Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

Plats och tid

Rådhuset, kl 08.30-12.45

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Ing-Marie Jacobsen
samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 28 oktober 2019, kl
09.00
Paragrafer
220-242

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Carl-Göran Svensson

Justerande

Ing-Marie Jacobsen

Kristina Åhberg, § 230

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Datum för
anslags uppsättande

2019-10-28

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande

2019-11-19

Underskrift

Annette Knutsson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

1

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

Beslutande:

Kristina Åhberg (M), ordförande § 230
Henric Appelkvist (M)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande, utom § 230 (jäv)
Rikard Sköld (C), tjänstgör för Carl-Göran Svensson (C), § 230
Mats Arnoldsson (L)
Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Thomas Paulsson (SD)
Hans Dahlqvist (SD)

Övriga närvarande:

Lage Engebo (M))
Carl Strömberg (M)
Gunilla Carlecrantz (C), utom § 230 (jäv)
Rikard Sköld (C), §§ 220-229, §§ 231-242
Kaj Ovesson (M)
Victor Sjögren (S)
Mats Sundbeck (V)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Fredrik Ramberg (SD)
Jan Dahl (SD)
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 220-226
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 220-226
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 220-226
Lena Roos, kostchef, §§ 220-226
Linda Larsson, planarkitekt, § 222
Malin Alm, exploateringsingenjör, § 222
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 220-226
Simret Kidane, ekonom, § 222
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 220-226
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 220-226
Annette Knutsson, nämndsekreterare
Charlotte Wadström, VD Simrishamns Bostäder AB, § 222

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

2

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
§ 220
§ 221
§ 222
§ 223
§ 224
§ 225
§ 226
§ 227
§ 228
§ 229
§ 230
§ 231
§ 232
§ 233
§ 234
§ 235
§ 236
§ 237
§ 238
§ 239
§ 240
§ 241
§ 242

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

Rubrik

Ärende

Upprop och val av justeringsperson
Tyst minut för Anders Åkerberg
Godkännande av föredragningslistan
Presentation - Medborgarförslag från Margareta
Thorstad Törnberger - Ramp i metall vid Tobisviksbadet
Presentation - Medborgarförslag från Ibe och Kristina
Lager - Upplåta den inre hamnen till gästande fritidsbåtar
Presentation - Medborgarförslag från Solveig Edvardsson- Parkeringsplatser på torget och nere vid hamnen
Presentation - Medborgarförslag från Karl Sievers Bänkar längs havet mellan Haväng och Simrishamn
Redovisning av delegeringsbeslut
Garvaren 13 m.fl - gatukostnadsutredning, granskning
Detaljplan för Simrishamn, Garvaren 13, granskning 2
Återremiss, Detaljplan för Hoby 18:17 - samrådsredogörelse
Återremiss, Detaljplan för Hoby 4:33 - samrådsredogörelse
Planbesked Vitemölla Badhotell
Prissättning Kvarnby 15:72 (Skillinge hamn)
Begäran om yttrande över mindre avvikelse mellan
gällande detaljplan/byggnadsplan och vägplan, Hammar och Skillinge, TRV 2017/21428
Anläggningsåtgärd berörande Impevägen i Gröstorp
Underhållsplan för park- och grönytor
Remiss från kommunstyrelsens au - bygglovsverksamhet till byggnadsnämnden, ansvarsfördelning
Delegationsordning 2019, kompletterande revidering
Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-09-30
Projektdirektiv - Kostpolicy
Meddelanden
Förvaltningschefens information

Justerandes sign

2019/55
2019/56
2019/863

4
5
6
7

2019/860

8

2019/862

9

2019/859

10

2019/52
2016/376
2016/376
2017/460

11
12 - 14
15 - 17
18 - 22

2016/967

23 - 25

2019/879
2017/168
2019/895

26 - 31
32
33

2019/429
2019/230
2019/30

34 - 36
37
38

2019/347
2019/388
2019/934
2019/29
2019/120

39
40
41
42
43

Protokollsutdrag intygas:

3

Sida

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

§ 220

Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ing-Marie Jacobsen (F!) väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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§ 221

Dnr ParagrafNr.

Tyst minut för Anders Åkerberg, S-politiker
Samhällsbyggnadsnämnden inleder sitt sammanträde med en tyst minut för Anders Åkerberg, avliden S-politiker som varit aktiv under många mandatperioder, senast i samhällsbyggnadsnämnden.
____
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§ 222

2019/56

Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde
Efter tyst minut fortsätter sammanträdet med presentationer av medborgarförslag och genomgång av ärendena på dagordningen. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.
Charlotte Wadström, VD på Simrishamns Bostäder har bjudits in till dagens sammanträde
(koppling till ärende pkt 9 och 10 Garvaren 13). Hon visar en presentation av deras tankar
kring hela området på Skansen.
____
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§ 223

Dnr 2019/863

Presentationstillfälle - Medborgarförslag från Margareta Thorstad Törnberger - Ramp i metall vid Tobisviksbadet
Ärendebeskrivning
Margareta Thorstad Thörnberger har bjudits in att presentera sitt medborgarförslag vid
dagens sammanträde men har inte hörsammat inbjudan.
_____
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§ 224

Dnr 2019/860

Presentation - Medborgarförslag från Ibe och Kristina Lager - Upplåta
den inre hamnen till gästande fritidsbåtar
Ärendebeskrivning
Ibe Lager presenterar medborgarförslaget vid dagens sammanträde.
_____
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§ 225

Dnr 2019/862

Presentationstillfälle - Medborgarförslag från Solveig Edvardsson- Parkeringsplatser på torget och nere vid hamnen
Ärendebeskrivning
Solveig Edvardsson har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde men har anmält förhinder.
_____
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§ 226

Dnr 2019/859

Presentation - Medborgarförslag från Karl Sievers - Bänkar längs havet
mellan Haväng och Simrishamn
Ärendebeskrivning
Karl Sievers presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____
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§ 227

Dnr 2019/52

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av den
som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2019-10-15

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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§ 228

Dnr 2016/376

Garvaren 13 m.fl - gatukostnadsutredning, granskning
Ärendebeskrivning
Gatukostnadsutredningen måste antas före detaljplanen vilket gör att planarbetet inom detaljplan för Garvaren 13 m.fl., Skansen etapp II, är beroende av tidplanen för gatukostnadsutredningen.
Enligt Plan- och bygglagen har en kommun rätt att ta ut ersättning från berörda fastighetsägare i samband med upprustning eller nyanläggning av allmän plats inom detaljplan med
kommunalt huvudmannaskap. I de flesta exploateringsfall blir det redan i planprocessen
tydligt att det är exploatören/exploatörerna som har hela nyttan av utbyggnaden av allmän
plats och man kommer då överens med kommunen om en fördelning av kostnaderna och
reglerar det som överenskommits i ett eller flera genomförandeavtal (vanligen ett avtal
med varje exploatör). Skansenområdet utgör ett större område, en ny stadsdel, i Simrishamn och då framgår sambanden mellan exploatör och nytta inte lika tydligt.
Mot denna bakgrund har samhällsbyggnadsnämnden valt att gå vidare med en gatukostnadsutredning i vilken de preliminära kostnaderna och fördelningen av desamma åskådliggörs. Gatukostnadsutredningen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler
för gatukostnadsutredningar. Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detaljplanen med samråd, granskning och antagande. När gatukostnadsutredningen är antagen
får den ligga till grund för kommunens uttagande av ersättning av de berörda fastighetsägarna. Samhällsbyggnadsnämnden godkände samrådshandlingarna den 18 juni 2019, §
153.
Handlingarna har varit föremål för samråd under tiden 29 juli till 31 augusti 2019. Handlingarna har under samrådstiden funnits tillgängliga på Simrishamns kommuns hemsida,
Stadshusets foajé och Simrishamns bibliotek, samt sänts till berörda sakägare och myndigheter. Vid samrådsmötet på samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 augusti 2019 kl. 16.30
deltog två kvinnor och åtta män. Totalt har det inkommit 5 yttranden under samrådstiden.
Förvaltningen vill förtydliga att gatukostnadsutredningen sätter andelstal för de olika markägarna och fastställer en takkostnad för varje andelsområde. Gatukostnadsutredningen
lägger inte fast en viss nivå på utförandet av området. Minskade kostnader i gatukostnadsutredningen ger en sänkt takprisnivå för markägarna, men tar samtidigt bort möjligheten
för kommunen att få kostnadstäckning vid en återgång till den nivå på utförande som redovisas i gestaltningsprogrammet.
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§ 228 forts

