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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande
Kristina Nilsson (M)
Jan Persson (C), jäv § 154
Anders Turesson (C), tjänstgör för Jan Persson § 154
Ylva Stockelberg-Deilert (L)
Ann-Christin Råberg (S)
Fredrik Olsson (S)
Pontus Ekström (MP)
Eje Hellerstedt (V)
Per Ove Nilsson (SD)

Närvarande ersättare Anita Lindqvist (M)
Michael Mehler (M), §§ 146-150
Anders Turesson (C), §§ 146-153, 155-163
Anne-Li Roshagen (KD)
Birgitta Öhman (S)
Bengt Bengtsson (S)
Mats Kaldvé (ÖP)
Jacques Öhlund (FI)
Hans Dahlqvist (SD)

Camilla Hedin, bygglovshandläggare, §§ 146-150
Emilia Hallgren, kommunikatör
Eva Ferlinger, föredragande bygglovsarkitekt
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Kristina Skaaneland, bygglovshandläggare, §§ 146-150
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare

 Övriga närvarande
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

ÖPPEN DEL AV SAMMANTRÄDET 2019/86
§ 146 Upprop och val av justeringsperson 2019/7 4
§ 147 Ändring av föredragningslistan och genomgång av 

ärenden
2019/8 5

§ 148 Meddelanden 2019 2019/2 6 - 7
§ 149 Förvaltningschefens information 2019/16 8
§ 150 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/10 9 - 10
§ 151 Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-11-30 2019/39 11

EVENTUELL AJOURNERING INFÖR ALLMÄN 
FRÅGESTUND

2019/86

§ 152 Ajournering inför stängd del av sammanträdet 2019/86 12
§ 153 INFORMATION - Bästekille 8:19 - 8 tomter för bo-

stadsändamål -förhandsbesked
2019/92 13

§ 154 INFORMATION - Inkomna skrivelser angående 
byggnadsnämndens vice ordförande, översänt från 
kommunrevisionen

2019/93 14 - 15

§ 155 Nämndplan 2020-2022 (budget 2020) 2019/45 16
§ 156 Backen 1:7 m fl - förhandsbesked - nybyggnad av två 

enbostadshus
2019/87 17 - 20

§ 157 Gärsnäs 1:16 - förhandsbesked - nybyggnad av enbo-
stadshus och maskinhall

2019/89 21 - 26

§ 158 Simrishamn Tegelbruket 7 - fasadändring 2019/91 27 - 28
§ 159 Simrishamn, Tegelbruket 7, byggsanktionsavgift 2015/354 29 - 30
§ 160 Simrishamn Bogen 1, byggsanktionsavgift 2014/397 31 - 32
§ 161 Tobisborg 1:1 - Ändrad användning till restau-

rang/café/spa och pub
2019/90 33 - 36

§ 162 Ansökan om strandskyddsdispens Tobisborg 1:1 2019/94 37 - 40
§ 163 Remiss - Detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl 

(Hammenhögs skolområde) 
2018/104 41
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 146 Dnr 2019/7

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
2019-12-17

§ 147 Dnr 2019/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning

Sammanträdet inleds med genomgång av ärendena på dagens sammanträde.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Tobisborg 1:1, ansökan om strandskyddsdispens.

 Skrivelse från kommunrevisionen tas upp för beslut.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 148 Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut 2019-11-27 som upphäver del av beslutet för tillbyggnad i form
av orangeri på överklagandet på byggnadsnämndens beslut den 20 augusti 2019 § 87
som beviljade bygglov för ändrad användning, om- och tillbyggnad samt fasadändring
(saluhall) på fastighet Laxen 3 (dnr 2019/264).

2. Länsstyrelsens beslut 2019-11-25 som upphäver byggnadsnämndens beslut den 30 sep-
tember 2019 § 388 som beviljade bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastighet Hjälmaröd 82:12 (dnr 2019/350).

3. Mark- och miljödomstolens kallelse 2019-11-25 till syn den 16 januari 2020 kl 11:00
på överklagan av länsstyrelsens beslut 2019-06-03 som upphävde byggnadsnämndens
beslut 2018-12-18 avseende ventilationsutrymme på fastigheten Viks Fiskeläge 4:10
(2018/339).

4. Mark- och miljödomstolens dom 2019-11-15 som avslår överklaganden på länsstyrel-
sens beslut den 1 augusti 2019 som avslog överklagan på byggnadsnämndens beslut
den 1 juli 2019 § 277 avseende beviljat lov för garage på fastigheten Mellby 3:130
(2019/287).

5. Länsstyrelsens beslut 2019-11-14 som lämnar tillstånd för nybyggnad av en redskaps-
bod inom område med landskapsbildskydd samt delvis avvisning av ansökan avseende
padelbana på fastigheten Hoby 11:50.

6. JO (riksdagens ombudsmän) beslutade 2019-11-07 om kritik mot byggnadsnämnden i
Simrishamns kommun för långsam handläggning av ärenden gällande enkelt avhjälpta
hinder. Det avser fastigheterna Liljan 3 och Kocken 6 där beslut om att inte vidta åtgär-
der fattades av byggnadsnämnden den 12 mars 2019 (2015/531, 2015/509).

7. Länsstyrelsens beslut 2019-11-07 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens
beslut den 4 september 2019 § 357 som beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av
komplementbyggnad på fastighet Stiby 7:9 (dnr 2019/147).

