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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll

2018-03-22

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Österlengymnasiet, Fredsdalsgatan 7, kl 08.00-14.50
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Christer Akej, §§ 43-56 / 
Justeringens
plats och tid

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Börkegrenska gården, 28 mars 2018, kl 
15.00

Underskrifter Paragrafer 43-58
Sekreterare Annette Knutsson

Ordförande Carl-Göran Svensson

Justerande Christer Akej, §§ 43-56 / 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-22

Datum för
anslags uppsättande

2018-03-29 Datum för
anslags nedtagande

2018-04-20

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Börkegrenska gården

Underskrift

Annette Knutsson

Ing-Marie Jacobsen, §§ 57-58

Ing-Marie Jacobsen, §§ 57-58
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Anders Åkerberg (S) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S) , §§ 43-47
Agne Johnsson (ÖP) tjänstgör Jan-Erik Persson (S), §§ 48-58
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M), §§ 43-56
Henric Appelkvist (M), tjänstgör för Christer Akej (M), §§ 57-58
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Agneta Åhlin (S) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)

Övriga närvarande: Agne Johnsson (ÖP)
Henric Appelkvist (M), §§ 43-56
Annika Månsson (M), §§ 43-56
Staffan Olzon (F!)

Anand Andersson, tf enhetschef gata/park
Bengt Bengtsson, kommunekolog , § 44
Eva Ferlinger, planarkitekt, §§ 44-47
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, §§ 43-47
Johan Persson, avdelningschef VA
Linda Larsson, planarkitekt, § 43-47
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 43-47
Patricia Åberg, projektingenjör
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 43-47
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson, § 43 Sid 4
Ändring av föredragningslistan och genomgång av ärendena vid dagens 
sammanträde, § 44

Sid 5

Verksamhetsinformation VA (2018/158), § 45 Sid 6
Detaljplan för Simris 206:1 m.fl (Simrislund), information (2017/730), 
§ 46

Sid 7

Skadeståndsanspråk och återbetalning - Äsperöd 1:81, Christer och Eli-
sabeth Björk, information (2018/183), § 47

Sid 8

VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga planer och ut-
byggnadsområden, projektdirektiv (2017/971), § 48

Sid 9

Parkeringsnorm (2017/896), § 49 Sid 12
Planärende för Rörum 5:24 (2017/694), § 50 Sid 15
Detaljplan för Mellby 25:2 m fl (Kiviks verksamhetsområde) – samråds-
handlingar (2015/970), § 51

Sid 18

Planbesked för ändring av detaljplan för Kvarnby 15:205 och Kvarnby 
15:36 (2018/130), § 52

Sid 20

Granskning av kommuners styrning och uppföljning av verksamheter 
som bedrivs av privata utförare (2018/99), § 53

Sid 22

Intern kontrollplan 2018 (2018/148), § 54 Sid 23
Delegeringsordning 2018 (2018/52), § 55 Sid 24
Val av justeringsperson, resterande paragrafer, § 56 Sid 25
Förvaltningschefens information, § 57 Sid 26
Nämndmål 2019 (2018/206), § 58 Sid 27
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 43 Dnr 2018/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Christer Akej (M) väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 44 Dnr 2018/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Verksamhetsinformation VA (pkt 5) tas upp som punkt 3

Nämndmål 2019 (pkt 3) arbete med nämndmål sist under dagen. (pkt 15)

Förvaltningschefens information (pkt 15) blir istället pkt 14

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 45 Dnr 2018/158

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsinformation VA

Johan Persson, avdelningschef VA informerar:

Uppdraget – vad är vårt uppdrag och vårt ansvar (Vattentjänstlagens regler)

Utmaningar – hur väljer vi rätt? – vad krävs? vad är viktigast?

Presentation av projektmodell. Arbetsmaterial projekt delas ut.

Utbyggnadsområde Rönnebröd, Attusa, Rönnebröd, Tåghusa – redovisning av intressean-
mälan. 