Dnr 2016/376

Utredning
Simrishamns kommun har påbörjat arbetet med att omvandla Skansenområdet, beläget
precis söder om järnvägsstationen, från ett industriområde till ett område med blandad bebyggelse. Området omfattar totalt sett cirka 10 hektar mark och kommer att byggas ut i
etapper. Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft den 5 april 2017. I den första
etappen var kommunen den största markägare och två exploatörer gavs möjlighet att bygga
flerbostadshus: Simrishamns Bostäder AB:s två hus är redan byggda och inflyttade medan
Sundprojekt AB förväntas påbörja sin byggnation under hösten 2019. Fördelningen av
kostnaderna för utbyggnaden av allmän plats inom Skansen etapp I reglerades i ett genomförandeavtal med respektive exploatör.
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14, ett gestaltningsprogram för
hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg,
stråk samt gestaltning av byggnader. Konsultföretaget WSP har, på kommunens uppdrag,
illustrerat de allmänna platserna inom Skansenområdet utifrån gestaltningsprogrammet och
även gjort en kostnadsuppskattning av genomförandet. Övriga kostnader, såsom till exempel dem för fastighetsbildning, har uppskattats schablon- och erfarenhetsmässigt. Kostnadsuppskattningen är preliminär och kommer att behöva justeras under processens gång.
Förslaget till detaljplan för etapp II omfattar nästan all allmän platsmark i hela Skansenområdet. Den största markägaren i etapp II är Simrishamns Näringslivsutveckling AB men
upprustningen och utbyggnaden av allmän plats inom etapp II är till nytta för fastigheter
även utanför planområdet. WSP:s beräkningar, samt de faktiska kostnaderna för utbyggnad
av allmän platsmark i etapp I, ligger till grund för kostnadsuppskattningen i förslaget till
gatukostnadsutredning.
Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detaljplanen – samråd, granskning
och antagande - och löper ofta parallellt med planprocessen. Likt detaljplanen kan antagandebeslutet för gatukostnadsutredningen överklagas. Eftersom gatukostnadsutrednings- och
detaljplaneprocesserna går hand i hand är tanken att gatukostnadsutredningen går ut på
granskning samtidigt som detaljplanen för etapp II går ut på en andra granskning. De båda
ska slutligen antas samtidigt.
Efter samrådet har kalkylen som ligger till grund för gatukostnadsutredningen reviderats i
följande avseenden:
 Minskat pålägg för oförutsedda utgifter
 Minskad kostnad för rivning
 Minskade anläggningskostnader för gata genom
o Att smågatsten till viss del ersätts med asfalt
o Minskade kostnader för regnbäddar
 Gummiasfalt på lekplats ersätts med gräs till dess att lekplatsutrusning uppförs
Justerandes sign
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Dnr 2016/376

Järnstaket vid gångtunnel utgår
Kalkylerad mur runt fornlämningsområde utgår
Tre kalkylerade bord vid sittplatser utgår
Antalet lekredskap minskas i nuläget och resterande lekutrustning utförs senare
Fem kalkylerade utegym utgår
Grillplats utgår
Minskad kostnad för kalkylerade mindre byggnadsverk
Effektbelysning vid torgen och tunneln utgår (standardbelysning påverkas inte)

Revideringen innebär att takkostnaden för gatukostnadsuttaget sänks med knappt 10 mnkr
från 52 299 805 kronor till 42 458 672 kronor vilket ger att summan att fördela på berörda
fastighetsägare sänks från 50 886 465 kronor till 41 045 332 kronor.
Efter samrådet har även fördelningstalen reviderats utifrån ändringar i detaljplanen och
befintliga verksamheters synpunkter.
Det reviderade förslaget är nu klart för granskning. Under granskningstiden ska förslaget
finnas tillgängligt elektroniskt på kommunens hemsida, samt fysiskt i rådhuset och på Simrishamns bibliotek. Under granskningstiden har berörda fastighetsägare möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter på det reviderade förslaget till gatukostnadsutredning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Samrådsredogörelse – gatukostnadsutredning för Skansen
Reviderat förslag gatukostnadsutredning för Skansen, Simrishamn, 2019-10-18
Plankarta för detaljplan för Garvaren 3 med flera (Skansen etapp I)
Planhandlingar för detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II), se planärendet
Illustration utveckling Skansen
Skansen presentation markplanering februari 2019
Gestaltningsprogram för Skansen SBN 2017-01-26, § 14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna i ärendet redovisat förslag till samrådsredogörelse.
Godkänna i ärendet redovisat förslag till granskningshandling för gatukostnadsutredning för Skansenområdet.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB,
Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn
Justerandes sign
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§ 229

Dnr 2016/376

Detaljplan för Simrishamn, Garvaren 13, granskning 2
Ärendebeskrivning
Simrishamns Industrifastigheter AB, SIFAB beviljades planmedgivande av samhällsbyggnadsnämnden den 30 juni 2016, § 100, för del av Garvaren 13. Planmedgivandet utökades,
till att omfatta hela Garvaren 13, samt blivande allmän platsmark inom Skansenområdet,
av samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2017, § 12. Planbeskedet begränsades av
samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, § 196, till att inte omfatta vårdboende
för äldre inom fastigheten Garvaren 13.
Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad
och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering
och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra delarna av Simrishamn med stationen.
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14, ett gestaltningsprogram för
hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg,
stråk samt gestaltning av byggnader.
För att säkerställa områdets kommande attraktivitet, placering av allaktivitetshus och förbindelser till stationsområdet och Simrishamns centrum fattade samhällsbyggnadsnämnden
ett beslut, i samband med beslut om samråd, att utöka planarbetet inför granskningsskedet
med en markplaneringsutredning för hela området i samråd med Simrishamns Näringslivsutveckling AB.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 22 november 2018, § 239 planhandlingarna och
miljökonsekvensbeskrivning med samlad bedömning för granskning. Handlingarna var
föremål för granskning under tiden 10 december 2018 till 14 januari 2019. Kungörelsen
publicerades i Ystad Allehanda lördagen den 8 december 2018. Planhandlingarna har under granskningstiden funnits tillgängliga på Simrishamns kommuns hemsida, Stadshusets
foajé, Simrishamns bibliotek samt sänts till berörda sakägare och myndigheter. Totalt har
det inkommit 12 yttranden under granskningstiden.
Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler för utökat planförfarande.
Planområdet utgör cirka 4,8 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av Garvaren 3, Simrishamn 2:77 och 3:1, som ägs av Simrishamns kommun samt del av SimJusterandes sign
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Dnr 2016/376

