pkt 7 Rörum 13:1 - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus

Pkt 8 Stubbaröd 1:23 - Bygglov nybyggnad av hundpensionat, återvisat från länsstyrelsen 
för fortsatt handläggning

Pkt 9 Borrby 46:53 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, återfövisat från länssty-
relsen för fortsatt handläggning

Pkt 10 Holmarna 1:22 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Pkt 11 Hoby 3:9 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:

1. Förvaltningschefens information., som pkt 12

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 97 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från stadsarkitekten - Diverse projekt

Ärendebeskrivning

Anna Eliasson, stadsarkitekt, informerar om pågående projekt:

- Simrishamns stad, tävling om att bli ”Årets stadskärna”

- Lasarettet 1, bostäder och vårdboende

- Vägval hamnen – finns olika förslag – en mötesplats om ska knyta an till Storgatan 
(Finns inriktningsbeslut antaget av samhällsplaneringsnämnden)

- Joneberg 3, tre radhus

- Simrislund, 50 lägenhtre och radhus

- Kivikshusen, 30 bostadshus

- Stationsområdet

- Skansen

- Skatepark

_____

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 98 Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2021-08-02 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut den 26 januari 2021 (delegation) om att avsluta ärende om klagomål på plank på 
fastigheten Hammenhög 117:2 (dnr 2020-506). 

2. Länsstyrelsens beslut 2021-08-05 som upphäver byggnadsnämndens beslut och visar 
ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning avseende beslutet den 29 mars 
2021 (delegation) för beviljat bygglov för ändrad användning av del av ekonomibygg-
nad till restaurang och servering på fastigheten Hannas 11:10 (dnr 2020-908).

3. Länsstyrelsens beslut 2021-08-25 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut den 26 mars 2021 (delegation) om förbud mot användning av del av byggnads-
verk på fastigheten Sandby 2:66 (dnr 2020-895). 

4. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-08-06 som avslår överklagandet på Länsstyrel-
sens beslut den 18 december 2020 som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut 
den 16 oktober 2020 § 114 om bygglov för ombyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Gladsax 29:4 (dnr 2020-394 och 2020/73 Evol)

5. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-08-13 som avslår överklagandet på Länsstyrel-
sens beslut den 11 juni 2021 som i sin tur avslog överklagandet på byggnadsnämndens 
beslut den 7 maj 2021 (delegation) om bygglov för nybyggnad av transformatorstation 
på fastigheten Hoby 16:3 (dnr 2021-218). 

6. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-08-06 som avslår överklagandet på Länsstyrel-
sens beslut den 16 februari 2021 som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut den 
11 december 2020 (delegation) om positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus på fastigheten Tåghusa 1:32 (dnr 2020-616). 

7. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2021-08-24 som inte ger prövningstillstånd. 
Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Mark- och miljödomstolens beslut 
2021-04-21 som avslog överklagan på länsstyrelsens beslut som upphävde byggnads-
nämndens beslut den 16 juli 2020 avseende positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Vallby 18:14 och Vallby 18:15 (dnr 2019-735, 2019-736 
och 2020/21, 2020/22 Evol).
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 98 forts Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

8. Rapport från Länsstyrelsen - Vägledning till kommuner samt återrapportering av goda 
exempel på när nämndens tillsyn har samordnats med annan kommunal tillsyn

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 99 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) augusti 2021
Bygglov och startbesked - Ronnie Hammar
Slutbesked – Seth Dahlqvist
Slutbesked – Ronnie Hammar
Slutbesked – Pannida Khammeeseenon
Startbesked – Seth Dahlqvist
Startbesked - Pannida Khammeeseenon
Startbesked – Ronnie Hammar

Lovärenden (ByggR) augusti 2021
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avvisning – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Louise Cedergren
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Beslut om förlängd handläggningstid – Kristina Skaneland

Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Kristina Skaneland
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Louise Cederlund

Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Malin Heikenberg
Bygglov och startbesked – Louise Cederlund
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Torvald Bennäs
Slutbesked – Seth Dahlqvist
Slutbesked – Ronnie Hammar
Slutbesked _ Pannida Khammeeseenon
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 99 forts Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Startbesked – Nicklas Eriksson
Startbesked – Ronnie Hammar

Fastighetsbildningsärenden evolution augusti 2021
Förrättningar – Eva Ferlinger 

Anställningar Evolution 
Åsa Simonsson

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-08-02—2021-08-31
Förteckning delegeringsbeslut Evolution, lista utskriveen 2021-09-09

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 100 Dnr 2021/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomiska rapporter / Bokslut 2021 - Delårsrapport II  

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens verksamhet avseende perio-
den januari-augusti 2021. 

