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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Anders Åkerberg (S) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)

Övriga närvarande: Agneta Åhlin (S)
Agne Johnsson (ÖP)
Henric Appelkvist (M)
Annika Månsson (M)
Staffan Olzon (F!)

Anand Andersson, tf enhetschef gata/park, §§ 1-3
Camilla Nilsson, trafikingenjör, §§ 1-3
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 2
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 2-3
Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK, §§ 1-3
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 1-3
Lena Roos, enhetschef kost, §§ 1-3
Linda Larsson, planarkitekt, § 2
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 1-3
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, § 1-3
Annette Knutsson, nämnsekreterare

Bo Hulthén (presentation av medborgarförslag), § 3
Maria Samuelsson (presentation av medborgarförslag), § 3
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Ändring av föredragningslista, § 1 Sid 4
Information, § 2 Sid 5
Presentation av medborgarförslag, § 3 Sid 6
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17), § 4 Sid 7
Attestbehörigheter 2018 (2018/45), § 5 Sid 8
Branteviksvägen (Simris 20:33), fråga om gemensamhetsanläggning 
eller planläggning (206/247), § 6 

Sid 9

Detaljplan för del av Simrishamn 2:60 och del av 2:77, järnvägsända-
mål – granskning (2017/576), § 7

Sid 11

Detaljplan för del av Stiby 1:110 m.fl (Gärsnäs station) - gransknings-
utlåtande och antagande (2016/532), ärendet utgår § 8

Sid 13

Detaljplan för Hoby 18:11, frågan om lagenlig detaljplan (2015/958), 
§ 9

Sid 14

Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola), antagande 
(2017/254), § 10

Sid 16

Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 & 115:1, samråd 
(2017/757), § 11

Sid 18

Planärende för Hjälmaröd 74:1 (bordlagt ärende) (2017/684), § 12 Sid 20
Planärende för Rörum 9:3 och 26:2 (2017/695), § 13 Sid 23
Planärende för Rörum 71:1(2017/696), § 14 Sid 26
Planärende för Rörum 76:2 (2017/697), § 15 Sid 29
Medborgarförslag från Ulf Larewall om uppförande av parkeringshus i 
centrala Simrishamn (2017/189), § 16

Sid 33

Medborgarförslag från Anita Lindström och Bertil Ljungström - un-
derhåll och marknadsföring av kommunens kulturminnen, bl.a Tom-
marps kalkugn (2017/482), § 17

Sid 34

Frågan om markförvärv Simrishamn 3:146 (vid hällristningen Sim-
rislund) (2017/784), § 18

Sid 35

Planbesked för Sandby 64:1 (m fl), redaktionell ändring (2016/137), § 
19

Sid 36

Muddring Skillinge hamn, ombudgetering t.f.a försening (2017/330), § 
20

Sid 37

Förvaltningschefen informerar, § 21 Sid 39
Meddelanden (2018/18), § 22 Sid 41
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 1  

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av föredragningslistan

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende utgår vid dagens sammanträde:

Pkt 9 - Detaljplan för del av Stiby 1:110 m.fl (Gärsnäs station) 
- granskningsutlåtande och antagande (2016/532)
_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 2  

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information

Dagens sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på 
nämndens dagordning.

Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.

Revidering av delegeringsordning, utkast (2018/52) – Marie Leandersson, samhällsbygg-
nadschef informerar.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation av medborgarförslag

Hundrastgård i Simrislund (dnr 2017/937) Anita Nilsson har inte svarat på inbjudan.

Hundrastgård i Simrislund samt fler hundlatriner längs gångvägarna (dnr 2017/1003) Lena 
Åström har avböjt möjlighet att presentera sitt förslag vid dagens sammanträde.

Rastplats Esperöd (dnr 2018/36) Bo Hultén presenterar sitt förslag.

Förbättra cykelmiljön i kommunen (dnr 2018/37) Maria Samuelsson presenterar sitt för-
slag.

Samlingsplats i Simrislund (dnr 2018/38)  Eva Unosson har avböjt möjlighet att presentera 
sitt förslag vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 4 Dnr 2018/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 5 Dnr 2018/45

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Attestbehörigheter 2018 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden ska, enligt punkten E14 i avsnittet avseende ekonomi i delege-
ringsordningen, utse beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsom-
råde för respektive budgetår. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar förslag till beslutsattesträtter för 2018.

Beslutsunderlag

Skrivelse med bilaga över förslag till beslutsattesträtter för 2018, 2018-01-09

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förvaltningens förslag till beslutsattesträtter för 2018, inklusive därtill 
hörande ansvar/verksamheter och belopp.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 6 Dnr 2016/247

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Branteviksvägen (Simris 20:33), fråga om gemensamhetsanläggning eller 
planläggning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade den 10 november 2016 en ansökan till Lantmäte-
riet med yrkande på att bilda en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för 
enskild väg som utgör del av Branteviksvägen mellan Simrishamn och Brantevik, Sim-
rishamns kommun. Simrishamns kommun åtog sig i ansökan att betala förrättningskostna-
derna.

Lantmäteriet kom den 1 december 2017 in med en skrivelse till kommunstyrelsen, vilket 
sammanfattningsvis ställer frågorna om kommunen vill planlägga vägen för att bli huvud-
man för gatumarken eller om kommunen anser sig ha ett väghållaransvar enligt Väglagen § 
5.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunen inte är väghållare då en 
förrättning inte genomfördes när Trafikverket lämnade över skötselansvaret till kommunen 
enligt avtal från 1995 mellan Vägverket och Simrishamns kommun. Avtalet innebär att 
kommunen tagit på sig drifts- och underhållsansvar och inte väghållaransvaret enligt Väg-
lagen § 5.