rishamn 2:58 som ägs av Trafikverket, Garvaren 13 som ägs av Simrishamns Näringslivsutveckling AB, och del av Garvaren 11 som ägs av ett företag med verksamhet i området.
Planförslaget innefattar huvudsakligen:
 Planläggning av kvartersmark för bostadsbebyggelse, skola, vårdboende (LSS inom
fastigheten Garvaren 3), museum, centrumändamål, besöksanläggningar, lager,
handel och verksamheter
 Exploaterings- och utformningsbestämmelser för ny bebyggelse
 Varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse
 Bestämmelser för att fastställa allmän platsmark (torg, natur, park och gata)
 Bevarande av fornlämningsområde
 Planläggning för en gång- och cykelförbindelse med centrala Simrishamn till och
från bostadsområden och verksamheter söder om stationen.
Dessutom ställs följande krav:
 marksanering krävs inom del av planområdet innan bygglov kan ges
 störningar från bullerkällor ska åtgärdas innan startbesked för del av planområdet
kan ges.
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt upprättad behovsbedömning.
Under planarbetets gång har följande utredningar genomförts:
 arkeologisk utredning och förundersökning
 bullerutredning
 dagvattenutredning
 geoteknisk utredning
 groddjursutredning
 miljötekniska utredningar
 riskutredningar
 trafikutredning
Finansiering
För detaljplanen finns ett undertecknat plankostnadsavtal för de delar som berör mark som
inte ägs av kommunen. Fördelningen är procentuellt beräknat utifrån markinnehav. Kommunens plankostnader ska finansieras av exploateringsprojektet vid en försäljning av Garvaren 3.
Exploateringskostnader för anläggande av allmän plats ska fördelas enligt gatukostnadsutredningen som har tagits fram för detaljplanen. Beslut om samråd togs av samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2018, § 153, och utredningen var ute på samråd 29 juli till den
Justerandes sign
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Dnr 2016/376

31 augusti 2019. Den omfattas av ett eget beslut om granskning och lyfts separat, men innan planhandlingarna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-10
Plankarta – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24
Illustration – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24
Planbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24
Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-1024
Samlad bedömning av konsekvenser för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24
Granskningsutlåtande 1 – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat förslag till Granskningsutlåtande 1.



Godkänna i ärendet redovisade förslag till granskningshandling 2 för miljökonsekvensbeskrivning, samlad bedömning av miljökonsekvenserna och detaljplan för Garvaren
13 m fl (Skansen etapp II), för en andra granskning.



Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att SINAB ska redovisa förändringar i våningsantal i volymstudie innan handlingar går ut på granskning. Volymstudien ska bifogas.