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på 685 tkr (nämnd: 154 tkr och bygglov: 531 tkr) per 
31 augusti. Helårsprognosen för nämnden bedöms till ett överskott motsvarande 911 tkr förde-
lat på nämnden 157 tkr och bygglovsverksamheten 754 tkr.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-10
Helårsprognos per 31 augusti 2021

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per 31 augusti 2021.

 Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 101 Dnr 2021/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rörum 13:1 - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom Rör-
um 13:1. Önskemålet är två tomtplatser/byggrätter inom fastighetens västra del. Ansökan 
redovisar hustyp ”skånelänga” som förslag till byggnader.

Fastigheten är belägen mellan Rörum och Östra Vemmerlöv samt väster om Sträntevägen 
och Skräddaröds by. Fastigheten nås via Hasselbackavägen.

Det berörda området inom fastigheten är ängsmark/betesmark, och har så varit de senaste 
decennierna. Tidigare var området odlingsmark.
Området är avdelat av stengärde och ridå av träd/buskage. Området gränsar i norr och öster 
till trädbeväxt område. I söder vid Hasselbackavägen finns befintlig äldre bebyggelse. 
Landsbygdsområdet i stort består av en mosaik av ängsmark/betesmark, skogsmark och 
odlingsmark med gles och spridd bebyggelse bestående av gårdar och hus.

Området-de föreslagna tomtplatserna har en area på cirka 11 000 kvm.

Utredning och förutsättningar framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 8 september 2021.

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

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

Miljöförbundet framför att området bör värnas och att ny bebyggelse inte bör tillkomma 
utifrån natur- och kulturvärden samt informerar om enskild avloppsanläggning och radon 
mm.

Österlen VA framför att fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för anslutning till 
allmänt VA-ledningsnät och att anslutning till allmänt VA-ledningsnät inte kan erbjudas 
samt hänvisar till enskild lösning för vatten och avlopp.

Kommunekologen informerar om att området ligger inom område med nationell bevaran-
deplan för odlingslandskapet samt att området omfattas av riksintresse för naturvård.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 101 forts Dnr 2021/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

o Remissvar utan erinran har inkommit från Elmhults, Östaröds och Skräddaröds 
samfällighetsförening.

o Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Rörum 3:4 (samma 
ägare som till berörd fastighet) samt från fastighetsägare till Skräddaröd 1:14, 1:21 
och 1:31 (1 st).

o Remissvar har inte inkommit från fastighetsägare till Rörum 6:6 samt från fastig-
hetsägare till Skräddaröd 1:12, 1:19, 1:22 (samma ägare som till Skräddaröd 1:21), 
1:31 (2 st) och 1:63.

Bemötande av remissvar från sökande föreligger.

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

Förvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Kartor och flygfoto
Ansökan om förhandsbesked
Remissvar
Bemötande av remissvar
Kommunens översiktsplan - kap 3A

Jäv

Anders Johnsson (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid föredragning, överläggningar 
och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Anita Lindqvist (M). Ann-Christin Råberg (S) 
tjänstgör som ordförande vid föredragning av ärendet. Jan Persson (C) tjänstgör som ordfö-
rande då nämnden fattar beslut.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 101 forts Dnr 2021/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Christin Råberg (S): Avslag i enlighet med förvaltningens beslutsförslag
Kristina Nilsson (M): Bevilja ansökan om förhandsbesked.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15.43-15.53.

Beslutsgång

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Anitha Lindqvist (M), Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert 
(L), Per-Ove Nilsson (SD), Jan Persson (C)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansö-
kan om förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Husen ligger i anslutning till sammanhållande bebyggelse. 
Grannarna är positiva till att det byggs. Det finns inga större natur och kulturella värden 
som ska värnas.
Markanvändning bör beaktas i långsiktigt perspektiv. 
Det är många som vill flytta till landsbygden i Simrishamns Kommun, vilket vi ska vara 
glada för.

 Som förhandsbesked meddelas att föreslagen åtgärd medges.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 101 forts Dnr 2021/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

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

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

Förhandsbeskedet är giltigt i två år från den dag beslutet vinner laga kraft.