Förvaltningen anser vidare att följande skäl finns för att inte planlägga vägen:
 En planläggning kan bli prejudicerande då kommunen har ett 10-tal vägar (ej plan-

lagda) som är enskilda där skötselavtal har tecknats.
 Kostnaden för en detaljplan för Branteviksvägen beräknas bli höga då det är många 

berörda fastighetsägare och samfälligheter. 
 Planen kommer inte att generera intäkter till kommunen.
 Planen kommer inte att minska kostnaderna för förrättningen då det ändå behöver 

genomföras en förrättning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att lantmäteriförrättningen för Branteviksvägen 
ska fullföljas genom inrättande av en gemensamhetsanläggning samt att upprättande av 
detaljplan för planprövning av Branteviksvägen inte medges. 

Beslutsunderlag

Avtal mellan Vägverket och kommunen (KS 1995-04-12) gällande drifts- och underhålls-
ansvar
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 6 forts Dnr 2016/247

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningens ansökan till lantmäteriet om bildandet av en gemensamhets-anläggning och 
samfällighetsförening för enskild del av Branteviksvägen 2016-11-09
E-post från Trafikverket till kommunen och lantmäteriet avseende väghållaransvaret, in-
kommen 2017-10-03
Lantmäteriets skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2017-11-28, inkommen till kommu-
nen 2017-12-02
1) Kartskiss redovisande den vägsträcka som omfattas av ansökan
2) Kartskiss som tillhör Vägverkets beslut om utökat väghållningsområde
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-01-09

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upprättande av detaljplan för Branteviksvägen medges inte. Simrishamn kommun 
yrkar på att lantmäteriförrättningen fullföljs enligt ansökan till lantmäteriet.

_______

Beslutet expedieras till:
Lantmäteriet
Trafikverket
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 7 Dnr 2017/576

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Simrishamn 2:60 och del av 2:77, järnvägsändamål 
- granskning 

Ärendebeskrivning

Trafikverket kom den 17 juli 2017 in med en ansökan om planbesked för del av fastighe-
terna Simrishamn 2:60 och 2:77. 

Trafikverket har fått i uppdrag att uppgradera / rusta upp järnvägen på sträckan Ystad-To-
melilla-Simrishamn. Detta medför att Trafikverket behöver en teknikkiosk som styr bom-
drev, växlar, signaler m.m, och ett reserv-elverk. Trafikverket vill äga marken där byggna-
derna ska stå, men detta är inte möjligt utan en planändring. Trafikverket har beviljats 
bygglov för byggnaderna.

Arbetena planerar Trafikverket genomföra under 2019.

Planhandlingarna har varit ute på samråd 18 december 2017 till 8 januari 2018. Totalt har 
det inkommit 10 yttranden under samrådstiden. Efter samrådstidens slut har det inte in-
kommit några ytterligare yttranden. I granskningshandlingarna har redovisningen på 
plankartan förtydligats och planbeskrivningen kompletterats med en motivering till varför 
en plan med genomförandetid kvar ersätts med en ny detaljplan.

Planen prövas med standardförfarande då den följer Översiktsplanens intentioner och inte 
bedöms medföra någon negativ påverkan för allmänheten.

Detaljplanen kommer delvis att ersätta en detaljplan som har genomförandetid kvar. Kom-
munen är markägare till denna del och det bedöms inte finnas någon fastighetsägare som 
får rätt till ersättning genom detaljplanens genomförande. Planens genomförande ger möj-
lighet till en mer pålitlig tågtrafik på sträckan. Allmänheten bedöms inte påverkas av pla-
nen i någon större utsträckning då ytan där teknikbyggnaderna ska placeras delvis är plan-
lagd för järnvägsändamål och delvis som parkering på kvartersmark.

Beslutsunderlag

Planbeskrivning 2018-01-25
Plankarta 2018-01-25
Behovsbedömning 2017-11-24
Samrådsredogörelse 2018-01-25
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2017-09-21, § 132
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om samråd, 2017-12-07, § 211
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 7 forts Dnr 2017/576

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna, i ärendet redovisad, samrådsredogörelse, samt i ärendet redovisade 
planhandlingar, för granskning.

_______

Beslutet expedieras till:
ingemar.a.persson@trafikverket.se
jan.kallqvist@trafikverket.se 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 8 Dnr 2016/532

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Stiby 1:110 m.fl (Gärsnäs station) - granskningsut-
låtande och antagande

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____

13



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 9 Dnr 2015/958

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hoby 18:11, frågan om lagenlig detaljplan 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till fastigheten Hoby 18:11 har ansökt om ändring av detaljplanen för fas-
tigheten Hoby 18:11. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 225 
att lämna positivt planbesked för prövning och användning för en tomt i anslutning till be-
fintlig bebyggelse. Detaljplanen anger allmän plats park/plantering för det aktuella områ-
det.

Fastighetsägaren har även haft synpunkter på den gällande detaljplanens rättsstatus och 
lagenlighet genom ett flertal skrivelser och möten. 

Detaljplanen för området upprättades som en byggnadsplan som vann laga kraft 1974-04-
19.

Då den äldre plan- och bygglagen kom 1987 upphörde byggnadslagen. Enligt övergångs-
bestämmelserna i den äldre plan- och bygglagen fastställdes 1987 byggnadsplanen per 
automatik som en detaljplan som antagits med stöd av plan- och bygglagen. Det finns 
ingen dom eller lag som gör gällande att det krävs ett nytt beslut för att byggnadsplaner ska 
gälla som detaljplaner.

Det finns ingen gällande tomtindelning för fastigheten. En förrättning är ingen tomtindel-
ning. 

Frågan om detaljplanens giltighet är även beskriven i PM från advokaterna Gustavsson, 
Arnbom & Hedberg HB, 2016-02-12.