_______

Beslutet expedieras till:
SINAB: charlotte.wadstrom@simrishamnsbostader.se

Justerandes sign
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Återremiss, Detaljplan för Hoby 18:17 - samrådsredogörelse
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september, § 192 att återremittera ärendet.
Ytterligare två skrivelser har inkommit från sakägare och representant i Kyhls Skogs samfällighetsförening som ställts till ärendet.
Sökanden har inkommit med två svarsskrivelser.
Planärendet gäller prövning av ny detaljplan omfattande ny kvartersmark för bostadsändamål för område med befintlig byggnad samt tillfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 november 2017, § 184, att lämna ett positivt
planbesked.
Området är beläget sydost om kustvägen, väg 1500, mellan Spraggehusen och Kyhls
strandbad och nås via Kyhls Skogs väg. Planområdet är beläget ca 150 meter från dagens
strandlinje och höjden är mellan +3 och +4 meter över havet.
Den befintliga byggnaden var ursprungligen servicebyggnad/kaffestuga för en
dansbana/festplats. Byggnaden ska ha uppförts under 1940-talet. Festplatsen –
”Sommarparadiset Kyhls Skog” - började anläggas under 1920-talet och verksamheten fanns troligen kvar till slutet av 1960-talet.
Gällande detaljplan från 1993 anger allmän plats Natur för området.
Området omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv, samt inkluderas av strandskydd från Kyhlsbäcken.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 april 2019, § 86, att godkänna planförslaget för samråd. Förslaget till detaljplan för Hoby 18:17 har varit föremål för
samråd under perioden 18 maj till 19 juni 2019. Samrådsmöte hölls i Stadshuset,
Simrishamn den 28 maj 2019. Vid detta möte deltog 11 personer, 6 män och 5
kvinnor.
Vid samrådsmötet framfördes önskemål om generellt förlängd svarstid till den 1
augusti 2019 för att täcka in samfällighetsföreningen Kyhls Skogs årsmöte. Önskemålet om förlängning beviljades under detta möte och ytterligare förlängning
beviljades sedan till den 12 augusti 2019. Under samrådstiden har 28 yttranden
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inkommit. Sammanfattningsvis är alla de berörda fastighetsägare i området, som
sänt in synpunkter, negativa till planförslaget. Önskemål om möte med berörda
politiker framförs också vid detta tillfälle.
Även Länsstyrelsen ställer sig kritisk till planförslaget, deras bedömning är: ”Länsstyrelsens samlade bedömning är att marken inte är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risk
för översvämning och erosion samt riskerar att påtaglig skada riksintressena Friluftsliv
3kap. 6 § MB - Kuststräckan Trelleborg-Abbekås-Sandhammaren-Mälarhusen-Simrishamn, Rörligt friluftsliv 4 kap. 1 och 2 §§ MB, - sträckningen Kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus samt Riksintresse för obruten kust 4 kap. 1 § och 4 § MB
- kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp.
Länsstyrelsen ser vidare att det kan vara svårt att i en fortsatt planprocess visa att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse går att säkerställa. Mot bakgrund av detta kan
Länsstyrelsen komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL.”
Lantmäteriet påtalar att hela planområdet omfattas av gemensamhetsanläggningen Hoby
GA7, som förvaltas av Samfällighetsföreningen Kyhls Skog.
En gemensamhetsanläggning är en juridiskt bindande rättighet för de fastigheter som har
andelar i anläggningen. Gemensamhetsanläggningen ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse, Hoby GA7 förvaltar väg, vägområde, allmän plats, park eller plantering
eller natur i området.
För att det aktuella planområdet ska kunna tas i anspråk av bostadsbebyggelse krävs att
gemensamhetsanläggningens omfattning omprövas i en anläggningsförrättning. Ombildning av gemensamhetsanläggningar regleras genom Anläggningslagen § 35.
I Anläggningslagen framgår att för ombildning av gemensamhetsanläggning krävs majoritetsbeslut av berörda fastighetsägare alternativt samfällighetsförening om sådan finns. Anläggningslagen reglerar också att det inte får beslutas om ändring om det medför olägenhet
från allmän eller enskild synpunkt.
Planförslaget innebär att en ombildning av gemensamhetsanläggningen behöver göras för
att planen ska vara möjlig att genomföra. För ombildning av gemensamhetsanläggning
krävs majoritetsbeslut av berörda fastighetsägare alternativt samfällighetsförening om sådan finns. Hoby GA7 förvaltas av en samfällighetsförening, varför styrelsen (i förlängningen medlemmar genom votering) behöver godkänna ombildning av Hoby GA7, annars försvåras genomförandet av planen avsevärt. I yttrande från Samfällighetsföreningen Kyhls
skog framgår det att majoritetsbeslut fattades av medlemmarna på föreningens årsstämma,
att man inte kommer godkänna ändring av detaljplanen, och att föreningen ber samhällsbyggnadsförvaltningen att dra tillbaka förslaget om ändring av detaljplan.
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Jämförelse kan göras med tidigare ärende med prejudicerande dom, fastslagen för planärende för Sandby 69:1 Simrishamns kommun 16 mars 2012. Detta ärende innebar också att
ändra användning från allmän platsmark Natur/Park till kvartersmark för Bostadsändamål.
Även i det ärendet fanns en gemensamhets-anläggning för förvaltandet av allmän plats och
de i gemensamhetsanläggningen ingående fastighetsägarna ställde sig negativa till planförslaget under remisskeden. Mark- och miljööverdomstolen fastställde Mark- och miljödomstolens dom att upphäva antagandet av detaljplanen på grund av att skälig hänsyn inte tagits till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.
Jämförelse kan också göras med tidigare ärende med dom från Mark- och miljödomstolen
gällande ombildning av gemensamhetsanläggning för rubricerad fastighet, Hoby 18:17 den
21 juni 2017. Detta ärende innebar omprövning av Hoby GA7 inom del av Hoby 18:17
som utgör allmän plats Natur. Sammantaget ansåg Mark- och miljödomstolen i detta mål
att, även om det kan ifrågasättas om föreningen hittills följt det aktuella anläggningsbeslutet och även om anledning i och för sig saknas att ifrågasätta enskild fastighetsägares förmåga och resurser att förvalta området i enlighet med anläggningsbeslut, föreligger ändå
inte tillräckligt starka skäl för en omprövning av gemensamhetsanläggningen på sätt som
yrkats.
En skrivelse från sökande har lämnats till samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 september 2019, § 192, att återremittera ärendet
för klargörande av skrivelsens innehåll.
Skrivelsen tillför inte någon ny okänd information till ärendet. Den talar i huvudsak om
avstyckning, som är en process som i detta ärendes fall kommer efter planskedet. En detaljplan som medger bostadsbebyggelse är en förutsättning för att kunna fastighetsreglera och
skapa en bostadstomt. Skrivelsen hänvisar till tidigare genomförda avstyckningar från fastigheten Hoby 18:17. Dessa avstyckningar har dock skett i enlighet med gällande detaljplan, marken för dessa tomtbildningar var planerad för bostadsändamål.
Sökande menar i skrivelsen också att de båda jämförande domarna ovan inte är relevanta.
Omprövningen är densamma i detta ärende som det för Sandby 69:1, att gemensamhetsanläggning råder för området som är planlagt som naturmark och behöver omprövas om det
ska vara möjligt att skapa en bostadstomt. Skillnaden i detta ärende är att en byggnad som
ej är planerad för bostadsändamål inom naturmarken bebos. Jämförelse till den andra domen görs då frågan om omprövning varit uppe och utfallet blev negativt.
Sökande hävdar i skrivelsen vidare att länsstyrelsen för ett felaktigt resonemang i frågan.
Länsstyrelsens bedömning är att marken inte är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risk
för översvämning och erosion samt riskerar att påtaglig skada riksintressena, och denna
bedömning kan vi från kommunen inte påverka. Länsstyrelsen är vår överprövningsmyndighet vid planläggning och kommunen har att förhålla sig till deras bedömning.
Justerandes sign
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Skrivelser från sakägare och representant i Kyhls Skogs samfällighetsförening har också
inkommit och läggs till ärendet som beslutsunderlag.
Utifrån inkomna yttranden och skrivelser är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
att det är svårt att fortsätta detaljplaneläggningen för del av Hoby 18:17. De inblandade
aktörerna behöver vara överens om en ombildning av gemensamhetsanläggningen, vilket
är en nödvändighet för bostadsändamål inom området. Utan omprövning av gemensamhetsanläggningens utbredning är det inte möjligt att genomföra detaljplanen. Detta tillsammans med länsstyrelsens ställningstagande kring markens lämplighet gör att samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planarbetet avslutas. Ärendet föreslås avskrivas.
Finansiering
Planarbetet bekostas av sökande, plankostnadsavtal finns.
Konsekvenser
Vid en avskrivning av ärendet, blir följden att huset inom Hoby 18:17 fortsatt kommer stå
på ofri grund, mark som inte är förenlig med bostadsändamål. Det är möjligt att bo kvar
om inte annat beslutas genom tillsyn, dock har preskriptionstiden på 10 år passerat för tillsyn av bygglovsärenden. Det kommer inte vara möjligt att söka bygglov inom ändamål för
boende (ex. till-/ombyggnad, komplement- eller Attefallsbyggnad) och det kommer inte
vara möjligt att i framtiden genomföra avstyckning eller sälja huset som bostad/bostadstomt.
Utan omprövning av gemensamhetsanläggningens utbredning är det inte möjligt att genomföra
detaljplanen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Skrivelse från sökanden 2019-10-16
Skrivelser från sakägare, 2019-09-30, 2019-10-13
Skrivelse från sökanden, 2019-09-27
Samrådsredogörelse, 2019-09-10
Jäv
Carl-Göran Svensson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut
i ärendet. Gunilla Carlekrantz (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar
och beslut i ärendet. I Carl-Göran Svenssons ställe tjänstgör Rikard Sköld (C). Kristina
Åhberg (M) tjänstgör som ordförande.
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som framförs i ärendet avslutas planarbetet och ärendet avskrivs.
_______
Beslutet expedieras till:
Inga Kerstin Persson och Jan Persson
Imberis Invest
Samfällighetsföreningen Kyhls Skog
Söderberg & Ask Arkitektkontor