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Avgift
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked                  13 585 kronor
Tidsfristen för handläggning av förhandsbesked har löpt ut. Avgiften reduceras med hela 
beloppet, avgiften blir noll.

Reservationer

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

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 101 forts Dnr 2021/56

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.

16



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 102 Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stubbaröd 1:23 - Bygglov nybyggnad av hundpensionat, återvisat från 
länsstyrelsen för fortsatt handläggning 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden fattade den 29 juni 2021, § 71 beslut om att bevilja bygglov för ny-
byggnad av hundpensionat för rubricerade fastighet.

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 den fastighetens in- och utfartsväg.

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till kommunen för fort-
satt handläggning.

Handlingar som ingick i prövningen inför nämndens beslut den 29 juni 2021 ingår i den 
fortsatta prövningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-14
Länsstyrelsens beslut 2021-07-26, inkommet 2021-07-27
Nämndens beslut 2021-06-29, § 71
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Ansökan med bilagor
Remissvar

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov enligt tidigare ställningstagande
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 102 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 5 JA-röster (Anitha Lindqvist (M), Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert 
(L), Per-Ove Nilsson (SD), Jan Persson (C)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansö-
kan om bygglov.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan avser en ekonomibyggnad för djurhållning (hunddagis). 

Marken brukas idag som betesmark, och klassas lågt gällande avkastning. Ansökan avser 
en ekonomibyggnad för djurhållning (Hunddagis). Betesmarken har låg avkastning som 
åkermark, och annan lämplig placering inom fastigheten är svår att hitta. Att begära att 
sökanden ska inventera marker utanför sin egen fastighet som man inte förfogar över är 
inte rimligt att begära.  Liksom många andra ekonomibyggnader på landsbygden så utgör 
den yta som inte i framtiden kan brukas bara den yta som byggnaden upptar. Betesdjur 
kommer att beta fram till väggen på byggnaden, eller att det i förekommande fall kan odlas 
fram till huset. För att kunna utveckla sitt företag och bidra till landsbygdsutvecklingen 
anser vi att det är rimligt att bygglov beviljas för denna byggnad och den begränsade yta 
den upptar. 
Det är naturligt att bygga i närheten av bostaden (drift-centrat där man utgår ifrån).            
Djurhållning är lämpligast på landsbygden, där stora avstånd är en fördel. Av nybyggnads-
kartan framgår att placeringen är föreslagen i en svacka i landskapet. Eventuella ljudstör-
ningar kommer då att till del tas upp av topografin och omgivande skog. Verksamhetsutö-
varen får ta ansvar för och förebygga eventuella störningar.  Vi bedömer att de störningar 
som eventuellt kan är under dagtid, och under begränsade tider. Det olägenheter som kan 
upplevas störande bedöms inte större än att de kan accepteras då avstånd till närmaste 
grannes bostad är över 200 m. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 102 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Landsbygdsutveckling och dess diversifiering kräver naturligt nya byggnader, som skapar 
nya möjligheter. Vi anser inte att detta enskilda ärende med sina specifika förutsättningar 
skulle utgöra underlag för prejudikat för framtida ansökningar. Varje ärende får bedömas 
utifrån sina förutsättningar.   

Instansordningens princip som Länsstyrelsen hänvisar till i sitt beslut definieras inte i lag-
text men anses följa av funktionsfördelningen mellan de olika rättsliga instanserna. Syftet 
är att tyngdpunkten i rättsskipningen ska ligga i första instans. Vi anser att detta är uppfyllt 
genom byggnadsnämnden tydliga ställningstagande i ärendet.

För att kunna utveckla sitt företag och bidra till landsbygdsutveckling anser vi att det är 
rimligt att bygglov beviljas för denna byggnad och den begränsade yta den upptar. Bygg-
nadsnämnden har tydligt tagit ställning i ärendet, och utvecklar sitt ställningstagande enligt 
ovan.

 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  272 35 Simrishamn.  

 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
…………………………………
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 102 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

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

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

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

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

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
Tabell A 2.12:     35 568 kronor

Avgifterna är debiterade sedan tidigare.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 102 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

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

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig 
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Grannar (meddelande om beslutet)
Fastighetsägare till 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 telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 103 Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borrby 46:53 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, återförvisat 
från länsstyrelsen för fortsatt handläggning 

Ärendebeskrivning

Nämnden fattade den 29 juni 2021, § 72 beslut att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med mera på rubricerad fastighet.