8. Länsstyrelsens beslut 2019-11-07 som avvisar överklagandet av byggnadsnämndens
beslut den 20 augusti 2019 § 347 som beviljade bygglov för nybyggnad av enbostads-
hus och garage på fastighet Svabesholm 1:32, numera 1:69 (dnr 2019/402).
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 148 forts Dnr 2019/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

9. Länsstyrelsens beslut 2019-10-03 som avslår överklagandet av byggnadsnämndens be-
slut den 28 maj 2019 § 56 som beviljade bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fas-
tighet Taltrasten 21 (dnr 2018/619).

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt över-
klagade beslut om förhandsbesked under perioden 2019:

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

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

4 2 0 3 1 3 2 4 0 5 6

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

1 2 1

Rättssäkerhet % (un-
der en 12 mån period)

77 74 74 72 69 71 69 74 62 62 68

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

53 38 52 51 32 52 41 19 30 57 40

Antal under månaden 
överklagade beslut

2 1 2 1 2 4 4 1 5 1 1
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 149 Dnr 2019/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK: rekrytering av byggnadsinspektör pågår. An-
nons är ute. 

Presentation av Kristina Skaaneland, som ska börja handlägga bygglovsprövningar och 
Emilia Hallgren, som är samhällsbyggnadsförvaltningens nya kommunikatör.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 150 Dnr 2019/10

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) november 2019
Avskrivningar – Camilla Hedin
Slutbesked – Jonas Mårtensson 
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Startbesked – Henrik Olsson

Lovärenden (ByggR) november 2019
Avskrivningar – Camilla Hedin
Avskrivningar – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Henrik Olsson
Beslut om förlängd handläggningstid – Camilla Hedin
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Henrik Olsson
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Henrik Olsson
Förhandsbesked – Camilla Hedin
Rivningslov med startbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Jonas Mårtensson
Slutbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Henrik Nordström
Startbesked – Jonas Mårtensson
Ändring av kontrollansvarig – Henrik Nordström
Avskrivning – Henrik Olsson
Strandskydd – Eva Ferlinger
Strandskydd – Camilla Hedin
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 150 forts Dnr 2019/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

– 
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) november 2019
Beslut om slutbesked – Henrik Nordström
Beslut om slutbesked – Jonas Mårtensson
Beslut om slutbesked – Henrik Olsson
Slutbevis – Jonas Mårtensson

Startbesked (Evolution) november 2019
Startbesked – Henrik Olsson

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2019-11-01—2019-11-30
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2019-11-01—2019-11-30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

10



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 151 Dnr 2019/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-11-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp byggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-november 2019. Prognosen visar att nämnden förväntas hålla årets budget, med ett 
mindre överskott.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-02
Ekonomisk rapport per november 2019

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per november 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 152 Dnr 2019/86

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ajournering inför stängd del av sammanträdet

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar åhörare för visat intresse.
Sammanträdet ajourneras inför stängd del av sammanträdet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Emilia Hallgren, kommunikatör, bjuds in, i egenskap av att sätta sig in i nämndens
arbete, att deltaga under hela sammanträdet.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 153 Dnr 2019/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - Bästekille 8:19 - 8 tomter för bostadsändamål -förhandsbe-
sked

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK redogör för ärendet. Alla remissvar har inte 
kommit in. Sakägare har begärt förlängd svarstid, och sökande ska beredas möjlighet att 
yttra sig över inkomna synpunkter.

Ärendet kommer att tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i januari 2020.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 154 Dnr 2019/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inkomna skrivelser angående byggnadsnämndens vice ordförande, över-
sänt från kommunrevisionen 

Ärendebeskrivning

 
kommunrevisionen lämnat in skrivelser gällande byggnadsnämndens vice ordförande,  

. De vill med sina skrivelser att det riktas uppmärksamhet på de, vad brevskri-
varna anser, missförhållanden som råder i kommunens byggnadsnämnd. De hävdar att 
byggnadsnämnden vice ordförande brister på flera punkter i de ”Etiska reglerna för kom-
munalt förtroendevalda i Simrishamns kommun”, antagna 070625. 

Kommunrevisionen överlämnar skrivelserna med dess bilagor till byggnadsnämnden då 
revisionen anser att det inte ligger inom deras uppdrag att granska detta (tolkning kommu-
nal-lagen, KL 12:1 st 2) Revisionen anser att misstankar och beskyllningar om att en kom-
munal förtroendeman ska ha missbrukat sin ställning är allvarliga och bör bli föremål för 
granskning. Hur en sådan ska genomföras, avstår dock revisionen från att ha synpunkter 
på. När det gäller vem som ska initiera en granskning anser revisionen att det i första hand 
torde ankomma på den nämnd vid vilken förtroendemannen i fråga är verksam.

Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser, översända från kommunrevisionen, 2019-11-26

Jäv

 anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet.
I hans ställe tjänstgör Anders Turesson (C).