Upplysning
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 2 § 1 pt. får kommunala beslut enligt denna lag
inte överklagas i den del de avser avbrytande av ett planarbete.
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Återremiss, Detaljplan för Hoby 4:33 - samrådsredogörelse
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september, § 193, att återremittera ärendet
med hänvisning till sent inkommen skrivelse och att ställning ska tas till innehållet.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 9 mars 2017, § 39, positivt planbesked för upprättande av ny detaljplan i syfte att pröva lämpligheten att ändra användningen inom fastigheten
Hoby 4:33 från Fiskeriverksamhet i liten skala till Bostads-ändamål.
Hoby 4:33 är belägen vid Spraggehusvägen i Kyhl Mälarhusen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 31 januari 2019, § 31, genom votering att godkänna
planförslaget för samråd. Förslag till detaljplan för Hoby 4:33 har varit föremål för samråd
under perioden 9 mars till 5 april 2019. Samrådsmöte hölls i Stadshuset, Simrishamn den
26 mars 2019. Vid detta möte deltog 1 man och under samrådsperioden har totalt 14 yttranden inkommit.
Under samrådet har synpunkter kring planområdets utsatthet för höjda havsnivåer, erosion
och höjda grundvattennivåer framförts. Ur Länsstyrelsens yttrande framgår att: ”Länsstyrelsens samlade bedömning är att marken inte är lämplig för bebyggelse med hänsyn till
risken för översvämning och erosion. Länsstyrelsen ser vidare att det kan vara svårt att i
en fortsatt planprocess visa att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse går att säkerställa.”
Planområdet ligger cirka 80 meter från havet och marknivån inom intervallet 2,5–3 meter
över havet. Marken är av sand vilket gör den lätteroderad och känslig för grundvattenhöjning. Grundvattenytan är cirka 1,2 meter under marknivån.
Marken inom fastigheten är till stor del ianspråktagen för fiskeverksamhet med områden
för fiskeredskap och stolpar för garnhängning samt körytor/ uppställningsplatser för fordon. En verksamhetsbyggnad har funnits på platsen under flera decennier. Byggnadens
storlek är ca 80 kvm. Fastighetens area är 806 kvm.
Fastigheten gränsar i sydost till kustområde som omfattas av förordnande för strandskydd
och landskapsbildskydd. Området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.
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I översiktsplanens ställningstagande återfinns Kyhl Mälarhusen inom ett område som
anges som ett grönt pausområde, vilket innebär att områdets natur- och landskapsvärden
ska värnas med ställningstagande att ny bebyggelse bör tillåtas restriktivt inom området.
Men då aktuellt område redan är detaljplanelagt gjordes bedömningen att det var möjligt
att pröva ny markanvändning.
En skrivelse från projektägarens arkitekt inkom på kvällen innan Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 september 2019. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-0926 § 193, att återremittera ärendet med hänvisning till inkommen skrivelse, att det inte
hunnits med att ta ställning till innehåll.
I skrivelsen framhålls att det finns osäkerheter kring hur klimatförändringarna kommer att
utvecklas och vad effekterna av dessa kommer att bli, hur mycket havet kommer att stiga
och i sin tur vilken påverkan på kusten det kommer att medföra. Det ifrågasätts också vilken planeringshorisont som kan vara rimlig då hänvisning i Länsstyrelsens yttrande anger
beräkningar utgående från en medelhavsnivå, baserat på FN:s klimatpanels IPCC scenario
RCP 8,5 som är det värre prognosticerade scenariot som beräknats till år 2100. Osäkerheterna som framförs gäller de intervall för havsnivåhöjning som RCP 8,5 anger, en global
höjning mellan 52 – 98 cm. Lokalt beräknas höjningen vara högre än så och för Östersjön
och Simrishamns kommuns del anger beräkningen 102 cm. Samt att en ny byggnads tekniska och ekonomiska livslängd enligt Statens institut för Byggnadsforskning är 50 år och
att vi då inte nått år 2100, som är det år prognosen sträcker sig till.
Skrivelsen tillför ingen ny information som förändrar ärendet. Vid planläggning ska hänsyn tas till effekter av klimatförändringar och utgångspunkten är högsta kända havsnivå,
vilket innebär det högsta intervallet i RCP 8,5. Det finns ingen tidsbegränsning i en detaljplans giltighet och även om en enskild byggnads förväntade tekniska och ekonomiska livslängd inte beräknas vara mer än 50 år måste planläggning utgå från en längre horisont än
så.
På grund av att planområdets utsatthet för höjda havsnivåer och översvämning, erosion
samt höjda grundvattennivåer är stor, bedöms inte planarbetet kunna fortgå. Ärendet föreslås avskrivas.
Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat.
Konsekvenser
En avskrivning av ärendet innebär att det inte kommer vara möjligt att använda fastigheten
Hoby 4:33 för bostadsändamål. Fastigheten kommer fortsatt vara planlagd för fiskeriverksamhet.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-07
Skrivelse från projektägarens arkitekt, 2019-09-26
Samrådsredogörelse, 2019-06-20
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som framförs i ärendet avslutas planarbetet och ärendet avskrivs.

_______
Beslutet expedieras till:
Eve Ask
Söderberg & Ask arkitektkontor
Upplysning
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 2 § 1 pt. får kommunala beslut enligt denna
lag inte överklagas i den del de avser avbrytande av ett planarbete.
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Planbesked Vitemölla Badhotell
Ärendebeskrivning
Fastighetsägare till Hjälmaröd 74:2, Vitemölla badhotell, kom den 10 september 2019 in
med en begäran om planbesked för ändring av två befintliga detaljplaner i Vitemölla.
1. Ändring av allmän platsmark, park, till kvartersmark för nya parhus för uthyrning
på fastigheten Hjälmaröd 9:91.
2. Ändring av allmän platsmark, natur, på fastigheterna Hjälmaröd 74:2 i syfte att
överta huvudmannaskapet för naturmark ovan hotellet
3. Ändring av allmän platsmark, natur, på fastigheten Hjälmaröd 4:208 i syfte att
överta huvudmannaskapet för befintlig allmän kiosk/toalettbyggnad och parkering
vid Lejegatan, enligt ansökningshandlingarna.
Syftet och bakgrunden till ansökan är en långsiktig utvecklingsstrategi för Vitemölla badhotell för att kunna skapa en attraktiv och lönsam verksamhet året om. Detta är väl beskrivet i ansökningshandlingarna och intentionerna är att utbyggnad och förändringar ska ske
varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden.
Vitemölla badhotell har en lång historia och är ett omtyckt och välkänt besöksmål med
närhet till havet, flera unika strövområden, Skåneleden och Kiviks tätort.
Badhotellet är omsorgsfullt renoverat och tilldelades Simrishamns första arkitekturpris
1999.
Riksintressen och områdesskydd
Fastigheterna berörs av sju riksintressen;
 Riksintresse för kulturmiljöstråk
 Riksintresse för friluftsliv
 Riksintresse för rörligt friluftsliv
 Riksintresse för kust och turism
 Riksintresse för högexploaterad kust
 Riksintresse för kulturmiljö
 Riksintresse med höga naturvärden
I söder gränsar fastigheterna till Kiviks marknadsfält som är ett Natura 2000-område.
Fastigheterna ligger vidare inom de regionala intressena Kulturmiljöstråk och Särskilt värdefull bebyggelsemiljö.
Justerandes sign
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Fastigheten Hjälmaröd 9:91 berörs av ett fornminne och är en del av en äldre detaljplan
från år 1966 (byggnadsplan).
Hjälmaröd 74:2 och 4:208 är inom en detaljplan som vann laga kraft 2002.
Orienteringskarta för de tre olika önskemål som omfattas av ansökan:

1

3
2 .