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

Länsstyrelsen upphäver beslutet och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handlägg-
ning.

Handlingar som ingick i prövningen inför nämndens beslut den 29 juni 2021 ingår i den fort-
satta prövningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-14
Länsstyrelsens beslut 2021-07-26, inkommet 2021-07-27
Nämndens beslut 2021-06-29, § 72
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Ansökan med bilagor
Remissvar

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan omförhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om förhandsbesked, enligt tidigare ställningsta-
gande

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner at nämnden beslutat bevilja ansökan 
om förhandsbesked.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 103 forts Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Anitha Lindqvist (M), Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert 
(L), Per-Ove Nilsson (SD), Jan Persson (C)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansö-
kan om förhandsbesked.

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.  

Motivering: Med tanke på nuvarande lantbrukares yttrande om svårigheter att bruka mar-
ken effektivt och storskaligt, så passar ett småskaligt jordbruk bättre.  Då är en permanent 
bostad på fastigheten motiverad. Landsbygdsutveckling kräver ibland att nya byggnader 
kan tillkomma.  
Det är endast den yta byggnaderna och gårdsplan upptar som utgår som odlingsmark.  Öv-
rig mark kommer enligt sökanden att brukas småskaligt. Skulle så inte ske utgör marken 
ändå en åkermarksreserv oavsett vilken användning ägaren väljer att ha på marken.  Bygg-
nadsnämndens krav på placering i anslutning till befintlig bebyggelse gör att den mark som 
tas ur produktion är så marginell, och utgörs endast av själva byggnaden, vilket gör att den 
kan accepteras. Kommunalt VA finns framdraget.         

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

Huset placeras på norra tredjedelen av fastigheten, så att huset fyller ut luckan mel-
lan befintliga hus, så att en god bebyggelsestruktur bibehålls.

Huset uppförs i traditionell och för platsen lämplig stil.

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.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
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§ 103 forts Dnr 2021/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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
Tabell A 11.2: 13 585 kronor är redan debiterad.

Reservationer

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

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Medsökande
Fastighetsägare
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till 

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

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

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även 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
2021-09-28

§ 104 Dnr 2021/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Holmarna 1:22 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Holmarna 1:22 inkom den 25 mars 2021 till 
Byggnadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.  

Fastigheten ligger utom detaljplan. 

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. 
Erinran har inkommit från fastighetsägare till  

Förvaltningens utredning med bedömning och förutsättningar framgår av tjänsteskrivelse 
daterad den 13 september 2021.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Kartor, 2021-09-14
Ansökan om förhandsbesked, 2021-03-25
Situationsplan, 2021-03-25
Följebrev, 2021-05-27
Remissvar, 2021-06-08, 2021-06-10, 2021-06-18, 2021-06-22, 
2021-06-28
Bemötande av remissvar, 2021-08-26 
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15. - 
kap 3A Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 2, 4-5 §§, 9 kap. 17 och 18 §§ samt 
Miljöbalken 3 kap. 4 §

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordförande ställe förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan 
om förhandsbesked.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 104 forts Dnr 2021/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Anitha Lindqvist (M), Kristina Nilsson (M), Ylva Stockelberg-Deilert 
(L), Per-Ove Nilsson (SD), Jan Persson (C)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Mats Kaldvee (ÖP), Mats Möller (FI)) beslutar nämnden bevilja ansö-
kan om förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Trakten består av spridd bebyggelse. Små gårdar och mindre bostäder. Smala grusade till-
fartsvägar.  

En förutsättning för att bibehålla en levande landsbygd är att folk väljer att bosätta sig där. 
Då får vi fler som bryr sig om sin närmiljö, och vårdar den. Det skapar underlag till nä-
ringslivet både på kort och lång sikt.    

Marken är mycket stenbunden, och har en låg klassning. ”Öppna” partier består företrädes-
vis av betesmark. Att med moderna maskiner lägga dessa marker under plog låter sig knap-
past göras. Den begränsade yta som denna byggnad, med anslutande väg och gårdsplan tar 
är marginell. Gröna ytor inom tomten kan anses vara markreserv och är lätta att återställa 
om behov skulle uppstå i framtiden. Fram till dess kan markens avkastning bestå av privat 
trädgårdsodling, fruktträd, och blomsterängar. 