Överläggningar

Ett resonemang kring anklagelserna förs. Byggnadsnämnden anser att det inte ligger inom 
deras uppdrag att ytterligare granska detta. Byggnadsnämndens konstaterar att  
vid de tillfälle i de ärenden som brevskrivarna nämner har hanterats av byggnadsnämnden, 
så har han anmält jäv. Det gäller i såväl presidieberedning som beredning och beslut i 
nämnden. Då har han lämnat rummet. Nämnden konstaterar att en vidare opartisk utred-
ning som ska behandlas i nämnden riskerar att bli politiserad. Om en sådan ska göras så 
bör den utföras av revisorerna eller någon utsedd av dem
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 154 forts Dnr 2019/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 , vilken skrivelserna berör, har anmält jäv vid behandling av ärenden rö-
rande de fastigheter som nämns i aktuella skrivelser.

 En eventuell utredning, en opartisk sådan, bör initieras och utföras av annan än 
byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden, i likhet med revisionen ser allvarligt på de 
framförda anklagelserna, men kan inte avgöra eller värdera vad som sagts och 
gjorts utanför nämndens sammankomster.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 155 Dnr 2019/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämndplan 2020-2022 (budget 2020) 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2019, § 257, att fastställa driftbudgeten för 
2020–2022, dvs nämndernas ramar samt finansieringen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till nämndplan 2020–2022 med drift-
budget och nämndmål med tillhörande nyckeltal för byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag till nämndplan 2020–2022 (med driftbudget och nämndmål)
Samverkan med de fackliga organisationerna, 2019-12-16

Överläggningar

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, redogör för ärendet. Nämnden kommer att 
arbeta med sina mål igen i februari 2020.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna nämndplan 2020–2022, inklusive driftbudget, preliminära nämndmål 
och nyckeltal för byggnadsnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 156 Dnr 2019/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Backen 1:7 m fl - förhandsbesked - nybyggnad av två enbostadshus 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med komplementbygg-
nader inom fastigheterna Backen 1:7, 1:8, 1:9 och 1:66.

Berört område är beläget i Vik, öster om Viks Stora Väg (väg 9) och väster om befintlig 
bebyggelse inom norra delen av Viks fiskeläge.

I ansökan redovisas två tomter med gemensam infart från norr och en bullerdämpande mur 
mot vägen i sydväst.

Marken inom området är gräsbevuxen, närmast vägen finns träd och buskage. Det berörda 
områdets areal är cirka 2 100 kvm.

Området i stort omfattas av riksintressen för friluftsliv och kulturmiljövård samt högexploate-
rad kust enligt Miljöbalken (MB).
Utdrag ur MB 3:6, 4:1-2,4: Område som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada miljön. Exploateringsföretag får komma till stånd endast om det 
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas kulturvärden. Inom området ska 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag. Inom kustområdet får fritidsbebyggelse komma till 
stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Området omfattas inte av förordnande och berörs inte av dikningsföretag. Området berörs 
inte av detaljplaner.

Närmsta ort för samhällsservice är Simrishamn. Hållplatser för kollektivtrafik (regionbus-
sar) finns i Vik.

Området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer och kulturmiljö-
stråk.

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 - ett regionalt kunskapsunderlag - redovisar 
kulturhistoriska värden: Vik - Böndernas gårdar och fiskarnas boningshus ligger sida vid 
sida. Bebyggelsen är till övervägande del låg och oregelbundet grupperad kring de sling-
rande, smala gatorna och sträddena vilka ofta kantas av låga stenmurar. Moderna hus har 

17



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 156 forts Dnr 2019/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

tillkommit i miljön och följer den traditionella strukturen. Kulturmiljöprogrammets kul-
turmiljöstråk omfattar orten, landsvägen och kustzonen.

Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 
30 november 2015, § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för mar-
kanvändning och bebyggelseutveckling: Ny bebyggelse lokaliseras till befintliga orter i 
enlighet med bebyggelsestrategin för att uppfylla de överordnade målen hållbarhet och 
långsiktigt hållbar kommunal service och ekonomi. Nybyggnad ska ske som en varsam och 
kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse i basorterna.
Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att 
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan 
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling.
Översiktsplanens redovisning för Vik: Ortsarvgränsningen för Vik ramar in den befintliga 
bebyggelsestrukturen vilket inkluderar det berörda området och bostadsfastigheten norr 
därom. Inom ortsavgränsning ska utbyggnad företrädelsevis ske som kvalitativ förtätning 
inom befintlig bebyggelse. (Området norr om Vik ingår i pausområde - landskapsområde 
som ska värnas - Viks Fiskeläge till Kivik via Stenshuvud.)

Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande:

Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Rörum 2:10 (1 st) och Rörum 
66:1 (Österlens Golfklubb) samt från Simrishamns kommun som ägare till Rörum 67:5.

Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Backen 1:37.

Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Backen 1:69, Grävsvinssträtet 1:38, 1:59 
och 1:60 samt Rörum 2:10 (1 st).

Sammanfattning av remissvar framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 6 december 2019.

Remissvar har översänts till sökanden för kännedom och bemötande. Sökanden har i skri-
velse den 11 december 2019 bemött inkomna synpunkter.

Översiktsplanen redovisar inte berört område som utbyggnadsområde och detaljplanlagda 
områden för bostadsändamål (planreserv) finns för Vik-området, men det berörda området 
är beläget inom ortsavgränsning för Vik inom vilket utbyggnad företrädelsevis ska ske som 
kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse/ortsavgränsning.