1. Hjälmaröd 9:91
Fastigheten, som ägs av sökanden, har en total areal om ca 20 ha och är idag planlagd som
allmän platsmark, park, som en del av en samfällighet med enskilt huvudmannaskap.
Hela området är beläget högt uppe på berget (ca 25 meter över Lejevägen) väster om Vitemölla badhotell och är idag relativt svårtillgängligt med tät tallskog och branta partier. Sökandes önskemål omfattar möjligheten att ändra allmän platsmark till kvartersmark för att
få möjlighet att bygga cirka 10 parhus för uthyrning som skulle kunna nås bilvägen ovanifrån Furet, men som har access till all service inom hotellbyggnaden. Skissförslag till placering och utbredning för nya byggnader finns på sidan 20 i ansökningshandlingarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens helhetsbedömning är att området bör fortsätta att vara
tillgängligt för allmänheten och att detaljplanens intentioner om ett parkområde bör kvarstå.
Justerandes sign
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Området har en unik karaktär som är betydelsefull både för besökare och boende i Vitemölla. Då läget är högt och exponerat är kommer ny bebyggelse att påverka bebyggelsestrukturen för samhället oavsett utformning.
Nybyggnader för uthyrning, kommer med den omfattningen som önskas, att innebära en
omgivningspåverkan, trafikering och exploatering som kan komma påverka de sju rådande
riksintressena även om byggnationen skulle ske varsamt med hänsyn till befintlig tallskog
och höjdförhållanden.
I detaljplan är det inte möjligt att reglera bostäders upplåtelseform, till exempel bostadsrätt
eller hyresrätt, och boendeform så som enskilda hushåll eller kollektiv. I en detaljplan är
det heller inte möjligt att reglera om en bostad ska vara permanent eller fritidsboende.
Verksamheter som bedrivs med syfte att tillhandahålla övernattningsmöjligheter utanför
bostaden så som hotell eller vandrarhem ingår alltså inte i B- Bostäder utan bör betecknas
O- Tillfällig vistelse. För en mer flexibel plan är det möjligt att kombinera användningarna
B- Bostäder och O- Tillfällig vistelse.
Med utgångspunkt från ansökningshandlingarnas utförliga beskrivning och motivering av
de önskade ändringarna är förvaltningens bedömning är att en ny detaljplan kan prövas för
fastigheten Hjälmaröd 9:91 genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.
Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen
eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten,
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Tomtens stora höjdskillnader, placering och omfattning av byggnader, vattenavrinning,
rasrisk, anpassning till kulturmiljö och tillfarter måste studeras och utredas vidare i arbetet
med att upprätta en ny detaljplan.
Ett planprogram bör inleda planarbetet tillsammans med en geoteknisk utredning och miljökonsekvensbeskrivning
Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslaget ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat
planförslag.
2. Hjälmaröd 74:2
Förvaltningen anser att sökandes önskemål om att den detaljplanerade naturmark som
finns i anslutning till hotellet och som har kommunalt huvudmannaskap med fördel skulle
kunna skötas med enskilt huvudmannaskap då marken är i direkt anslutning till hotellverksamheten, och att en ändring av gällande detaljplan kan prövas avseende huvudmannaskapet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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3. Hjälmaröd 4:208
För fastigheten gäller ett nyttjanderättsavtal som innebär att Vitemölla badhotell sköter
kiosk- och toalettbyggnaden för allmänheten. I övrigt är det mark som ägs och underhålls
av Simrishamns kommun med kommunala parkeringsplatser.
Sökanden önskar förvärva både kiosk- och toalettbyggnad och att parkerings-platser enbart
är för hotellets gäster. Sökanden föreslår en annan placering för kommunala parkeringsplatser.
Då kommunen är i stort behov av både allmänna toaletter och parkeringsplatser är det förvaltningens bedömning att kommunen bör fortsätta att ha rådighet över fastigheten genom
gällande detaljplanebestämmelse som anger kommunalt huvudmannaskap för naturmarken.
Nyttjanderättsavtalet bör dock ses över och ändras om inte underhållsfrågorna fungerar på
ett tillfredsställande sätt.
Finansiering
Avgift för beslut om planbesked, enligt plantaxa 2019, är 15 000 SEK.
Enligt plantaxa 2019 är kostnaden för utökat förfarande, då kommunen upprättar samtliga
handlingar, med planprogram, mellan 500 000 - 750 000 SEK exklusive moms och eventuella utredningar.
Enligt aktuell ansökan ska extern konsult upprätta planhandlingarna. Kommunen ansvarar
för den formella handläggningen vid varje skede under planprocessen.
Fastighetsägaren bekostar hela planarbetet inklusive eventuella utredningar vilket regleras i
ett separat plankostnadsavtal.
För en ändring av detaljplanen för del av Hjälmaröd 74:2 kan begränsat förfarande prövas
vilket enligt plantaxa 2019 medför en kostnad om 100 000 – 350 000 SEK.
Detta förutsätter att förslaget godkänns av samtliga sakägare i samrådsskedet.
Konsekvenser
Om kommunen väljer att lämna negativt planbesked innebär det att ägarna till Vitemölla
badhotell måste finna andra utvecklingsmöjligheter för att kunna fortsätta med verksamheten.
Om kommunen beslutar om positivt planbesked för fastigheten Hjälmaröd 9:91 krävs en
omfattande planprocess med utökat förfarande. I ett första skede bör ett planprogram tas
fram och en miljökonsekvensbeskrivning som tar ställning till konsekvenser för områdets
unika natur- och kulturmiljöer, allmänhetens intressen och förslagets påverkan på de boenJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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de i Vitemölla. Det finns en stor risk att de befintliga riksintressenas skyddsvärden kommer
att påverkas vilket komplicerar planprocessen för fastighetsägaren.
Om kommunen beslutar om positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Hjälmaröd
74:2 innebär det att kommunen låter fastighetsägaren till Vitemölla Badhotell att sköta naturmarken i anslutning till hotellet.
Om kommunen beslutar om positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Hjälmaröd
4:208 innebär det att kommunen mister sin möjlighet att kunna nyttja marken till kiosk, toalett
och parkering.
Att ändra de två berörda detaljplanerna innebär i praktiken att två nya detaljplaner ska upprättas.

Pågående lantmäteriförrättning
Det pågår en lantmäteriförrättning som omfattar hela Vitemölla, sex detaljplaner, i syfte att
kommunen ska överta marken och vägarna inom de detaljplaner där kommunen har huvudmannaskapet och att en gemensamhetsanläggning ska aktiveras för den allmänna platsmarken som har enskilt huvudmannaskap.
För fastigheterna i denna ansökan innebär det att kommunen ska äga och ansvara för naturmark ovan hotell (Hjälmaröd 74:2) och parkering och toaletter (Hjälmaröd 4:208) men att
det större naturområdet på berget ovan (Hjälmaröd 9:91) ska skötas med enskilt huvudmannaskap, en gemensamhetsanläggning.
Förvaltnings bedömning är att lantmäteriets handläggning kan fortgå parallellt med att en
planprocess påbörjas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-13
Begäran/ansökan om planbesked, 2019-09-10
Detaljplan för Hjälmaröd 74:2 mfl (P6), laga kraft 2002-02-27
Detaljplan för Hjälmaröd 9:90, 9:91 mfl , (P2), laga kraft 1966-03-22
Överläggningar
Projektägaren har kompletterat sin ansökan med en skrivelse, inkommen 23 oktober 2019.
Skrivelsen har distribuerats till politikerna i nämnden.

Justerandes sign
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Efter en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bevilja positivt planbesked för att upprätta ny detaljplan för fastigheten Hjälmaröd 9:91 och för ändring
av detaljplan för del av Hjälmaröd 74:2.



Ansökan om att ändra detaljplan för fastigheten Hjälmaröd 4:208 återremitteras till
samhällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på pågående badplatsutredning som ska
redovisas 2020.