_____

6



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 46 Dnr 2017/730

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Simris 206:1 m.fl (Simrislund), information

Linda Larsson, planarkitekt informerar.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 47 Dnr 2018/183

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skadeståndsanspråk från Christer och Elisabeth Björk, Äsperöd 1:81, 
information

Makarna Björk har i skrivelse framfört krav om skadestånd och återbetalning av erlagd 
anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Henrik Olsson enhetschef bygglov/MBK informerar.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 48 Dnr 2017/971

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga planer och utbygg-
nadsområden - projektdirektiv

Ärendebeskrivning

Förvaltningen lyfter rubricerat ärende för att skapa förutsättningar för att öka bostadsbyg-
gandet och öka inflyttningen, genom att prioritera utbyggnadsområden och planer i attrak-
tiva lägen, där VA-situationen tillåter det. Då frågan är av stor principiell betydelse lyfts 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Projektet ska ta fram en inventering av VA-situationen för befintliga detaljplaner och de av 
översiktsplanen utpekade utbyggnadsområdena. Samtidigt kommer en översyn av planre-
serven att genomföras för att lyfta fram planområden som med enkla medel kan göras at-
traktiva för exploatörer och ur ett VA-perspektiv är möjliga att genomföra. 

Projektet strävar efter att ge ett underlag som kan utgöra ett stöd i politiska beslut om var 
och hur kommunen på ett kostnadseffektivt, hållbart och samhällsekonomiskt sätt utnyttjar 
kommunens resurser för att ge möjlighet till ett ökat bostadsbyggande som gynnar kommu-
nens medborgare och bidrar till ökad inflyttning. Planläggning av detaljplaner ska genom 
underlaget kunna bli proaktivt och inte vänta på att exploatörer ska leta upp kommunens 
attraktiva utbyggnadsområden. Projektet bidrar till en effektiv, långsiktig VA-försörjning 
på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Projektet ska omfatta områden inom befintliga detaljplaner eller i översiktsplanen utpekade 
utbyggnadsområden, som inte är utbyggda. VA-situationen ska inventeras översiktligt och 
ge förslag på behov av fördjupade inventeringar och åtgärder för att medge utbyggnad in-
om plan- eller utbyggnadsområdena. Detta för att projektet ska peka ut de områden där det 
går att lösa VA-frågorna på ett enkelt sätt och även för att projektet ska bli genomförbart 
med de resurser som förvaltningen har till sitt förfogande.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 48 forts Dnr 2017/971

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsnyttorna som projektet medför är svårkalkylerade men förvaltningens bedömning 
är att Simrishamns kommun kommer att ha mycket att vinna på att projektet genomförs 
bland annat genom att:

 detaljplaner som följer kommunens mål i översiktsplanen kan prioriteras utifrån re-
sultaten i projektutredningen

 äldre detaljplaner kan moderniseras utifrån de behov som projektutredningen pekar 
ut och på så sätt bli attraktiva

 markanvisningstävlingar med attraktiva utbyggnadsområden kan genomföras uti-
från resultaten i projektutredningen

 VA-utbyggnaden kan prioriteras utifrån projektutredningen
 Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige kommer att kunna fatta väl underbyggda beslut med ökad för-
ståelse för exploateringsprocessen när de sätter sig in i resultatet av projektutred-
ningen

 attraktiva utbyggnadsområden kan marknadsföras med inriktning mot exploatörer 
och privata intressenter

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2018-02-14
Projektdirektiv VA-tillgången i Simrishamns kommun – för befintliga planer och utbygg-
nadsområden, 2018-02-14
Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun, 2017-03-15
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 
2016-2020, 2017-10-30
VA-plan för Simrishamns kommun, 2016-05-19
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020, 2016-04-25
VA-översikt – nuläge och förutsättningar för VA-försörjning, 2014-04-17

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Arnoldsson (L): Låta undersöka möjligheten att halvera projekttiden till ett år.
Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med förvaltningens förslag.