Nuvarande detaljplan innehåller både allmän platsmark och kvartersmark som medger bo-
städer. En ändring av dessa bestämmelser kan bara göras genom att en planändring genom-
förs eller genom att planen upphävs vilket även är slutsatsen i inkommen skrivelse från 
Gösta Hallberg, signerad Björn Hansson, daterad 2016-10-28, inkommen till samhälls-
byggnadsförvaltningen 2017-11-28.
Samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om att pröva om detta är möjligt genom en 
planprocess vilket gjordes enligt ovan (SBN 2017-12-07, § 225).

Beslutsunderlag

Detaljplan för Borrby och Hoby byar, 1974-04-19.
PM 2016-02-12, advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 9 forts Dnr 2015/958

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse till Carl-Göran Svensson, inkommen till förvaltningen 2017-11-28.
Skrivelse inkommen till förvaltningen 2017-11-29 med begäran om beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07, § 225
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-01-05

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Meddela att byggnadsplanen från 1974-04-19 har upprättas enligt gällande lagar 
och fastställts med stöd av de dåvarande bestämmelserna i byggnadslagen 
(1947:385), fastställts med stöd av övergångsbestämmelserna i den äldre plan- och 
bygglagen  (1987:10) samt åter fastställts med stöd av den nya plan- och bygglagen 
(2010:900).

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hoby 18:11

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

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från det att kommunen tillkännagett det 
justerade protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Har överklagandet kommit 
in i rätt tid överlämnas ärendet till mark- och miljödomstolen för prövning. 

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 10 Dnr 2017/254

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola), antagande 

Ärendebeskrivning

Fastigheten Kvarnby 15:217 är belägen vid Hobyvägen i Skillinge. Inom fastigheten finns 
Skillinge skola som ägs av Simrishamns kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 16 
mars 2016 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sälja Skillinge skola. Stiftelsen 
Skillinge fria skola hade då inkommit med önskemål om att köpa skolfastigheten med av-
sikt att driva grundskola. Ansökan om planmedgivande gjordes av fastighetsenheten på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att möjliggöra en framtida försäljning.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 maj 2017, § 85 att ge positivt planbesked och 
att planprövningen sker genom standardförfarande.

Gällande detaljplan från 1999 anger kvartersområde för skola för Kvarnby 15:217 och del 
av 15:218. Beteckning S skola innebär alla slag av skolor och andra undervisnings- och 
forskningslokaler. Planbestämmelse i gällande detaljplan anger att fastighetsplan för 
Kvarnby 15:217 upphör att gälla. Planbestämmelsen möjliggjorde utvidgning av skolfas-
tigheten mot nordväst.

En ny detaljplan har upprättas för att möjliggöra utökat ändamål inom fastigheten där ut-
nyttjande och utformning reglerats i förhållande till en vidare användning. I den nya detalj-
planen medges kvartersmark för skola, kontor och hantverk med viss försäljning. En fem-
tedel av fastighetens totala yta får bebyggas. Befintlig byggnad får varsamhetsbestämmelse 
som innebär att vid ändring ska hänsyn tas till de kulturhistoriskt intressanta värden som 
finns, främst i den södra och den norra delen av byggnaden. Ny bebyggelse ska utformas 
med hänsyn till omgivande bebyggelse. Högst två våningar medges. Byggnadshöjden får 
högst vara 8 meter. Ny detaljplan upphäver även tomtindelningen för hela planområdet. 
Upphävande av fastighetsplan sker genom planbestämmelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände samrådshandlingarna för utskick den 17 augusti 
2017, § 121. Samrådsmöte hölls den 12 oktober i stora salen, Rådhuset. En man deltog i 
mötet förutom två tjänstepersoner. Totalt kom det in 15 yttranden under samrådstiden. Ytt-
randen har bland annat handlat om att utreda miljökvalitetsnormer för vatten, utveckla hur 
dagvattenhantering sker, se vilken påverkan planområdet får från omgivningsbuller samt 
hur mer parkeringsplatser ska lösas om behov uppkommer. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för granskning den 16 november 2017, 
§ 177. Under granskningsperioden kom det in nio yttranden, alla utan erinran så när som 
några redaktionella ändringar. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 10 forts Dnr 2017/254

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Förslag till antagandehandlingar, 2018-01-08
Förslag till granskningsutlåtande, 2018-01-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-11-16 § 177
Förslag till granskningshandlingar, 2017-11-16
Förslag till samrådsredogörelse, 2017-11-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-08-17 § 121
Förslag till samrådshandlingar, 2017-08-17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2017-05-18
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/redogörelse, 2017-05-05
Begäran om planbesked från fastighetsenheten, SBF, 2017-03-23
Detaljplan för Kvarnby 15:217 och del av 15:218, 1999-04-08
Fastighetsplan-tomtindelning för kv Skolan, 1964-07-09
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/redogörelse 2017-01-09

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta i ärendet redovisat förslag till detaljplan.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 11 Dnr 2017/757

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 & 115:1, samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 november 2017, § 192 att bevilja positivt 
planmedgivande efter det att Lantmännen Ekonomiska Förening ansökt om planbesked den 
18 september 2017 för fastigheterna Hammenhög 27:93 och 115, belägna i norra Hammen-
hög. 

Fastigheterna ligger inom detaljplanerat område (1973) med ändamål industri och har en 
total yta om ca 59 ha.

Båda fastigheterna ägs av Lantmännen och är i dagsläget bebyggda med en större siloan-
läggning och ett flertal tillhörande verksamhetsbyggnader.

Syftet med begäran om planbesked för ändring av detaljplan är att man avser att flytta sin 
verksamhet från Ystad till Hammenhög i samband med att anläggningen i Ystad läggs ner 
år 2020. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras och moderniseras för att kunna ta 
emot större volymer av spannmål.