Avgift
Avgift för beslut om planbesked enligt plantaxa 2019 är 15000 SEK vilket faktureras direkt efter beslut.
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hjälmaröd 74:2
Lantmäteriet

Justerandes sign
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Prissättning Kvarnby 15:72 (Skillinge hamn)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2007, § 168, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa detaljförslag med tomtpris för varje enskilt industriområde i
kommunen, där hänsyn tas till industriområdets belägenhet. Enligt kommunens Riktlinjer
för markanvisning, antagna av Kommunfullmäktige 17 juni 2019, § 159, ska kommunen
sälja mark för marknadsvärdet.
Kvarnby 15:72 uppgår till 1216 m2 och är beläget inom detaljplan 2012-11-23, Kvarnby
15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge hamn. Tomten hanterades inte i
samband med värdering och prissättning av övriga, kommunala tomter inom planområdet.
Gällande planbestämmelse är industri/handel/kontor med möjlighet till bevakningsbostad.
Inom planområdet finns fler tomter med samma planbestämmelser. Dessa prissattes av
Kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 204 (SBN 2015-08-07, § 121) till 140
kr/m2. Medan dessa, tidigare prissatta verksamhetstomterna (Kvarnby 15:333 och 15:361–
364) ligger samlade och mycket nära hamnen i Skillinge, är tomten Kvarnby 15:72 belägen
längre in mot land. Av denna anledning, samt att den tidigare prissättningen gjordes för
snart fyra år sedan, fanns det anledning att begära en ny, oberoende värdering för att kunna
fastställa ett aktuellt försäljningspris för tomten.
Värderingsbyrån i Syd AB bedömer att marknadsvärdet för tomten Kvarnby 15:72 i september 2019 är 120 000 kr (ca 98,68 kr/m2), vilket också är samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till försäljningspris.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 27 september 2019
Värdeutlåtande (Värderingsbyrån i Syd AB), inkommet 4 september 2019
Detaljplan 2012-11-23, Kvarnby 15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge
hamn
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Vid en kommande försäljning av verksamhetstomten Simrishamn Kvarnby 15:72
ska priset vara 120 000 SEK. (Priset gäller till och med år 2022)
_______
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign
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Dnr 2019/895

Begäran om yttrande över mindre avvikelse mellan gällande detaljplan/byggnadsplan och vägplan, Hammar och Skillinge, TRV 2017/21428
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Syd upprättar förslag till vägplan för nationell cykelled vid väg 1022
och väg 1500 mellan Hammar i Ystads kommun och Skillinge i Simrishamns kommun.
Sträckningen är den sista länken i färdigställandet av den nationella cykelleden, Sydkustleden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverkets projektledare
haft en dialog kring hur cykelledsprojektet påverkar kommunens detaljplaner. Trafikverkets pågående projekteringsarbete har tidigare visat att den tänkta vägplanen kommer att
strida mot tre gällande detaljplaner – Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 18 juni 2019, §
148, att godkänna Trafikverkets bedömning om mindre avvikelse för de tre detaljplanerna.
I dialogen i projektet har det kommit fram att Trafikverket upptäckt ytterligare 1 detaljplan
som strider mot pågående projektering av vägplanen. Trafikverket bedömer att även denna
ska räknas som en mindre avvikelse. Trafikverket har nu kommit in med en begäran om
yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan. Trafikverket ger kommunen möjlighet att yttra sig över bedömningen mindre avvikelse inom detaljplan för Hoby
11:50. Genom att underteckna skrivelsen godkänner kommunen Trafikverkets bedömning
kring mindre avvikelser inom detaljplan för Hoby 11:50 så att genomförande av cykelleden
Skillinge – Hammar kan ske för planerad sträckning. Trafikverket emotser kommunens
svar senast 31 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-24
Trafikverkets skrivelse - Begäran om yttrande över avvikelser mellan gällande detaljplan/byggnadsplan och vägplan, med tillhörande bilagor som visar vägplanens intrång i
detaljplanen 2019-09-19
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna Trafikverkets bedömning om mindre avvikelse och uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna skrivelsen.
_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Wali Hamid, projektledare
Justerandes sign
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Anläggningsåtgärd berörande Impevägen i Gröstorp
Ärendebeskrivning
Sveriges vägnät består av statliga vägar, kommunala vägar och enskilda vägar (där enskilda vägar utgör ca 75 % av hela vägnätet). För att en kommun ska kunna bli huvudman för
en väg krävs att vägen antingen är detaljplanelagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (och i de fallen är kommunen dessutom skyldig att lösa in (det vill säga bli
ägare till) den allmänna platsmarken) eller att Trafikverket beslutar om att vägen ska ingå i
ett kommunalt väghållningsområde (där kommunen innehar vägrätt enligt Väglagen, på
samma sätt som staten har på sina vägar). Om en väg varken är statlig eller kommunal är
den per definition enskild, oavsett om det finns en ordnad förvaltning eller inte. Väghållaren kan i sin tur anlita någon utomstående, till exempel en entreprenör, för att sköta driften
av vägen men det är väghållaren själv som har ansvaret för att vägen fungerar och att ingen
skadar sig eller liknande.
Bäckhallavägen, Karlstorspsvägen och Impevägen i Gröstorp ligger utanför detaljplanerat
område och ingår inte heller i något kommunalt väghållnings-område. De är med andra ord
enskilda vägar. Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 1993, § 8, ”att kommunen ska
överta den väghållning som hittills bedrivits av Impans, Bäckhalladalens och Gröstorps
vägsamfälligheter” och ”att uppdra åt byggnadskontoret att föranstalta om formell förrättning för att upplösa dessa vägsamfälligheter”. Någon upplösning av dessa vägsamfälligheter har inte skett, och det är inte heller meningsfullt utan att ha föregåtts av detaljplaneläggning. Kommunen har emellertid under en period agerat driftsentreprenör för dessa vägars
skötsel men formellt sett är vägsamfälligheterna fortfarande väghållare.
Gemensamhetsanläggningen inom den enskilda delen av Bäckhallavägen bildades år 1979
och återfinns som Gladsax ga:3 i Fastighetsregistret. Gladsax ga:3 förvaltas av Bäckhalladalens samfällighetsförening. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte år 2013 om länsstyrelsens förordnande av syssloman för att väcka föreningen till liv igen. Sedan dess har
Bäckhalladalens samfällighetsförening hållit årsstämma och valt styrelse varje år. Gladsax
ga:3 har med andra ord en fungerande förvaltning.
Gemensamhetsanläggningen inom Karlstorpsvägen bildades år 1977 och återfinns som
Gladsax ga:2 i Fastighetsregistret. Gladsax ga:2 förvaltas av Gröstorp-Tobisborgs vägsamfällighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte år 2017 om länsstyrelsens förordnande
av syssloman för att väcka föreningen till liv igen. Sedan dess har även Gladsax ga:2 en
fungerande förvaltning.
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Vägsamfälligheten inom Impevägen återfinns som Gröstorp ga:3 i Fastighetsregistret.
Gröstorp ga:3 bildades år 1941 som ett väglottssystem, det vill säga ett system där varje
deltagande fastighet blev tilldelad en angiven väglott (vägsträcka) att sköta. Detta system
är otidsenligt och eftersom förutsättningarna för att, utan en lantmäteriförrättning, ordna en
fungerande förvaltning saknas, ansökte samhällsbyggnadsnämnden år 2018 via delegation
om att inrätta en modern gemensamhetsanläggning med förvaltande samfällighetsförening.
För att kunna gå vidare med ärendet och besluta om att inrätta en modern gemensamhetsanläggning för Impevägen vill Lantmäteriet att Simrishamns kommun beslutar om att överge beslutet från 1993 om att ta över väghållningen för Impevägen.
Oavsett om kommunen i framtiden kommer att planlägga Bäckhallavägen, Karlstorpsvägen och Impevägen eller inte, är de i behov av en formell och fungerande förvaltning.
Kommunfullmäktiges beslut från 1993 om att ta över väghållaransvaret räcker inte för att
ordna en sådan förvaltning om det inte fullföljs genom en lagakraftvunnen detaljplan med
kommunalt huvudmannaskap. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 18 juni 2019, § 146,
att anta projektdirektivet för policy för huvudmannaskap för allmän platsmark. Policyn
beräknas bli klar under 2020 och först därefter kan den ligga till grund för prövningar och
beslut. En eventuell, laga kraftvunnen detaljplan ligger därmed sannolikt flera år framåt i
tiden. För Impevägen är ett beslut om att inte längre följa beslutet från 1993 nödvändigt för
att kunna ordna en formell och fungerande förvaltning. För Bäckhallavägen och Karlstorpsvägen finns idag en formell och fungerande förvaltning varför det inte längre finns
något behov av att fullfölja beslutet från 1993.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08
Kommunfullmäktiges beslut 1993-02-22, § 8
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Upphäva beslutet från 22 februari 1993, § 8, om att överta väghållningen för Impans, Bäckhalladalens och Gröstorps vägsamfälligheter för att Impevägen, Bäckhallavägen och Karlstorpsvägen ska kunna tillskapas formella, fungerande förvaltningar i väntan på policy för väghållaransvar och senare prövning om eventuell detaljplaneläggning.
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNMDENS BESLUT