Tilläggsyrkande

Carl-Göran Svensson (C): Fortlöpande redovisning i nämnden ska ske.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Mats Arnoldssons förslag mot Carl-Göran Svenssons förslag och 
finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 48 forts Dnr 2017/971

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång tilläggsyrkande

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar bifalla 
det samma.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat projektdirektiv.

 Fortlöpande redovisning i nämnden ska ske.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 49 Dnr 2017/896

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Parkeringsnorm 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att revidera gällande parkeringsnorm. 28 sep-
tember 2015 kom Simrishamns Bostäder AB in med en skrivelse om vikten att se över 
kommunens parkeringsnorm inför exploateringen av Skansen då den uppfattades som allt-
för restriktiv.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till parkeringsnorm som har för-
ankrats med remiss till byggnadsnämnden och Simrishamns bostäder AB, samt förvalt-
ningsövergripande genom två remisser. Remisserna har lett till revideringar utifrån inkom-
na synpunkter. Byggnadsnämnden har inte svarat på remissen. Parkeringsnormen har tagits 
fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från gata/parkenheten, plan- och exploate-
ringsenheten, MBK- och bygglovsenheten, samt utvecklingsenheten. 

Parkeringsnormen bygger på statistik över bilinnehav per invånare i Simrishamns kom-
mun. Erfarenheter av parkeringsbehovet per lägenhet från Jonebergprojektet, samt jämfö-
relser med befintliga parkeringsnormer från kommuner med liknande förhållanden.

Parkeringsnormen utgår ifrån en redovisning av grundtal för bostäder och verksamheter 
och möjliga reduktionsåtgärder för att sänka parkeringstalet:

 Kollektivtrafiknära läge - ange avstånd till närmaste station eller hållplats - ger ett 
schablonmässigt avdrag på som mest 45% 

 Samnyttjande av parkering – intilliggande verksamheter eller bostadshus/verksam-
het kan samnyttja parkeringsplatser som inte används under samma tider på dygnet.

 Bilpool – en bilpool innebär att en eller flera personer samsas om en eller flera bilar 
– parkeringstalet kan reduceras med upp till 25% om ett antal åtgärder vidtas.

 Cykelpool eller lånecykelsystem – fungerar på samma sätt som en bilpool men med 
olika typer av cyklar – parkeringstalet kan reduceras med upp till 5% om ett antal 
åtgärder vidtas.

För samtliga reduceringsåtgärder krävs även att man informerar de boende om varför man 
har så få bilplatser och hur de kan bidra till att minska sin påverkan på miljön, så kallade 
mobility management åtgärder. Det slutliga parkeringstalet får inte understiga 0,5 bilplat-
ser/bostad om inte särskilda skäl talar för det.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 49 forts Dnr 2017/896

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Parkeringsnormen erbjuder även möjligheter till:
 Parkeringsförbindelse – markägaren ordnar parkeringsplatser på en annan av sina 

fastigheter som ligger inom rimligt gångavstånd. 
 Parkeringsavtal – En markägare med underskott av parkeringsplatser hyr parke-

ringsplatser av en markägare med överskott av parkeringsplatser inom rimligt 
gångavstånd.

 Parkeringsservitut – en fastighet får rätt att till viss del nyttja en annan fastighets 
parkering (bildas vid lantmäteriförrättning).

 Parkeringsköp – fastighetsägaren ingår ett avtal om parkeringssköp med kommu-
nen.

 Gemensamhetsanläggning – flera fastighetsägare delar på en parkering

Fastighetsägaren ansvarar för att parkeringsbehovet uppfylls. Om markägare eller exploa-
tör vill sänka antalet parkeringsplatser ska detta redovisas i en parkeringsutredning. 