Ändringen av detaljplanen innebär att volymen på den norra delen av fastigheten utökas till 
en byggnadshöjd om 30 meter istället för som idag 10 meter. På den södra delen kan tillå-
ten byggnadshöjd om 10 meter behållas och högre outnyttjade höjder släcks ut. I övrigt 
gäller idag fastslagen detaljplan oförändrat. 

I kommunens översiktsplan är hela området ett utpekat verksamhetsområde.

Fastighetsägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för plan-
handlingar och eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella 
handläggning. Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standard förfarande. 

Beslutsunderlag

Samrådshandlingar upprättat, 2018-01-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-11-16 § 192
Begäran om planbesked från Lantmännen, 2017-09-18
Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 11 forts Dnr 2017/757

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan Hammenhög 7, laga kraft 1973-07-24
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2018-01-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ändringen av detaljplan för samråd. 

_______

Beslutet expedieras till:
Lantmännens Ekonomiska Förening, 205 03 Malmö
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 12 Dnr 2017/684

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planärende för Hjälmaröd 74:1 (bordlagt ärende) 

Ärendebeskrivning

Nämnden bordlade rubricerade ärende vid sitt sammanträde den 7 december 2017, § 214.

För fastigheten Hjälmaröd 74:1 finns ett planärende som gäller bostadsbebyggelse.
Önskemålet är att två nya bostadshus ska möjliggöras inom norra delen av fastigheten.

Området är beläget sydöst om Vitemölla.

Aktuellt område inom fastigheten består av gräsmark/sandmark med inslag av träd och 
buskage.

Fastigheten gränsar i nordväst till detaljplanlagt område (detaljplan från 2001) - kvarters-
mark för hotell/restaurang och allmän platsmark natur.

Inom fastigheten finns ett bostadshus och en kiosk. Byggnaderna, som funnits på platsen i 
cirka femtio år, har tidigare varit kopplade till Vitemölla badhotell. (Badhotellet samt bo-
stadshuset och kiosken var förr inom en och samma fastighet.)
Det tidigare äldre fritidshuset har ersatts av ett nytt enbostadshus. Bygglov för nybyggnad 
beviljades i april 2015 och huset stod färdigt vid årsskiftet 2016/2017.

Fastigheten och området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv samt 
kulturmiljövård. Aktuellt område (norra delen av fastigheten) gränsar i syd och sydöst till 
område som omfattas av landskapsbildsskydd och strandskydd.
Fastigheten exkl västra delen där bostadshuset är beläget, och närområde nordöst-sydväst 
om Lejevägen, är inom fornlämningsområde.
Området är inom riskområde för översvämning och erosion. Marknivån inom den nordöst-
ra delen av fastigheten är ca 2 m över havet. Det befintliga huset är beläget på en högre 
höjd mellan låglänt område i nordöst och höglänt område (hed/marknadsfält) i sydväst.

Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält från 2007 redovisar norra delen 
av fastigheten som område inom vilket nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt.

Naturvårdsprogrammet 2010 redovisar områden med höga naturvärden. En stor del av fas-
tigheten och del av aktuellt område ingår i programmets naturområde benämnt Marknads-
fältet. Områdets naturvärden består av typisk sandstäppsflora och sällsynta insektsarter.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 12 forts Dnr 2017/684

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse, daterad 24 november 2017 redogjort 
för ärendets historik och förutsättningar.

Beslutsunderlag

Begäran om planmedgivande från Eva och Paul Bertilzon 2008-12-04
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2008-12-22
Skrivelse från fastighetsägare 2009-01-08
Skrivelse från fastighetsägare 2009-01-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-02-10, § 17
Planavtal 2009-04-21/28
Planprogram 2011-10-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-07, § 293
Programsamrådsredogörelse 2012-03-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2012-03-21, § 115
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2012-03-26
Skrivelse från fastighetsägare 2012-03-30
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-11, § 95
Skrivelse från fastighetsägare 2012-04-30
Skrivelse med kommentarer från fastighetsägare och biolog 2012-05-07
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 168
Skrivelse från fastighetsägare ink 2014-07-14
Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält 2007-03-26
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
Samhällsbyggnadsförvaltingens skrivelse/redogörelse 2017-11-24
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07, § 214

Förslag till beslut på sammanträdet

Christer Akej (M): Upprättande av detaljplan för Hjälmaröd 74:1 medges om sökanden så 
önskar.

Christer Vigren (ÖP): Enligt Christer Akejs förslag.

Ing-Marie Jacobsen (F!): I enlighet med förvaltningens beslutsförslag, att lämna planbe-
sked enligt följande: Även om området är angivet som ett utbyggnadsområde i översikts-
planen ses det inte som möjligt att fortsätta planarbetet p g a områdets utsatthet för klimat-
förändringarnas effekter.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 12 forts Dnr 2017/684

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Området är till stor del inom riskområde för översvämning och erosion. På grund av plan-
områdets utsatthet för klimatförändringarnas effekter (översvämning och erosion) ska inte 
detaljplanearbetet fortsätta.
De allmänna intressena för landskapets värden väger tyngre än det enskilda intresset för 
bebyggelse.
Fortsatt planprocess avslås.
Planärendet avslutas och avskrivs.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Christer 
Akejs och Christer Vigrens förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Planbesked lämnas enligt följande:

Upprättande av detaljplan medges för fastigheten Hjälmaröd 74:1 om sökanden så önskar.
Planprövning sker genom utökat förfarande.
Planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare.
Planhandlingar och utredningar upprättas av 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:
Paul Bertilzon och Eva Bertilzon
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 13 Dnr 2017/695

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planärende för Rörum 9:3 och 26:2 

Ärendebeskrivning

För fastigheterna Rörum 9:3 och 26:2 finns ett planärende som gäller bostadsbebyggelse.
Önskemålet var att ca nittio nya bostadshus skulle möjliggöras. I ett senare skede har öns-
kemål om ca femton nya bostadshus framförts.

