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§ 211

Dnr 2020/14

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Lars Johansson (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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§ 212

Dnr 2020/18

Ändring av föredragningslistan och genomgång av ärenden
Dagens sammanträde inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena
på föredragningslistan. En del ärenden presenteras av närvarande tjänstepersoner och en
del ärenden presenteras digitalt.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
Handlingsplan för sommaråtgärder – uppdrag till samhällsbyggnadschefen
Österlen Biogas – Kaj Ovesson (M) informerar under förvaltningschefens information.
_____
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§ 213

Dnr 2020/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande
i enlighet med samhällsplaneringsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsplaneringsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhällsplaneringsnämnden 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 2020-10-14

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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§ 214

Dnr 2020/22

Ekonomisk rapport januari-september 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsplaneringsnämndens utfall avseende
perioden januari-september 2020.
Skattefinansierade verksamheter (exklusive Avslut av exploateringsprojekt) bedöms ha ett
underskott på 1 804 tkr avseende driften, varav 600 tkr härrör från kostverksamheten, 150
tkr från MBK-verksamheten, samt 1 554 tkr från hamnverksamheten. Gata/parkverksamheten tillsammans med drift- och serviceverksamheten prognosticeras med ett utfall i balans med budget och administrationsverksamheten prognosticerar ett överskott om 500 tkr.
Övriga skattefinansierade verksamheter bedöms hålla budget.
Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 5 319 tkr.
Vatten- och avloppsverksamhetens driftbudget redovisas inte från och med september, då
verksamheten övergått till bolag.
Samhällsplaneringsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet,
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda
till att 18 863 tkr kvarstår till 2021.
Samhällsplaneringsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms
sammantaget leda till att 13 078 tkr kvarstår till 2021. Anläggningsavgifter förväntas resultera i ett överskott på 1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09
Ekonomisk rapport per september 2020
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport per september 2020.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Revisionen (för kännedom)
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§ 215

Dnr 2020/765

Cykelplan 2020-2025
Ärendebeskrivning
Arbetet med cykelplanen inleddes under år 2017, under våren år 2019 var cykelplanen ute
på remiss för allmänhet, organisationer och myndigheter. Synpunkter från bl.a. Trafikverket, Region Skåne och Länsstyrelsen handlade om att
 målbilden behövde förtydligas
 kommunen bör fokusera mer på det kommunala vägnätet och skilja på kommunal
och statlig väg
 tydligare koppling till region Skånes cykelvägplan
 tydligare redovisning av kartmaterialet
Inkomna synpunkter har analyserats och arbetats in i cykelplanen och följande revideringar
har gjorts







Syftet har förtydligats
Nya kartor har arbetats fram
Väghållaransvaret har förtydligats
Innehåller koppling och ställningstagande till Region Skånes cykelvägplan
Barns skolvägar har varit utgångspunkt för prioriterade stråk på kommunala vägar
Texten har förkortats, processer och ansvarsfördelning har förtydligats

På samhällsplaneringsnämndens informationssammanträde den 14 september 2020 informerades nämnden om föreslagna prioriteringar av utbyggnaden i cykelvägnätet. Återkopplingen från nämnden blev att en prioritering av förslagen i cykelplanen som var möjliga att
genomföra enligt befintlig budget fram till år 2022 skulle presenteras på sammanträdet den
22 oktober 2020.
Förvaltningen föreslår att objekten i cykelplanen prioriteras och delas upp enligt följande
fram till år 2022:
År 2020
 Mauritz Ols väg – Skolvägen/Idrottsvägen, Gärsnäs
 Backgatan - Skräddaregatan, Borrby
 Piletoftsgatan – Lärargatan, Hammenhög
 Flisens väg, Hammenhög
 Humlevägen – Kiviks stora väg, Kivik
 Östra Allégatan – Hamnen, Skillinge projektering
Justerandes sign
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§ 215 forts

Dnr 2020/765

År 2021
 Utterstigen Simrishamn år 2021 (statlig medfinansiering sökt)
 Fabriksgatan Simrishamn år 2021
 (Mossgatan), Simrishamn
 Östra Allégatan – Hamnen, Skillinge, genomförande
År 2022
 Horsåkravägen – Ny busshållplats Kivik år 2022 (busshållplatsen byggs
2022/2023)
 Kiviks stora väg – Ny busshållplats, Kivik år 2022 (busshållplatsen byggs
2022/2023)
 (Mossgatan), Simrishamn
Förvaltningen bedömer att ovan nämnda objekt ryms inom befintlig investeringsbudget
respektive -plan fram till år 2022. Först i projekteringsfasen kan en mer detaljerad kostnad
uppskattas när alla förutsättningar för utformning har utretts. Utöver ovan redovisade objekt för år 2021 och 2022 kommer en ny cykelväg att anläggas på Mossgatan i Simrishamn
i samband med att Österlen VA AB genomför en VA-sanering. Detta objekt finns inte med
i cykelplanen men ryms även i ramanslaget för gång- och cykel år 2021–2022.
Finansiering investeringsbudget
År 2020 finns 2 250 000 kr beslutat till ramanslag för gång- och cykelvägar.
År 2021 finns 1 500 000 kr beslutat till ramanslag för gång- och cykelvägar.
År 2022 finns 1 500 000 kr beslutad i plan.
Det finns möjlighet för kommunen att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % för
cykelvägar på kommunal infrastruktur (driftbidrag).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Utkast cykelplan 2020–2025
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag enligt ovan till prioriteringar för utbyggnad av cykelinfrastruktur åren 2020-2022.
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§ 215 forts