Närhet till djurhållning finns nästan alltid på landsbygden. Här finns betesdjur, men ingen 
koncentrerad djurhållning i närområdet.          
Mängden stenmurar som omger de små beteshagarna är framträdande och skapar ett möns-
ter i landskapet.  
Med ett väl anpassat bostadshus, där man tar hänsyn till markens topografi och befintliga sten-
murar blir ingreppet på platsen acceptabelt.

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

Upplysningar
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
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§ 104 forts Dnr 2021/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Om stenmurar berörs av exploateringen ska kontakt tas med Länsstyrelsen för rådgivning 
och eventuell dispens.

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. 

Avgifter
Förhandsbesked:
Tabell A 11.2:   13 585 kronor

Avgiftsreducering 5/5:  - 13 585 kronor
                              0 kronor

Avgifterna är antagna i Kommunfullmäktige och baseras på prisbasbelopp. Mervärdesskatt 
tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning

Reservationer

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

_______

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

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 104 forts Dnr 2021/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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
2021-09-28

§ 105 Dnr 2021/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hoby 3:9 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Hoby 3:9 kom den 22 april 2021 in till bygg-
nadsnämnden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.  
Efter första remissomgången reviderades ansökan och en ny remiss skickades ut. 

Handlingar redovisar att man avser att riva befintlig byggnad (förråd) och uppföra ett bo-
stadshus i den nordöstra delen av fastigheten. 

Fastigheten ligger utom detaljplan. 

Fastigheten är belägen sydväst om Skillinge och nordväst om Norrekås.
Marken inom fastigheten består av ängsmark delvis beväxt med träd och buskage.

Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande. 
Erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 3:25, 3:32 och 3:33.  

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

Bebyggelse inom fastigheten skulle innebära en negativ påverkan på landskapets särdrag. 
Bedömningen är att en byggnation påtagligt skulle skada natur- och kulturvärden.

Ansökan bedöms inte vara lämplig utifrån områdets värden och översiktsplanens ställ-
ningstagande. 

Ansökan bedöms heller inte uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagen och Miljö-
balken avseende hushållning med mark. Jordbruksmark är av nationell betydelse och ska 
endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhälls-intressen. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

§ 105 forts Dnr 2021/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-14
Kartor, 2021-09-14
Ansökan om förhandsbesked, 2021-04-22
Följebrev, 2021-04-22
Situationsplan, 2021-07-07 
Platsanalys, 2021-07-07
Följebrev efter revidering, 2021-07-07
Remissvar, 2021-06-11, 2021-06-20, 2021-06-21, 2021-07-07, 2021-08-03, 2021-08-07
Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30 § 216, laga kraft 2017-03-15,
kap 3A kap 3B, pausområde 1B.  
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 2, 4-5 §§, 9 kap. 17 och 18 §§ samt Miljöbalken 3 
kap. 4 § och 4 kap. 1 ,2, 4§§

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse skada de kultur- och naturvärden 
som finns på platsen. Marken bedöms inte vara lämplig för ändamålet och bidrar inte till en 
god hushållning. Jordbruksmark är av nationell betydelse och ska endast tas i anspråk för 
att tillgodose väsentliga samhälls-intressen. Ansökt åtgärd bedöms enbart tillgodose ett 
enskilt intresse.

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

Avgifter
Förhandsbesked och extra remissutskick:
Tabell A 11.2: 13 585 kronor
Tabell A 18.2: 2 x 988=               1 976 kronor
                                                    15 561 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
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§ 105 forts Dnr 2021/59

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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§ 106 Dnr 2021/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information / förvaltningschefens information 

Ärendebeskrivning

Åsa Simonsson, förvaltningschef informerar:

Personalsituation
Fyra nya handläggare – förvaltningen består nu av sex bygglovshandläggare och två bygg-
nadsinspektörer. (+ två byggnadsinspektörer på konsultbasis)

EC för bygglov börjar sin anställning den 1 november 2021

Service
Telefontid: måndag-torsdag mellan klockan 11-12 – två handläggare
Funderingar finns kring alternativa lösningar vad gäller rådgivning

Organisation
Organisationsjustering – gäller från och med 1 oktober 2021
Innebörden för bygglov är att bygglovsenheten placeras som en tredje enhet inom en pla-
neringsavdelning. På så vis förtydligas och förstärks att samhällsbyggnadsprocessen häng-
er ihop.

_____ 
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