Beslutsunderlag

Myndighetsnämndens beslut 2014-08-12, § 94
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-17, § 213
Simrishamns Bostäders skrivelse 2015-09-28
Parkeringsnorm för Simrishamns kommun antagen av SBN 2013-05-07
Plan- och bygglagen 8 kap 9§ (som reglerar kommunens skyldigheter och rättigheter att 
kräva anordnande av parkeringsplatser på tomtmark)
Parkeringsnorm, förslag februari 2018
Bemötande av remissvar – parkeringsnorm, 2018-02-16
Handlingsplan för hållbar inflyttning beslutad av kommunfullmäktige 2015-11-02, § 169
Kommunfullmäktiges beslut om hållbar inflyttning, 2015-11-02, § 169
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att utreda parkeringssituationen i Simrishamns 
centrum, 2016-10-20, § 149
Medborgarförslag om uppförande av parkeringshus i centrala Simrishamn, inkom 2017-01-
16
Kommunfullmäktiges beslut att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnads-
nämnden för beredning och beslut, 2017-01-30, § 7
Samhällsbyggnadsförvaltningens avslag av medborgarförslag, 2018-01-25, § 16

Förslag till beslut på sammanträdet - tilläggsyrkande

Mats Arnoldsson (L): Utöver att godkänna i ärendet redovisat förslag till parkeringsnor-
men besluta att den ska utvärderas efter tre år.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 49 forts Dnr 2017/896

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång tilläggsyrkande

Ordförande ställer proposition på Mats Arnoldssons tilläggsyrkande och finner att nämn-
den beslutat bifalla det samma.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag till parkeringsnorm för Simrishamns kom-
mun.

 Parkeringsnormen ska utvärderas efter tre år.

_______

Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 50 Dnr 2017/694

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planärende för Rörum 5:24 

Ärendebeskrivning

För fastigheten Rörum 5:24 finns ett planärende som gäller bostadsbebyggelse.
Önskemålet är att tjugoen nya bostadshus ska möjliggöras inom fastigheten.

Området är beläget norr om vägen till Sankt Olof, mellan Raskarum och Rörum.

Aktuellt område inom fastigheten består huvudsakligen av skogsmark - barrträd och löv-
träd samt buskage. Ett mindre område med barrträd har avverkats under senare tid.

Norra delen av fastigheten omfattas av strandskydd (100 m) för Rörums norra å.
I sydöst berörs en mindre del av fastigheten av fornlämningsområde.

Planområdet omfattar större delen av fastigheten, del som omfattas av strandskydd ingår 
inte.

I Länsstyrelsens natur- och kulturmiljöprogram Från Bjäre till Österlen från 1996 beskrivs 
naturområdet Dälperöd-Älmhult som ett unikt ädellövskogsområde i olika successionssta-
dier med en rik fauna och flora.

Kommunens Naturvårdsprogram 2010 redovisar områden med höga naturvärden. Fastighe-
ten och området i stort ingår i programmets naturområde benämnt Dälperöd och Rörums 
käsk, med områdesgräns i den berörda fastighetens norra gräns. Naturområdet gränsar i 
norr till naturområde benämnt Åkarp och Mellby käsk. Programmet redovisar att naturom-
rådena till stor del består av värdefulla sammanlänkade lövskogsområden med naturvärden 
i form av nyckelbiotoper och naturbetesmarker inkl igenväxande utmarksbeten och olikåld-
rig lövskog med inslag av sumpskog. Värderingsgrunderna är flora och fauna, prioriterad 
naturtyp och naturligt vatten m.m.

För fastigheten och aktuellt planområde är förekomst av bon för arten hasselmus rapporte-
rade i artportalen i maj 2014, vilket innebär att arten finns i området och att områdets bio-
top är artens livsmiljö. 