Bedömningen är att två nya byggrätter kan tillkomma i området. Två nya tomtplatser be-
döms som godtagbart utifrån områdets förutsättningar - översiktsplanens upplägg, orts- och 
bebyggelsestruktur samt trafik- och VA-situation.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 156 forts Dnr 2019/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Placering av byggnader och mur behöver ske utifrån trafikbullerutredning och med hänsyn 
till VA-ledningar.

Fastighetsbildning för området bör omfatta fastighetsreglering inkl. förslagsvis gemensam-
hetsanläggningar för tillfarter.

Beslutsunderlag

Sökandens skrivelse/bemötande, 2019-12-11
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-06
Kartor och flygfoto
Översiktsplan - kap 3A och 3B.1
Ansökan om förhandsbesked 2019-10-25

Överläggningar

Eva Ferlinger, bygglovsarkitekt, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Vid avvägning mellan allmänna och enskilda intressen är bedömningen att föreslaget upp-
lägg där två enbostadshus, två tomtplatser tillkommer kan betraktas som godtagbart i sam-
manhanget. Förutsättningar för en fortsatt god bebyggelsestruktur bedöms föreligga varför 
positivt förhandsbesked kan meddelas.

 Som förhandsbesked meddelas att föreslagna åtgärder kan medges.

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

Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:
-Yttranden från Trafikverket och VA-avdelningen ska beaktas.
-Trafikbullerutredning behöver genomföras.
-Fastighetsbildning behöver genomföras.
-Byggnader ska till skala och format harmonisera med befintlig bebyggelse i området.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Underrättelse: 65 x 46,5 = 3 023 kronor

7 673 kronor
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 156 forts Dnr 2019/87

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
Tidningar. 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 positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansö-
kan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Backen 1:37

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
2019-12-17

§ 157 Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gärsnäs 1:16 - förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och ma-
skinhall 

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och en maskinhall inom 
fastigheten Gärsnäs 1:16. Byggrätt önskas inom ett område av fastigheten som är beläget i 
anslutning till södra delen av Gärsnäs, området nås via Hammenhögsvägen.

I ansökan redovisas att maskinhallen/verksamhetslokalen ska inrymma verkstad och ma-
skiner vilka ska användas för jord- och skogsbruksverksamhet i mindre skala.

Berört område benämns Jägareparken. Marken inom området är till stor del skogbeväxt, 
vilket det har varit under lång tid. Inom nordvästra delen av området finns öppen gräsmark. 
Inom norra delen av området finns ett bostadshus och därtill hörande komplementbyggna-
der. Bostadshuset har funnits på platsen under lång tid, huset benämns Jägarehuset på eko-
nomiska kartan från 1930-talet. Området Jägareparken har en areal på drygt 8 hektar.

Gärsnäs 1:16 är en jordbruksfastighet med en areal på cirka 263 hektar. Marken inom fas-
tigheten är till största delen odlingsmark. Gården (bostadshus och ekonomibyggnader) är 
belägen inom den södra delen av fastigheten, öster om Herrestadsvägen och norr om Gärs-
näs Slott.

Området omfattas inte av förordnanden eller riksintressen. Området berörs inte av dik-
ningsföretag.

Jordbruksverkets åkermarksgradering redovisar att jordens klassning i området är 7 utifrån 
klassificering av avkastningsvärde enligt en tiogradig skala (värdestegringsskala).

Järnvägsstation och hållplats för kollektivtrafik (tåg och regionbussar) samt samhällsser-
vice finns i Gärsnäs.

Ortsområdet norr om fastigheten Gärsnäs 1:16 och vägen till Jägareparken (Hammenhögs-
vägen) är detaljplanlagt. Gällande detaljplan anger, sett från väster till öster, områden för 
idrottsändamål, allmänt ändamål (skola) samt allmän plats park i anslutning till kvarters-
mark för bostäder.

Området i stort är av regionalt intresse för särskilt värdefulla kulturmiljöer.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 157 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 - ett regionalt kunskapsunderlag redovisas 
kulturhistoriska värden: Området Gärsnäs och Östra Herrestad består av ett öppet odlings-
landskap, präglat av storgodsdriften och genomkorsat av kraftiga alléer.

Kommunens naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 
31 maj 2010, § 44, redovisar att naturområdena runt Gärsnäs har stor betydelse både som 
närrekreationsområde och som livsmiljö för undanträngda och hotade arter. Naturvårdspro-
grammets beskrivning av Jägareparken: Den är en liten lövskogsdunge i anslutning till 
byn, säkerligen planterad en gång i tiden, långvarig brist på skötsel har skapat värden i 
form av död ved och fallna trädstammar. Parken är ett lättillgängligt och viktigt närrekrea-
tionsområde för Gärsnäsborna.

Översiktsplanen för Simrishamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 
30 maj 2015, § 216, laga kraft 15 mars 2017, redovisar ställningstaganden för markanvänd-
ning och bebyggelseutveckling:
Ny bebyggelse bör lokaliseras enligt bebyggelsestrategin. Kommunen är restriktiv framför 
allt mot ingrepp på odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta kan påver-
ka ändamålsenlig drift. Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn till brukningsbar mark, 
företräde ska ges till sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet och medför 
en från allmän synpunkt god hushållning, brukningsbar mark får tas i anspråk endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att positiv bedömning görs 
om nybyggnation avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.

Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet Hållbarhet. Strategin redovisar att 
bebyggelse ska samlas och befintliga orter ska förtätas så att service och infrastruktur kan 
optimeras vilket ökar möjligheterna till en hållbar utveckling.

Översiktsplanens redovisning för Gärsnäs och för berört område: Detaljplanlagda områden 
för bostadsändamål (planreserv) finns inom och i anslutning till orten. Område söder om 
Gärsnäs är inte redovisat som utbyggnadsområde. Jägareparken beskrivs som tätortsnära 
natur, som en del av ortens grönstråksområde, och ingående i den grönstruktur som fö-
reslås att utvecklas. Jägareparken redovisas som ett område med höga naturvärden.

Översiktsplanens ställningstagande för naturskydd: Områden med höga naturvärden (enligt 
kommunens naturvårdsprogram) ska inte exploateras så att möjligheterna att bevara och 
utveckla värdefull natur försämras.

Berörda myndigheter, sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande

Remissvar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gärsnäs 1:11, 1:53, 1:55, 
1:56, 8:1 och 10:8 (1st) samt från Simrishamns kommun som ägare till Gärsnäs 1:57. Svar 
utan erinran har inkommit från boende inom berört område.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 157 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remissvar med erinran har inkommit från fastighetsägare till Gärsnäs 1:54 och 10:8 (1 st).

Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Gärsnäs 9:1 och 9:17.

Sammanfattning av remissvar redovisas i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad den 6 december 2019.

Sökande har i skrivelse, inkommen den 16 december 2019, bemött de inkomna remissva-
ren. 

Översiktsplanens bebyggelsestrategi redovisar inte området som förändrings- eller utbygg-
nadsområde. Översiktsplanen redovisar berört område, benämnd Jägareparken, som tä-
tortsnära natur och som område med höga naturvärden. En ny byggrätt, ny bebyggelse är 
inte i linje med bebyggelsestrategins hållbarhetsmål. Ansökan är inte förenlig med över-
siktsplanen.

Området i stort (Jägareparken) inklusive det berörda delområdet representerar en naturmil-
jö som är betydelsefull för områdets flora och fauna samt som rekreationsområde för Gärs-
näs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett negativt förhandsbesked ska lämnas.
Det är viktigt att värna områdets karaktär och värden, vilket innebär att bibehållande av 
området som natur har företräde i sammanhanget. En ny byggrätt, ny bebyggelse bedöms 
som olämpligt utifrån områdets viktiga natur- och rekreationsvärden.

Beslutsunderlag

Sökandens skrivelse med bemötande på inkomna remissvar, 2019-12-16
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-06
Naturvårdsprogram - avsnitt Gärsnäs slott
Översiktsplan - kap 3A och 3B.2
Kartor och flygfoton samt foton
Ansökan om förhandsbesked, 2019-10-04/17

Överläggningar

Eva Ferlinger, bygglovsarkitekt, redogör för ärendet.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 157 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Positivt förhandsbesked
Ann-Christin Råberg (S): Negativt förhandsbesked, i enlighet med samhällsbyggnadsför-
valtningens beslutsförslag.

Beslutsgång

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

Omröstning

JA-röst för positivt förhandsbesked
NEJ- röst för negativt förhandsbesked

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Per-
Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Eje Hellestedt (V) beslutar nämnden att lämna 
ett positivt förhandsbesked.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden kan medges.

Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den lyder: Om den som avser att 
vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

De angivna natur och kulturmiljövärden påverkas i ringa omfattning, då husen kommer att ligga i 
närheten av befintlig ”jägarvilla”, och bakom en trädridå i förhållande till de öppna fälten. Rekrea-
tionsvärdena bedöms påverkas måttligt, då planerad bebyggelse placeras på det öppna fält som är 
trädesmark idag. Det som idag är ungskog berörs inte av bebyggelsen. 
De naturvärden som beskrivs i naturvårdsprogram, och av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, be-
skriver området kring Gärsnäs slott i stort, med tyngdpunkt på de skog och ängsmiljöer som finns 
längs Tommarpsån i själva slottets närhet. Möjligheten att bevara och utveckla värdefull natur be-
döms inte försämras. 
Därmed är påverkan på allmänna intressen begränsat. Den enskilde markägarens intresse att 
bebygga sin mark bedöms väga tyngre än allmänna intressen på denna plats. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 157 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändrad markanvändning och tillkommande byggrätter bedöms som godtagbart i sammanhang-
et. Markområdets areal och dess placering, gör att det inte bedöms så väsentligt utifrån od-
lingsperspektivet, utan att ett område som detta kan undvaras. Ändring till tomtmark bedöms 
som godtagbart. Området omfattas inte av något riksintresse, och omfattas inte heller av annat 
skydd, och anses inte strida mot PBL 2 kap §§ 1-6.

Övervägande positiva yttranden från grannar.
De olägenheter som beskrivits i yttrande har bemötts av sökanden och bedöms inte större än att 
de får accepteras. Därmed anses olägenheterna inte vara av sådan omfattning att de är betydan-
de, i den mening som avses i PBL.

Gärsnäs är en basort med god kollektivtrafik och service. Bebyggelse kan snarare gynna företa-
gande och landsbygdsutveckling.

Exakt placering av byggnaden får ske vid bygglovshandläggning.