Fastigheterna är belägna öster om väg 9 och norr om golfbanan Lilla Vik.

Området i stort består av odlingsmark där mark för fruktodling dominerar.

Historik för aktuellt område:
De befintliga gårdsbyggnaderna är centralt belägna inom området. Byggnaderna består av 
en kringbyggd gård där bostadshuset ingår, ekonomibyggnader för lager och maskiner, 
växthus och gårdsbutik mm. Bygglovsarkivets handlingar redovisar att växthusen uppför-
des under slutet av 1980-talet och att gårdsbutiken tillkom under början 2000-talet.

Fastigheterna/aktuellt område och området i stort omfattas av landskapsbildsskydd. Fastig-
heternas östra delar omfattas av strandskydd (300 m) från kustlinjen.
Området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv samt riksintresse för 
naturvård.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 januari 2018 redogjort för plan-
historik och förutsättningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planärendet avslutas och avskrivs.

Beslutsunderlag

Begäran om planmedgivande från Britt Orelind och John Orelind 2008-01-29
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-11-18, § 230
Planavtal upprättat 2009-04-03
Planprogram 2009-03-30
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-04-23, § 57
Begäran om nytt planmedgivande 2010-05-26
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-07 § 292
Planavtal upprättat 2012-05-21
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15

23



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 13 forts Dnr 2017/695

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/ärenderedogörelse, 2017-01-11

Överläggningar

Skrivelse från fastighetsägaren/projektägaren har delats ut inför dagens sammanträde.

Förslag till beslut på sammanträdet

Christer Vigren (ÖP): Medge prövning av upprättande av detaljplan för fastigheten Rörum 
26:2 (ansökan med reviderat förslag inkommet 28/5 2010) om sökanden så önskar.

Christer Akej (M): Enligt Christer Vigrens förslag.

Ing-Marie Jacobsen (F!): I enlighet med förvaltningens förslag, att lämna planbesked enligt 
följande: Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktspla-
nen.
Planärendet följer inte översiktsplanens bebyggelsestrategi.
De allmänna intressena för natur- och kulturvärden väger tyngre än det enskilda intresset 
för bebyggelse.
Upprättande av detaljplan för planprövning medges inte.
Planärendet avslutas och avskrivs.

Beslutsgång

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

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Planbesked lämnas enligt följande:
Upprättande av detaljplan för fastigheten Rörum 26:2  medges om sökande så önskar.
Planprövning sker genom utökat förfarande.
Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare.
Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Avgift

Avgift för planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,5 = 11 375 kronor
Avgift avräknas till hälften vid tecknande av planavtal.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 13 forts Dnr 2017/695

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

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

Beslutet expedieras till:
Britt Orelind och John Orelind
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 14 Dnr 2017/696

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planärende för Rörum 71:1 

Ärendebeskrivning

För fastigheten Rörum 71:1 finns ett planärende som gäller bostadsbebyggelse.
Önskemålet är att ca tre nya bostadshus ska möjliggöras.

Aktuellt område inom fastigheten är beläget väster om Rörums Byaväg och söder om Rör-
ums kyrkby.

Området består av gräsmark/betesmark.

Det i ärendet illustrerade tomtområdet inom Rörum 71:1 är markerat mellan angränsande 
fastigheter i norr och i söder, Rörum 79:1 och 71:5.

Området gränsar i norr till områdesbestämmelser för Rörums kyrkby från 2000. Områdes-
bestämmelserna omfattar kyrkby-bebyggelsen och byns omnejd och anger skydd för den 
bevarande-värda kulturmiljön.

Fastigheten/aktuellt område och området i stort omfattas av landskapsbildsskydd.
Området i stort omfattas av riksintresse för naturvård. (Område öster om aktuellt område 
omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.)

I Länsstyrelsens natur- och kulturmiljöprogram Från Bjäre till Österlen från 1996 är områ-
det angivet som ett kulturområde med följande beskrivning: Väl samlad och bevarad by-
miljö. Stort naturbetesområde med artrika torrängar. Hela landskapet visar på ett tydligt 
historiskt samband mellan människan, hennes betesdjur och omgivande miljö. Landskapet 
söder om Rörum består av starkt kuperade betesbackar kring Rörums södra å.

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne från 2006 re-
dovisar följande: Rörum är ett gott exempel på 1800-talets utskiftade skånska kyrkbyar. 
Betydelsefulla element i bymiljön är framför allt bebyggelsens struktur och det äldre bygg-
nadsbeståndet. Viktiga för miljön är dessutom de till byn gränsande, öppna markerna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse daterad 11 januari 2018 för ärendets 
planhistorik och förutsättningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planärendet avslutas och avskrivs.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 14 forts Dnr 2017/696

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Begäran om planmedgivande från Bo Ericsson 2007-06-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2007-12-18, § 260
Planprogram 2008-08-29
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-10-21, § 208
Planavtal upprättat 2009-02-12
Begäran om återbetalning av planfakturering 2010-02-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-18, § 98
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/redogörelse, 2017-01-11

Förslag till beslut på sammanträdet

Christer Akej (M): Medge prövning av upprättande av detaljplan för fastigheten Rörum 
71:1 för en för områdets karaktär väl anpassad bebyggelse om sökanden så önskar.

Christer Vigren (ÖP: I enlighet med förvaltningens beslutsförslag att planbesked lämnas 
enligt följande:
Området är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen.
Planärendet följer inte översiktsplanens bebyggelsestrategi.
De allmänna intressena för natur- och kulturvärden väger tyngre än det enskilda intresset 
för bebyggelse.
Fortsatt planprocess avslås.
Planärendet avslutas och avskrivs.