Hasselmusen är knuten till rika lövbiotoper med många olika arter av bär- och fruktbäran-
de buskar och träd, och kan betraktas som en indikator på artrikedom.
Hasselmusen är fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Arten är inte rödlistad utan bedöms 
som livskraftig under förutsättning att dess biotoper, lövbiotoper med olika arter av buskar 
och träd, bryn och kantzoner samt naturbetesmarker, värnas. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 50 forts Dnr 2017/694

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendets historik i skrivelse daterad 11 januari 
2018. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planärendet avslutas och avskrivs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/redogörelse 2018-01-11
Begäran om planmedgivande från 70 F architecture 2006-09-04
Byggnadsnämndens beslut 2006-10-16, § 423
Kommunstyrelsens beslut 2006-12-06, § 324
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2007-02-05, § 25
Planprogram 2008-08-05
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-09-23, § 191
Programsamrådsredogörelse 2009-01-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-02-10, § 14
Planavtal 2010-11-16/25
Detaljplan samrådshandlingar 2011-05-27
Kommunstyrelsens beslut 2011-08-10, § 175
Samrådsredogörelse 2011-12-01
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-18, § 9
Detaljplan utställningshandlingar 2014-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2014-04-02, § 105
Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun 2010-05-31
VA-plan, fastställd 2016-06-27
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15

Avstå från att delta i beslutet

Mats Arnoldsson (L) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Christer Akej (M): Upprättande av detaljplan medges för Rörum 5:24 om sökande så öns-
kar.
Planprövning sker genom utökat förfarande.
Planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare.
Planhandlingar och utredningar upprättas av fastighetsägare/externa konsulter.

Christer Vigren (ÖP): Enligt Christer Akejs förslag.
Christl Bengtsson (S): Enligt Christer Akejs förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 50 forts Dnr 2017/694

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ing-Marie Jacobsen (F!): I enlighet med förvaltningens förslag; Området och fastigheten är 
inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen.
Planärendet följer inte översiktsplanens bebyggelsestrategi.
De allmänna intressena för markhushållning samt landskapets och naturens värden väger 
tyngre än det enskilda intresset för bebyggelse.
Fortsatt planprocess avslås.
Planärendet avslutas och avskrivs.

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Christer 
Akejs förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upprättande av detaljplan medges för Rörum 5:24 om sökande så önskar.

 Planprövning sker genom utökat förfarande.

 Planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare.

 Planhandlingar och utredningar upprättas av fastighetsägare/externa konsulter.

Avgift

Avgift för planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,5 = 11 375 / 2 = 5 688 kronor

Reservationer

Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Qua Projekt Sverige AB
SWECO Architects AB

17



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 51 Dnr 2015/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Mellby 25:2 m fl (Kiviks verksamhetsområde) - samråds-
handlingar 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 december 2015, § 195 att en ny detaljplan 
med ändrad struktur för markanvändning (allmän platsmark och kvartersmark) och regle-
ring av ändamål (industri och handel mm) ska prövas för del av Mellby 25:2 m. fl. fastig-
heter genom standardförfarande. 

Gällande detaljplan - del av Mellby 25:2 m.fl., Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län - 
antogs den 29 augusti 2011 och vann laga kraft den 28 september 2011. Gällande detalj-
plan anger kvartersmark för ickestörande industri, handel, hantverk samt allmän platsmark 
för gata och natur. Detaljplanen ger utrymme för en eventuell framtida vägdragning (förbi-
fart Kivik), i en sk korridor .

Förutsättningarna har sedan 2011 ändrats. Bland annat har det uppkommit problem då yta 
för återvinningsstationen har krympt sedan verksamhetsområdet byggts ut. Lastbilar har 
svårt att vända. ”Korridoren” för förbifart Kivik är inte längre aktuell. 

En eventuellt ytterligare utökning av verksamhetsområdet har utretts, söder om befintligt 
verksamhetsområde, i översiktsplanen markerat som ett ”utredningsområde”. Vid en när-
mare granskning kom information fram att det är ett vattenrikt område som är olämpligt att 
exploatera med industritomter utan att djupgående utredningar görs för att visa på hur 
grundvattnet rör sig. Det är således inte aktuellt med en utökning av verksamhetsområdet 
söderut. 

Ändring av befintlig detaljplan ger en ny industritomt på cirka 3 000 kvm och eventuellt 
mindre utökningar för andra verksamhetstomter (cirka 1 900 kvm). Återvinningsstationen 
får en större yta och dimensioneras så att större lastbilar kan vända inom verksamhetsom-
rådet. Utrymme för en framtida vägdragning tas bort.