Avgifter
Enligt fastställd taxa
Förhandsbesked: 100 x 46,5 = 4 650 kronor
Underrättelse: 85 x 46,5        = 3 953 kronor
                                                       8 603 kronor
Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Eje Hellestedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande/fastighetsägare
Boende inom berört område
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 157 forts Dnr 2019/89

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
2019-12-17

§ 158 Dnr 2019/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn Tegelbruket 7 - fasadändring 

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan. På fastigheten finns ett befintligt flerbostadshus som 
har en målning på den södra hisspåbyggnaden mot väster. 

Aktuell åtgärd omfattar fasadmålning på hissutbyggnad på den västra fasaden enligt inläm-
nade handlingar. Målningen visar en dammsugande kvinna med ett antal mindre prickar i 
olika kulörer på en total yta av cirka 48 kvm.

Det har tidigare funnits ett tidsbegränsat bygglov mellan den 4 juli 2015 till den 4 juli 2017 
för målningen som nu önskas permanentas genom aktuell ansökan. 

Byggsanktionsavgift hanteras i ett separat ärende (2015/354) då fasadändringen för tillfäl-
let saknar lov.

Ansökan bedöms följa detaljplanebestämmelserna (detaljplan Simrishamn 191, laga kraft 
2007-01-08).

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Ansökan, med ritningar och fotografier, 2019-10-24
Myndighetsnämndens beslut 2015-06-16 § 2187 (tidsbegränsat lov) 

Överläggningar

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen åtgärd bedöms vara lämplig på fasaden och passande i området. Åtgärden be-
döms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 

 Bygglov beviljas.

 Kontrollplan daterad 2019-10-31 godkänns (10 kap. 24 § PBL) och
startbesked meddelas (10 kap 23 § PBL).
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 158 forts Dnr 2019/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Byggherren har uppfyllt sina åtaganden enlig kontrollplanen och slutbesked medde-
las härmed med stöd av 10 kap. 34 § PBL.

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. Eventu-
ella överklaganden meddelas. 
 
Avgift
Enligt fastställd taxa
Bygglov: (12+8) x 2 x 46,5 x 1,1 = 2 046 kronor
Underrättelse: 5 x 46,5 = 233 kronor

2 279 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked, fastställande av kontrollplan och slutbesked.

_______

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

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

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

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även 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
2019-12-17

§ 159 Dnr 2015/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn, Tegelbruket 7, byggsanktionsavgift 

Ärendebeskrivning

Ärendet avser en fasadmålning som föreställer en dammsugande kvinna på del av fasad 
mot Bruksgatan i Simrishamn inom fastigheten Tegelbruket 7. För aktuell fasadändring har 
tidigare funnits ett tidsbegränsat bygglov (MN 2015-06-16 § 2187) under perioden 4 juli 
2015 – 4 juli 2017. 

Fastigheten Tegelbruket 7 ligger inom detaljplanerat område.

Fastighetsägaren har, efter samtal med kommunen, den 24 oktober 2019 kommit in med en 
ansökan för ett permanent bygglov för fasadändring, vilken behandlas i ett separat ärende 
(2019/639 ByggR). Fastighetsägaren är medveten om att en byggsanktionsavgift kommer 
att påföras dem.

Fastighetsägaren har fått samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse för bemötande.  

Bygglov hanteras i separat ärende, dnr Evolution 2019/91 och dnr ByggR 2019/639.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Ritningar och fotografier
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift, bilaga 1
Myndighetsnämndens tidsbegränsade bygglov, 2015-06-16 § 2187

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Det är Byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och byggla-
gen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra fastighetsägaren, Simrishamns Bo-
städer AB (org nr. 556100-8417), Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn, en byggsanktionsav-
gift på 8 044 kronor.

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit 
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 159 forts Dnr 2015/354

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Tegelbruket 7

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
2019-12-17

§ 160 Dnr 2014/397

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn Bogen 1, byggsanktionsavgift 

Ärendebeskrivning

Den 28 oktober 2014, § 2296, beviljade myndighetsnämnden bygglov för tillbyggnad av 
uterum och garage på fastigheten Bogen 1 i Simrishamn. Av beslutet framgår att åtgärder-
na inte får påbörjas förrän startbesked har meddelats. Den 19 augusti 2019 kontaktade 
byggherren kommunen och meddelade att bygget var färdigt. Dock har inget startbesked 
meddelats för tillbyggnaden. 

E-post skickades den 22 augusti 2019 från förvaltningen till fastighetsägaren. I e-posten 
informerades fastighetsägarna om att en byggsanktionsavgift enligt PBL 11 kap. 51 § kom-
mer att tas ut om en överträdelse har skett samt vad avgiften kan bli.
Fastighetsägaren inkom med ett yttrande/svar daterat 30 augusti 2019 tillsammans med 
ifylld kontrollplan.

Startbesked och slutbesked har meddelats 29 november 2019. Fastighetsägaren har fått 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse för bemötande.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Fastighetsägarens förklaringsbrev, 2019-08-30
Förvaltningens informationsbrev, e-post, 2019-08-22
Boverkets uträkning för byggsanktionsavgift, bilaga 1
Delegationsbeslut, 2014-10-28, § 2296

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Det är Byggnadsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och byggla-
gen har inträffat. Byggnadsnämnden beslutar därför att:

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen påföra fastighetsägaren,  
 en byggsanktionsavgift 

på hälften av 13 136 kronor, d.v.s 6 568 kronor.