Ing-Marie Jacobsen (F!): Enligt Christer Vigrens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Christer 
Vigrens och Ing-Marie Jacobsens förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Planbesked lämnas enligt följande:
Området är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen.
Planärendet följer inte översiktsplanens bebyggelsestrategi.
De allmänna intressena för natur- och kulturvärden väger tyngre än det enskilda intresset 
för bebyggelse.
Fortsatt planprocess avslås.
Planärendet avslutas och avskrivs.

27



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 14 forts Dnr 2017/696

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgift

Avgift för planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,5 = 11.375: - x 60 % = 6 825
kronor

Reservationer

Christer Akej (M), Bo Håkansson (M) och Carl Strömberg (M) reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Bo Ericsson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 15 Dnr 2017/697

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planärende för Rörum 76:2 

Ärendebeskrivning

För fastigheten Rörum 76:2 finns ett planärende som gäller bostadsbebyggelse.
Önskemålet är att åtta till nio nya bostadshus ska möjliggöras.

Fastigheten är belägen öster om vägen till Rörums strand och Knäbäckshusen.

Området i stort består av odlingsmark där mark för fruktodling dominerar.

Historik för aktuellt område:
Området var tidigare obebyggt och enbart fruktodlingsmark. Det finns nu tre byggnader 
inom norra delen. Myndighetsnämnden lämnade i februari 2008 ett positivt förhandsbe-
sked för nybyggnad av ett enbostadshus (samt lager), fastighetsbeteckningen då var Rörum 
76:1. Lantmäteriet beslutade i juli 2008 om avstyckning av del av Rörum 76:1, där det av-
styckade området fick fastighetsbeteckningen Rörum 76:2. Bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus och sidobyggnad inom Rörum 76:2 beviljades september 2008. Byggnaderna 
uppförde under 2009-2010. Bygglov för nybyggnad av maskinhall beviljades mars 2011, 
byggnaden uppfördes under 2012.

Det i planärendet illustrerade bebyggelseupplägget är tomter på båda sidor om en väg inom 
fastighetens västra del.

Fastigheten/aktuellt område och området i stort omfattas av landskapsbildsskydd.
Området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv samt riksintresse för 
naturvård.

Planhistorik:
Fastighetsägarna begärde planmedgivande för bostadsbebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2007 om anstånd i avvaktan på fastställd 
fördjupad översiktsplan för Stenshuvud.
I maj 2009 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att medge upprättande av detaljplan.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 att påbörja arbete med översyn av översikts-
plan. Arbete med vision och översiktsplan inleddes under början av 2011.
(Fördjupad planering av Stenshuvud-området, området mellan Vik och Kivik, överfördes 
till arbetet med den kommuntäckande översiktsplaneringen.)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 15 forts Dnr 2017/697

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunens översiktsplan (antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-03-15) redovisar att ny 
bebyggelse bör lokaliseras i enlighet med bebyggelsestrategikartan. Översiktsplanens be-
byggelsestrategi anger riktlinjer för ny bebyggelse utifrån upplägget – samla och förtäta i 
befintliga orter och värna de gröna pauserna (landskapsrummen) mellan orterna inom kust-
zonen. De gröna pauserna har analyserats genom metod enligt Länsstyrelsens och Region 
Skånes rapport Skånes kustområden. Bebyggelsestrategin utgår från det överordnade målet 
Hållbarhet. Ställningstagande för pausområdet Vik till Kivik är att - det finns stora allmän-
na värden som bör värnas (småskaligt jordbruk, fruktodlingar, friluftsliv, turism, natur- och 
kulturmiljön), ny bebyggelse anses kunna skada riksintressenas värden, ny spridd bebyg-
gelse är ett hot mot landskapets värden och karaktärsskapande element, då ny bebyggelse 
anses få betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl vid prövning.

Pausområdet Vik till Kivik representerar värden som behöver bevaras. Områden med od-
lingsmark och betesmark samt naturmark inom pausområdet företräder viktiga allmänna 
värden (landskap samt flora och fauna) och stort värde för människors upplevelser av om-
rådet. Även mindre bebyggelsetillägg kan utgöra risk för skada på riksintressen och vär-
den. De viktiga aspekterna och planeringsmålen hushållning, hållbarhet och hänsyn avse-
ende markanvändning behöver beaktas i ett långsiktigt perspektiv. Odlingsmark och betes-
mark samt naturmarksområden är viktiga och behöver värnas. Länsstyrelsens uppfattning 
är att det finns skäl för restriktivitet.

Planprövning av bostadsbebyggelse inom Rörum 76:2 är inte förenligt med kommunens 
översiktsplan.

Vid avvägning av olika intressen är bedömningen att de allmänna intressena för landskapet 
och dess värden samt naturmiljön och odlingslandskapets kulturmiljö väger tyngre än det 
enskilda intresset för bebyggelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planärendet avslutas och avskrivs.

Beslutsunderlag

Begäran om planmedgivande från BoSuM, Bo och Suzanne Månsson 2007-03-28
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2007-08-21, § 156
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-05-19, § 99
Förslagshandlingar från BoSuM inlämnade 2014-11-27
Skrivelse från BoSuM 2014-12-16
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/ärenderedogörelse, 2018-01-11
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 15 forts Dnr 2017/697

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet

Christer Akej (M): Medge prövning av upprättande av detaljplan för fastigheten Rörum 
76:2 med mindre bebyggelse, väl anpassad för områdets karaktär, om sökanden så önskar.