Simrishamns kommun kan fortsatt utföra driftåtgärder på Impevägen fram tills dess
att utredning om väghållaransvar är klar.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Dnr 2019/230

Underhållsplan för park- och grönytor
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 april 2019, § 96, att godkänna projektiv för
Skötsel- och underhållsplaner för park- och grönytor.
Den 6 december 2010, § 140, beslutade kommunfullmäktige att anta budget 2011–2013
med tillhörande fullmäktigemål, finansiella mål och verksamhetsmål i enlighet med budgetkommentarerna (2010-11-16). I budgetkommentarerna anges följande:
”Verksamhetens mål: Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks.
Uppdrag ges till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underhållsplaner. Uppföljningsansvar
Samhällsbyggnadsnämnden.
Mäts genom: Nedlagda underhållskostnader i förhållande till planer. Konkretiseras efter hand som
planer är fastställda.
Koppling till god ekonomisk hushållning: För att upprätthålla värdet på våra anläggningar och
minska kommande investeringsbehov.”

Samma verksamhetsmål har återfunnits i samtliga av kommunfullmäktige beslutade budgetar sedan 2010.
Ett förslag till underhållsplan för park- och grönytor, naturmark och lekplatser, på allmän
platsmark såväl som skolgårdar och förskolegårdar, har nu tagits fram.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16
Underhållsplan för park- och grönytor, 2019-10-16
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till underhållsplan för park- och grönytor i Simrishamns kommun
(exklusive kostnadsdelen).
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Dnr 2019/30

Remiss från kommunstyrelsens au - bygglovsverksamhet till byggnadsnämnden, ansvarsfördelning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 september 2019, § 212, att ge byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över förslag till ändrad
ansvarsfördelning inför 2020. Yttrande ska vara inkomna senast den 1 november 2019.
Byggnadsnämnden fullgör enligt reglementet, kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och ska ha insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.
Byggnadsnämndens driftbudget omfattar idag endast nämndens egen verksamhet, det vill
säga främst arvoden och utbildningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetsmiljö-, personal- och driftbudgetansvar för bygglovsverksamheten som utför byggnadsnämndens arbetsuppgifter.
Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. För att underlätta för byggnadsnämnden att uppfylla
lagkravet och i övrigt sitt uppdrag, föreligger nu förslag på att överföra ansvaret för arbetsmiljö-, personal- och driftbudget för bygglovsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till byggnadsnämnden från och med 2020.
Förslaget innebär inga organisatoriska förändringar på förvaltningsnivå, det vill säga,
bygglovsverksamheten kommer fortsatt tillhöra samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns
många fördelar att bibehålla en förvaltning för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Riskbedömning med handlingsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, remiss, 2019-09-18, § 212
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Inget att erinra mot förslaget.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes sign
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Dnr 2019/347

Delegationsordning 2019, kompletterande revidering
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ny delegationsordning 18 juni 2019, § 160.
Nämnden beslutade om en revidering av delegationsordningen den 26 september 2019, §
213.
Nu föreligger behov av ytterligare revidering/komplettering av följande ärenden:
 Att nämndens presidium kan besluta att utse kommunens miljöpristagare
 Att nämndens presidium har rätt att företräda nämnden i möten med Region
Skåne, kommunala bolag, revisionen och motsvarande organ
Syftet är främst att underlätta och påskynda på handläggning av ärenden, till gagn för
främst medborgare och näringsliv.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Förslag till revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Upphäva tidigare delegeringsordning (samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-0926, § 213)
Anta förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2019

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

§ 239

Dnr 2019/388

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-09-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-september 2019. Nämnden bedöms på årsbasis ha ett underskott på 2 493
tkr avseende driften (exklusive VA-verksamheten).
Verksamheten Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett underskott på 2 493 tkr.
Övrig skattefinansierad verksamhet prognostiseras hålla budget, men det finns interna avvikelser. Ett förväntat underskott på 400 tkr inom hamnverksamheten och 250 tkr inom
bygglovs- och MBK-verksamheten samt 182 tkr inom nämndverksamheten bedöms bli
dämpat av ett överskott på 832 tkr inom stab/miljöstrategi.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet,
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda
till ett underskott på 2 977 tkr.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sammantaget leda till ett överskott på 38 393 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-16.
Ekonomisk rapport per september 2019.
Överläggningar
Prognosen för VA-verksamhetens drift redovisas/delas ut vid dagens sammanträde.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport per september 2019.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 240

Dnr 2019/934

Projektdirektiv - Kostpolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013 Kostpolicy för Simrishamns kommun. 2016 beslutade
kommunfullmäktige om en ändring av kostpolicyn och samtidigt antogs riktlinjer för kostverksamheten i Simrishamns kommun. I kostpolicyn anges att den ska stämmas av vartannat år. Nu föreslagen revidering innehåller bland annat denna avstämning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Förslag projektdirektiv för revidering av Kostpolicy för Simrishamns kommun
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Överlämna förslag projektdirektiv för revidering av kostpolicy för Simrishamns kommun
till kommunledningskontoret för vidare beslut i kommunstyrelsen.
_______

Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom)
Socialnämnden (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 241

Dnr 2019/29

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 210 - Motion från F! om att Simrishamns kommun ska delta i projektet Glokala Sverige
2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 213 - Budget 2019-2021 investeringsbudget
3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-3, § 212 - Budget 2019-2021 investeringsbudget VA
4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 211 - Budget 2019-2021 omdisponering och tilläggsäskande investeringar VA
5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 208 - Medborgarförslag från Andreas
Sjögren, belysning på utegymmet Sankt Olof
6. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 206 - Medborgarförslag från Carin
Åström om förbättrad trafiksäkerhet längs Kristianstadsvägen Norra infarten
7. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 204 - Medborgarförslag från Malin Andersson om belysning till återvinningsstationen Skillinge
8. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 201 - Medborgarförslag från Eva Unosson och Linda Stridsberg om hundlatrin vid Skördegatan Simrishamn
9. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 200 - Medborgarförslag från Kerstin
Svensson om att ta bort hundförbud på stränder i den lokala ordningsstadgan
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 242

Dnr 2019/120

Förvaltningschefens information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
 Fastighetsenheten som resultatenhet – kommunstyrelsens au beslutade godkänna
projektdirektiv vid sammanträde 23 oktober 2019
 Resultat medarbetarenkät
 Träff med referensgruppen för tillgänglighet
 Underhållsplaner – granskas av revisionen

Justerandes sign
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