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit 
laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 160 forts Dnr 2014/397

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägaren till Bogen 1 

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
2019-12-17

§ 161 Dnr 2019/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tobisborg 1:1 - Ändrad användning till restaurang/café/spa och pub 

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov för ändrad användning på rubricerad fastighet inkom den 19 augusti 
2019 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet var komplett för handläggning den 31 
oktober 2019. 

Ändringen avser enligt verksamhetsbeskrivningen ombyggnad av bostad och komplement-
byggnad till restaurang, café, spa och pub om en yta av totalt 420 kvm på Tobisborgs gård. 
Det är framförallt ombyggnad inom befintliga byggnader. Tillkommande åtgärder är ve-
dugn utomhus, tillgänglig ramp, nya dörrar, altan och homejor. Infart från riksväg 9 (Karl-
storpsvägen) planeras att breddas för att möjliggöra den ökade trafiken samt en ny parke-
ringsplats väster om byggnaderna ska anläggas.

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att yttra sig. Yttrande har inkommit 
ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Trafikverket, Länsstyrelsen och Vägsamfäl-
lighet (Gröstorp-Tobisborgs). Yttrande från VA-avdelningen har tagits utifrån tidigare svar 
i annat ärende på fastigheten.

Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Gladsax 34:129 och 34:104. 

Yttrande utan erinran har inkommit ifrån fastighetsägare till Tobisborg 1:11, 1:15, 1:16, 
1:26, 1:34, Gladsax 34:8, 34:21, 34:24, 34:84, 34:85, 34:95, 34:105 och 34:128.

Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Tobisborg 1:23.

Beslutsunderlag

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04
Remissvar från samtliga 
Ansökan om bygglov med handlingar 2019-08-19 med senaste revideringar

Överläggningar

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 161 forts Dnr 2019/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagna åtgärder bedöms ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tillvaratar bygg-
nadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Den 
ändrade användningen anses inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

 Bygglov beviljas.

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL). Kontroll-
ansvarig angiven enligt ansökan godkänns. 

 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. Se nedan under upplysningar för ex-
empel på handlingar att ta fram till samrådet.

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella över-
klaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt 
Simrishamn, 0414-81 90 00.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år. 

Dispens avseende åtgärder nära Natura 2000-område samt avseende biotopskyddad allé 
och eventuella åtgärder i stengärde måste finnas innan åtgärder som påverkar dessa områ-
den får påbörjas. 

Anslutningstillstånd mot riksväg 9 måste finnas innan slutbesked kan ges.

En VA-anmälan ska skickas till kommunens VA-avdelningen. 

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

 förslag till kontrollplan
 konstruktionshandlingar
 ventilationsritningar
 vatten-, avlopps- och värmeritningar
 energibalansberäkning
 brandskyddsdokumentation
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 161 forts Dnr 2019/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 projektering bredband

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

Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och byggla-
gen 10 kap 4 §.

Vid eventuella 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 § kul-
turminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Avgifter
Bygglov:          
(18+28) x 12 x 46,5 x 1,1 x 0,7 = 19 764 kronor
Underrättelse: 85 x 46,5        3 953 kronor

                  23 717 kronor

I avgift för bygglov ingår starbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontroll-
plan, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inkl. slutbesked. 
Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig (för kännedom)
Post- och inrikes tidningar (information om beslutet publiceras i tidningen)
Grannar (information om beslutet)
Fastighetsägare till Gladsax 34:129 och 34:104 (rek.)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 161 forts Dnr 2019/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

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

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 162 Dnr 2019/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om strandskyddsdispens Tobisborg 1:1 

Ärendebeskrivning

En ansökan om tillstånd för att anlägga camping med tillhörande minigolfbana, uppställ-
ningsplatser för husbilar/husvagnar och två servicebyggnader inklusive transportvägar in-
om strandskyddat område på fastigheten Tobisborg 1:1 i Simrishamns kommun h.ar kom-
mit in till Byggnadsnämnden.

Projektet beskrivs i ansökan som följande: ”Ny verksamhet på fastigheten gör att tomtplat-
sen behöver utökas. Strandskyddet rullas tillbaka till ett område som sträcker sig 10 meter 
från åns västra strand. Området är idag en igenvuxen fruktodling och att undanta ytan 
från strandskyddet riskerar inga unika miljöer. Se kontakt med Länsstyrelsen om upphä-
vande av artskydd för området”.

Som särskilda skäl för ansökan uppges att marken redan är ianspråktagen eftersom det är 
en fruktodling som lagts i träda och vuxit igen. Vidare skäl att marken behöver tas i an-
språk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför om-
rådet samt att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
allmänt intresse. Detta på grund av utökning av besöksnäring i Simrishamns närområde 
gagnar hela samhället.