Christer Vigren (ÖP): I enlighet med förvaltningens beslutsförslag att planbesked lämnas 
enligt följande:
Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen.
Planärendet följer inte översiktsplanens bebyggelsestrategi.
De allmänna intressena för natur- och kulturvärden väger tyngre än det enskilda intresset 
för bebyggelse.
Upprättande av detaljplan för planprövning medges inte.
Planärendet avslutas och avskrivs.

Ing-Marie Jacobsen (F!): Enligt Christer Vigrens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Christer 
Vigrens och Ing-Marie Jacobsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för Christer Vigrens och Ing-Marie Jacobsens förslag
NEJ-röst för Christer Akejs förslag

Omröstningsresultat

Med 8 JA-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Mats Arnoldsson (L), Chris-
ter Vigren (ÖP), Hans-Olof Höglund (MP), Anders Åkerberg (S), Ing-Marie Jacobsen (F!), 
Carl-Göran Svensson (C)) mot 3 NEJ-röster (Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Carl 
Strömberg (M)) beslutar nämnden enligt Christer Vigrens och Ing-Marie Jacobsens för-
slag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Planbesked lämnas enligt följande:
Området och fastigheten är inte angivet som ett förändringsområde i översiktsplanen.
Planärendet följer inte översiktsplanens bebyggelsestrategi.
De allmänna intressena för natur- och kulturvärden väger tyngre än det enskilda intresset 
för bebyggelse.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 15 forts Dnr 2017/697

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprättande av detaljplan för planprövning medges inte.
Planärendet avslutas och avskrivs.

Avgift

Avgift för planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,5 = 11.375: - x 60 % = 6 825 
kronor

Reservationer

Christer Akej (M), Bo Håkansson (M) och Carl Strömberg (M) reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
BoSuM, Bo Månsson och Suzanne Månsson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 16 Dnr 2017/189

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Ulf Larewall  om uppförande av parkeringshus i 
centrala Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Ulf Larewall har till kommunfullmäktige inkommit med ett medborgarförslag gällande 
uppförande av parkeringshus i centrala Simrishamn. I sitt medborgarförslag framhåller Ulf 
Larewall att det finns en brist på parkeringsplatser i Simrishamn året runt och inte enbart 
under turistsäsong. Med eventuellt kommande bebyggelse på Väderkvarnen 2 (Ingvars-
sonska tomten) samt Stadshage 14 (Taxitomten) kommer parkeringssituationen försämras 
med färre antal parkeringsplatser. Ulf Larewall föreslår därför att ett parkeringshus uppförs 
i centrala Simrishamn, förslagsvis på Biltorget.

Larewall presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde den 12 april 2017, § 50. 

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ulf Larewall, inkom 2017-01-16
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-01-30, § 7 (dnr 2017/28)
Inbjudan till presentation i samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-29
Presentation av medborgarförslag sammanträdesprotokoll 2017-04-12, §50
Tjänsteskrivelse 2018-01-09

Bakgrund/utredning

En detaljerad utredning behövs för att kartlägga parkeringssituationen i Simrishamn för att 
se vilket utökat parkeringsbehov som finns. Utifrån detta resultat får en bedömning göras 
huruvida ett parkeringshus kan vara ett lämpligt alternativ. Gällande parkeringshus måste 
lämplig plats, utformning och finansiering bestämmas. Den uppskattade kostnaden för par-
keringshus ligger på 120 000 - 180 000 kr/bilplats beroende på våningsantal och utform-
ning. Kostnaden är hämtad från andra parkeringshusbyggnationer.

Överläggningar

Nämnden konstaterar att det även finns ett utredningsuppdrag om ”bilfritt centrum”. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 16 forts Dnr 2017/189

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Med hänvisning till förvaltningens redovisning ovan avslås medborgarförslaget.
_______

Beslutet expedieras till:
Ulf Larewall
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 17 Dnr 2017/482

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Anita Lindström och Bertil Ljungström - under-
håll och marknadsföring av kommunens kulturminnen, bl.a Tommarps 
kalkugn 

Ärendebeskrivning

Anita Lindström och Bertil Ljungström, Tommarp, har inkommit med ett medborgarför-
slag om underhåll av kulturminnen. Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 § 154 
remittera förslaget till kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för ytt-
rande.

Bakgrund/utredning

I Östra Tommarp, av länsstyrelsen klassas som en särskilt värdefull kulturmiljö, finns en 
kalkugn som är intressant ur industrihistorisk synpunkt. 
Kalkugnen har med tiden blivit i behov av åtgärder. Under hösten 2017 åtgärdades trappor-
na runtom. Och till våren 2018 planeras omfogning av kalkugnens murverk. Pris har be-
gärts in från entreprenör för rensning och fogning av murverket. Med detta som underlag 
kommer bidrag att sökas.
Beträffande ett av kommunens byggnadsminnen, Bergengrenska gården, kommer bidrag 
att sökas med förutsättningen att under 2018 kunna genomföra nödvändiga åtgärder på 
taket.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag daterat 2017-06-16
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Överlämna fastighetsenhetens yttrande, enligt ovan till kommunstyrelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 18 Dnr 2017/784

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Frågan om markförvärv Simrishamn 3:146 (vid hällristningen Sim-
rislund) 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till Simrishamn 3:146 har kontaktat kommunen om det finns intressen att 
förvärva fastigheten. Fastigheten ligger i anslutning till hällristningarna söder om Sim-
rislund, mot Brantevik. Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunekolog och länsstyrelsen 
är remitterade i ärendet. En oberoende värdering av fastigheten har gjorts.

Beslutsunderlag

Värdeutlåtande från Värderingsbyrån 2017-11-17
Länsstyrelsens föreläggande 2011-07-07
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-01-08

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Låta samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare undersöka förutsättningarna på 
tomten inför ett eventuellt förvärv.