Frågan har varit om det är lönsamt att ändra detaljplanen för befintligt område med tanke 
på de projekteringskostnader och plankostnader som tillkommer gentemot vad en ny de-
taljplan kan generera för intäkter. Nuvarande exploateringskalkyl för gällande detaljplan 
för Kiviks verksamhetsområde visar ett underskott på 264 000 kronor. Då kvarstår enligt 
gällande detaljplan utbyggnad av gata, cirka 450 000 kronor. I gällande detaljplan kan 
kommunen sälja de kvarstående osålda tomterna för cirka 300 000 kronor. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen redogör i skrivelse den 12 februari 2018 för resultat av kostnadsberäk-
ning.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 51 forts Dnr 2015/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämnden återremitterade ärendet den 19 oktober 2017, § 164 för att utreda eventuell ny 
sträckning av genomfartsled samt utreda alternativa möjligheter för planläggning av indu-
stri/verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Planmedgivande 2015-12-18, § 195
Översiktsplan för Simrishamns kommun, 2017-03-15
Detaljplan för del av Mellby 25:2 m.fl., Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län, 2011-09-
28
Samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse, underlag för beräknade kostnader, 2017-10-
05
Trafikverkets yttrande, 2017-10-24
Åtgärdsvalsstudie Kivik, 2014-04-01
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ändringen av detaljplan för samråd.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 52 Dnr 2018/130

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planbesked för ändring av detaljplan för Kvarnby 15:205 och Kvarnby 
15:36 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till Kvarnby 15:205 och Kvarnby 15:36 i södra Skillinge kom den 30 janu-
ari 2018 in med en begäran om planbesked för ändring av detaljplan för upphävande av 
tomtindelning mellan fastigheterna, i syfte att överlåta mark (ändra fastighetsbildning) till 
fastigheten Kvarnby 15:36 så att en egen ingång till fastighetens bostad och trädgård kan 
bildas.

Området omfattas av Riksintresse för kulturmiljövård samt för Riksintresse för kust, turism 
och friluftsliv.

Kvarnby 15: 36 och 15:205 är belägna inom detaljplan och fastigheterna är bebyggda med 
enbostadshus. Gällande detaljplan för kvarteret är från 1968 och anger kvartersmark för 
bostadsändamål.

Kvarteret omfattas av fastighetsplan-tomtindelning för Kv Kölnan från 1970. Fastighets-
gränsen mellan Kvarnby 15:36 och Kvarnby 15:205 följer till stor del det gränsläge som 
tomtindelningen anger.

Tomtindelning kan antingen prövas att ändras eller att upphävas. Bedömningen är att 
tomtindelningen kan prövas att upphävas för de berörda fastigheterna.

Upphävande av fastighetsplan-tomtindelning sker genom ändring av detaljplan för upphä-
vande av tomtindelning.

Bedömningen är att planområdet ska motsvara kvartersmarksområdet för berörda fastighe-
ter i gällande detaljplan och gällande fastighetsplan.

Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att 
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt sam-
ordnat förfarande kan tillämpas. 

Lagändring från och med den 1 januari 2016 möjliggör en förenklad ändringsprocess, ett 
förenklat planförfarande för att ta bort planbestämmelser om fastighetsindelning samt mot-
svarande bestämmelser i tomtindelningar och fastighetsplaner. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 52 forts Dnr 2018/130

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bedömningen är att planprövning kan ske genom förenklat förfarande. (Processchema: 
Samråd-redogörelse-antagande-laga kraft.)
Om planprövningen resulterar i att tomtindelningen upphävs kan fastighetsreglering ge-
nomföras.