Projektet ligger inom
 ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd vid Tommarpsån av 100 me-

ters bredd enligt 7 kap 14 § miljöbalken,
 ett utpekat område av länsstyrelsen med höga naturvärden och naturvård (Nationell be-

varandeplan för odlingslandskapet, NBO).
 ett område som ingår i regionens utpekade område av kulturmiljöstråk (längs riksväg 

9). 
 ett område med vattenskydd
 ett område utpekat av kommunen med höga naturvärden (Naturvårdsprogram, Bäckhal-

ladalen och Gladsax hallar)

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås. Motiv framgår av tjänste-
skrivelse.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 162 forts Dnr 2019/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-12
Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-12-03
SBN planeringsbesked, 2019-11-21
Strandskyddsgränser, karta
Föreläggande från länsstyrelsen, 2019-08-20
Inventering av hasselmus, Boris Berglund, 2019-10-07
Tolkad karta med verksamhet och strandskydd
Ritning enligt ansökan

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om strandskyddsdispens
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om strandskyddsdispens i enlighet med samhälls-
byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för att bevilja ansökan om strandskyddsdispens
NEJ- röst för att avslå ansökan om strandskyddsdispens

Omröstningsresultat

Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), Per-
Ove Nilsson (SD), Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S), 
Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Eje Hellestedt (V) beslutar nämnden att bevilja 
ansökan om strandskyddsdispens.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken 
om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogade kartor uppföra en verk-
samhet bestående av två servicebyggnader, minigolfbana, uppställningsplatser för husvag-
nar/husbilar och transportvägar på fastigheten Tobisborg 1:1 i Simrishamns kommun. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 162 forts Dnr 2019/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Som villkor i beslutet gäller:
- att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt utom en 10 meters yta längs hela västra 
sidan av Tommarpsån. Åtgärder får inte vidtas och anläggningar får inte uppföras som 
hindrar eller avhåller allmänheten att vistas på denna yta. 

Byggnadsnämnden önskar att Länsstyrelsen samordnar de ärenden som ligger hos dem 
gällande fastigheten, artskydd, biotopskydd, strandskydd och tillstånd för verksamheter 
som gränsar till Natura-2000 område. 

Som skäl för dispens anges 7 kap. 18 c punkt 4. Behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Verksamheten har histo-
riskt bedrivits i huvudbyggnaden, med galleri, café m.m. Byggnadsnämnden har nyligen 
beviljat lov för spa, restaurang, café och pub och tidigare även beviljat förhandsbesked för 
campingverksamhet. En naturlig utökning är camping kring dessa faciliteter. 
Som skäl för dispens anges även följande 7 kap. 18 c punkt 5. Behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Befintli-
ga campingplatser är fullbelagda sommartid, och trafikproblem och vild camping uppstår 
när husbilar hänvisas till iordningställda uppställningsplatser. Det är ett stort allmänt intres-
se att trafikfrågor kan lösas och att turismen stärks. Ett 20-tal arbetstillfällen beräknas ska-
pas vilket har en stor betydelse för en liten kommun som Simrishamn. Motsvarar ca 300 
arbetstillfällen i Malmö.

Ytterligare skäl till dispens är att tillgången på den berörda sidan av Tommarpsån hindras 
idag i stort av befintlig riksväg och tomtmarken tillhörande huvudbyggnad. En utökad 
verksamhet skulle snarar bidra positivt till tillgängligheten. Växt och djurliv påverkas i 
ringa omfattning då en 10 meter bred remsa lämnas orörd längs ån. Samma gäller djurlivet. 
Största vandringshindret för t.ex. hasselmöss utgörs av vägar och ån, inte längre in på fas-
tigheten. Det finns Jätteloka (Björnloka) på plats som är en invasiv art som kommer tas 
bort. Jättelokan påverkar den biologiska mångfalden negativt och kväver övrig vegetation, 
som i sin tur kan påverka jorderosionen utmed vattendraget.

Byggnadsnämnden erinrar om
 Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommu-

nens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. 
I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunal 
nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.

 påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap la-
gen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en 
generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan upp-
träda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 162 forts Dnr 2019/94

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 att enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärder-
na inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbe-
slutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter 
som då råder.

 att beslutet inte heller befriar Er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller an-
nan lagstiftning.

Reservationer

Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Pontus Ekström (MP), Eje Hellestedt (V) 
reserverar sig mot beslutet.

Avgift
Strandskyddsdispens 4 650 kronor
_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15  MALMÖ
Lantmäterimyndigheten

 
Hur man överklagar 
Om Ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne 
län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ. Överklagandet skall dock skickas till Sim-
rishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 Simrishamn. Av överklagandet skall 
framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet skall 
ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras. Skrivelsen skall un-
dertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som 
Ni anser stöder Er uppfattning, så bör Ni skicka med detta. Simrishamns kommun måste ha 
fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan över-
klagandet inte tas upp till prövning. Behöver Ni veta mera om hur Ni skall överklaga kan 
Ni kontakta Simrishamns kommun tel 0414-81 92 00
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§ 163 Dnr 2018/104

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - Detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl (Hammenhögs skolområ-
de) 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för detaljplan för Ham-
menhög 13:12 m.fl. till byggnadsnämnden, för synpunkter senast den 28 december 2019.

Syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens med 
den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning av mark till priva-
ta aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet att ta tillvara på de kulturvärden som finns inom 
planområdet. Planområdet ligger i västra delen av Hammenhög.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november 2019, § 265, att godkänna detalj-
planen för granskning. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-06
Granskningshandlingar, kungörelse, SBN, 2019-11-21, § 265; 2019-11-26

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upphävande av tomtindelning måste genomföras, i övrigt inget att erinra.

______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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