_______

 

36



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 19 Dnr 2016/137

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planbesked för Sandby 64:1 (m fl), redaktionell ändring 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade vid sammanträde den 7 december 2017, § 232 en 
begäran om planbesked för planläggning av bostadsbebyggelse inom Sandby 64:1, Sandby 
64:44, Sandby 17:12, 17:13 och 17:14 samt utökning av parkering inom Sandby 64:1 och 
Sandby 3:16.

Carl-Göran Svensson (C) och Christer Akej (M) föreslog ”Medge prövning av upprättande 
av detaljplan för prövning av användning och ändamål av enstaka tomter i anslutning till 
befintlig bebyggelse på fastigheten Sandby 64:1 om sökande så önskar.”

(Ing-Marie Jacobsen (F!) föreslog: ”I enlighet med förvaltningens beslutsförslag, upprät-
tande av detaljplan för planprövning medges inte”.)

Nämnden beslutade enligt Carl-Görans Svenssons förslag. Ett redaktionellt fel (ska vara 
Sandby 64:1, inte 64:1 m.fl) i beslutet måste rättas till. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2017-12-07, § 232

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Korrigering (till Sandby 64:1) ska göras i sammanträdesprotokollet 2017-12-07, § 
232. (Förvaltningslagen 26 §) 

_______

Beslutet expedieras för kännedom till:
Stiftelsen Per August Jönsson studiebidrag till anhöriga
Tage Möller Arkitektbyrå
Setterwalls Advokatbyrå
Trelleborgsvägens samfällighetsförening
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 20 Dnr 2017/330

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Muddring Skillinge hamn, ombudgetering t.f.a försening 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017, § 76, att tilldela samhällsbyggnadsnämnden en 
tillfällig ramförstärkning på 4,5 mnkr för 2017. Förstärkningen skulle möjliggöra en mudd-
ring av hamnen i Skillinge till en beräknad kostnad av 2,5 mnkr. Resten var riktad till fas-
tighetsunderhåll då ökade lås- och larmkostnader bedömdes påverka underhållsnivån nega-
tivt.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2017 haft vissa kostnader inför muddringen, 0,6 
mnkr. Dessa kostnader har avsett projektering inför muddring samt botten-provtagning. 
Men den faktiska muddringen har blivit försenad. Orsaken till detta är att tillståndsproces-
sen dragit ut på tiden med anledning av provernas resultat. Detta innebär att resterande del 
av den tillfälliga ramförstärkningen kommer att belasta 2018. Av detta skäl bör 1,9 mnkr 
”ombudgeteras” från 2017 till 2018.

En minskning av samhällsbyggnadsnämndens ram för 2017 innebär att kommunens budge-
terade resultat stärks detta år. Den tillfälliga förstärkningen av nämndens ram för 2018 be-
döms kunna finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande* för 2018 
minskas med 1,9 mnkr.

* Kommunstyrelsens anslag till förfogande uppgick ursprungligen till 5,0 mnkr och aktuell nivå före detta 
ärende är cirka 3,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-01-

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Den tillfälliga ramförstärkning på 4,5 mnkr som samhällsbyggnadsnämnden tidigare tillde-
lats för 2017 minskas med 1,9 mnkr till följd av att muddringen av Skillinge hamn har för-
senats. Minskningen innebär att kommunen budgeterade resultat 2017 förstärks med sam-
ma belopp.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 20 forts Dnr 2017/330

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

För 2018 tilldelas samhällsbyggnadsnämnden en tillfällig ramförstärkning på 1,9 mnkr för 
att slutföra muddringen av Skillinge hamn. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens 
anslag till förfogande för 2018 minskas med 1,9 mnkr.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 21  

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefen informerar

Rekryteringar
Rörnätschef, Johan Nyholm
Maskinförare
GIS-ingenjör/kommunikatör
Infrastrukturstrateg, Erika Johansson
Parkarbetare
Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Kommunekolog

Kommunicering av sbf-projekt
Ny hemsida, ny plattform – visuella presentationer

Ny organisation på enhetsnivå
Bygglov/MBK
Plan/Exploatering

Fastighetsenheten blir resultatenhet

Lokalförsörjning
Översyn av fastighetsbestånd (byggnader)

Budgetuppföljning

Budget 2018-2020
Presentation av arbetsmaterial/redskap i budgetarbetet

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 22 Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 180 Verksamhetsområden för kommunalt vat-
ten och avlopp

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 150 - Medborgarförslag om rastplats Esperöd 
(Bo Hultén)

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 151 - Medborgarförslag, Förbättra cykelmiljön 
i kommunen (Maria Samuelsson)

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 152 - Medborgarförslag om samlingsplats i 
Simrislund (Eva Unosson)

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 153 Riktlinjer (policy) för markanvisning

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 154 - Policy för exploateringsredovisning

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 155 Riktlinjer för exploateringsavtal 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-3, § 165 - Försäljning av kvarnby 15:217 (Skillinge 
skola)

Skrivelse från Stiftelsen Skillinge fria skola - Köpets återgång -Försäljning av Kvarnby 
15:217 (Skillinge skola) 

Kommunfullmäktiges beslut KF 2017-10-30, § 166 Handlingsplan "Våldsbevajakande 
extremism"

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 181 - VA-avtal mellan Simrishamns och To-
melilla kommuner gällande överföring av vatten

Kommunstyrelsens au´s beslut 2017-11-01, § 293 - Utredningsuppdrag Jonebergs sporthall

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 172 - Budget 2018-2020

Skrivelse från Eva Sjöholm, fastighetsägare till Ö Hoby 4:6
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

§ 22 forts Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse/överklagande från Ola Olsson, fastighetsägare Hoby 18:18

Skrivelse/överklagande från fastighetsägare till Hoby 18:63
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