Fastighetsägaren har parallellt med denna ansökan ansökt om fastighetsförrättning hos 
Lantmäteriet som inväntar en planändring så att fastighetsreglering kan genomföras. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-01-13
Detaljplan-stadsplan för kv Värnen i Skillinge, laga kraft 1968-11-29
Fastighetsplan-tomtindelning för kv Kölnan i Skillinge, laga kraft 1970-11-25
Begäran om planbesked från fastighetsägare till Kvarnby 15:205, inkommen 2018-01-30 
inklusive ansökan om lantmäteriförrättning

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upprättande av detaljplan för prövning av upphävande av tomtindelning medges.

 Planprövning sker genom förenklat förfarande.

 Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.

 Planarbete initieras och bekostas av sökanden.

 Planhandlingar och utredningar ska upprättas av externa konsulter.

Avgift

Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50 = 11 375 kronor

Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal. 
Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år ges möjlig-
het att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked 
sökas.
_______

Beslutet expedieras till:
Karin Senn Pedersen & Beat Senn
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 53 Dnr 2018/99

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av kommuners styrning och uppföljning av verksamheter 
som bedrivs av privata utförare 

Ärendebeskrivning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun 
granskat samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning av verksamheter som be-
drivs av privata utförare. Revisorerna önskar, senast den 26 mars 2018, svar kring vilka 
åtgärder nämnden avser vidta utifrån de kommentarer och rekommendationer som lämnats 
i granskningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-09
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter 
som bedrivs av privata utförare, december 2017
Beslut KF 2016-02-29, § 34
KF- Program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare.
SKL-skrift Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utföra-
re.
SOU 2013:53 Privata utförare – kontroll och insyn, delbetänkande inför ny KL
Utdrag från avtal avseende byggservice

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta förslaget till svar som sitt eget svar på granskningsrapporten och överlämna 
den till revisionen och kommunfullmäktige.

_______

Beslutet expedieras till:
Revisionen
kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 54 Dnr 2018/148

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2018 

Ärendebeskrivning

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens internkontroll 
ska varje nämnd, med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömning, årligen välja ut 
ett antal områden som särskilt ska granskas i form av så kallad internkontroll.

Beslutsunderlag

Förslag till intern kontrollplan 2018.
Reglemente intern kontroll.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta förslaget till intern kontrollplan 2018.

Anteckning till protokollet

Nämnden godkänner att Ing-Marie Jacobsen (F!) lämnar en protokollsanteckning som bila-
ga till protokollet.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Kommunledningskontoret
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 55 Dnr 2018/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegeringsordning 2018 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning har setts över och delvis reviderats utifrån 
de behov som verksamheten har uppmärksammat. Förvaltningen föreslår att samhällsbygg-
nadsnämnden reviderar delegeringsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-16
Förslag till revidering av Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning daterad 2018-
02-16

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Revidera delegeringsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 56  

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Ulf Widemark, enhetschef fastighet, redogör för pågående och planerade projekt inom fas-
tighetsenheten.

Anand Andersson, tf enhetschef gata/park, redogör för pågående och planerade projekt 
inom gata/park-enheten.

Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, redogör för pågående och planerade projekt in-
om hamn-enheten.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 57 Dnr 2018/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justeringsperson från kl 13.45

Ärendebeskrivning

Christer Akej (M) anmäler att han måste lämna sammanträdet. Val av justeringsperson för 
resterande ärende ska utses.

Förslag:

Carl Strömberg (M): Henrik Appelkvist (M) 
Ing-Marie Jacobsen (F!): Ing-Marie Jacobsen (F!)

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att Ing-Marie 
Jacobsen utses att justera resterande ärende.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ing-Marie Jacobsen (F!) utses att justera resterande ärende.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

§ 58 Dnr 2018/206

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämndmål 2019

Ärendebeskrivning

Patricia Åberg, projektingenjör, presenterar sammanställning av nämndens förslag på 
nämndmål som arbetades fram vid sammanträde den 8 februari. Visar exempel på aktivite-
ter (aktivitetsplan) och indikatorer/nyckeltal. 

Ärendet föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

Beslut kommer att tas vid nämndens sammanträde den 26 april 2018 då budgeten behand-
las.
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