Dnr 2020/765

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna cykelplanen.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 216

Dnr 2020/867

Fordonspolicy med tillhörande riktlinjer
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden ska enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet
(25 mars 2019, § 76) inom sitt verksamhetsområde svara för inköp, underhåll och uthyrning av
kommunens fordon och maskiner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bland annat som en följd av detta fått i uppdrag att ta fram
förslag till fordonspolicy med tillhörande riktlinjer för tjänstefordon i Simrishamns kommun.
Förslagen har arbetats fram i samverkan med alla berörda förvaltningar inom kommunen
och ska ge såväl kommunen som dess bolag styrning i fordonsfrågor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Förslag till Fordonspolicy för tjänstefordon
Förslag till Riktlinjer för tjänstefordon
Överläggningar
Dokumentens formuleringar diskuteras. Ärendet bör kompletteras med utredning/redovisning av nuläget-vilka/hur många bilar kan bytas ut ”omgående” och eventuella konsekvenser som det medför, kostnader för byte, statistik med mera.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt arbete utefter
förda diskussioner.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att
återremittera ärendet.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt arbete enligt förda
diskussioner.
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§ 217

Dnr 2020/744

Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden
Ärendebeskrivning
Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjningen är en av våra viktigaste naturresurser
och samhällsintressen. Det ställer krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka dricksvattnets kvalitet och kvantitet negativt på
kort och lång sikt. Vattenförekomsten utgör en sårbar del av i den kommunala vattenförsörjningen.
Sverige har ett flertal nationella miljökvalitetsmål som rör dricksvatten-försörjningen; Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö.
Enligt havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram, som är bindande för kommunerna,
behöver kommunerna utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. Simrishamns kommun behöver tillse att vattenkvaliteten upprätthålls så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk och
kvalitativ status. Åtgärder ska sättas in för de vattenförekomster som riskerar att inte nå
god vattenkvalitet på grund av mänsklig påverkan.
Enligt Simrishamns kommuns översiktsplan är ett av ställningstagandena att kommunens
vattenresurser ska säkras och värnas om. Kommunens grundvatten är mycket skyddsvärt
och legalisering av vattentäkter samt skapande av vatten-skyddsområden är en mycket prioriterad fråga de närmsta åren. Österlen VA AB arbetar löpande med kvalitetsarbete och
olika verktyg för att skydda och värna dricksvattentäkterna.
Enligt artikel 7 i vattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) ska
Sverige säkerställa nödvändigt skydd för de vattenförekomster som används för uttag av
vatten som är avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m³/dygn i genomsnitt eller betjänar mer än femtio personer.
Simrishamns kommun har femton befintliga vattenskyddsområden. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvatten-försörjningen
ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv.
Varje vattenskyddsområde har specifika skyddsföreskrifter som reglerar vad man inte får
göra inom respektive skyddszon. Vissa aktiviteter är förbjudna och för vissa behövs det
tillstånd eller anmälan hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund som är tillsynsmyndighet.
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§ 217 forts

Dnr 2020/744

De flesta av kommunens vattenskyddsområden har skyddsföreskrifter som är i behov av
uppdatering och anpassning till förändrade klimathot, varierande grundvattennivåer, nya
vattenförsörjningsbehov, nya miljökrav, nya verksamheter och nationella miljömål.
Arbetet med en uppdatering har påbörjats. Parallellt pågår även arbetet med en Vattenförsörjningsplan.
I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. För verksamhetsutövare gäller att de ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Vid exploatering inom vattenskyddsområden finns en intressekonflikt mellan skydd av
vattenresurserna och bebyggelse- och infrastrukturutveckling. Ny bebyggelse och infrastruktur inom en grundvattentäkt medför en ökad risk för att kvalitet eller kvantitet hos
grundvattnet påverkas negativt. Inför varje exploatering ska en särskild bedömning göras
av det aktuella markområdet då varje markområde har sina egna unika förutsättningar. Vattenresursens tillrinningsområde kan sträcka sig långt utanför vattenskyddsområdets gränser, vilket medför att utredningsbehovet kan bli mer vidsträckt.
Syftet med föreliggande förslag till Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden
är att vara ett stöd och ge vägledning vid de avvägningar som ska göras samt de krav som
ska ställas i samband med eventuell exploatering inom vattenskyddsområde i enligt med
EU:s ramdirektiv för vatten och övrig lagstiftning.
Riktlinjerna ska fungera som ett verktyg för kommunens handläggare framförallt i tidiga
skeden. Handläggarna ska kunna ange omfattningen av skyddsåtgärder som ska vidtas då
byggnation eller exploatering är aktuell och kunna ge alla ärenden en likvärdig hantering.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund är remissinstans vid detaljplaner samt förhandsbesked och bygglov. Miljöförbundet har även hand om prövning av tillstånd och anmälan
enligt miljölagstiftningen samt gällande vattenskyddsföreskrifter. De är också tillsynsansvariga enligt miljöbalken, bestämmelserna i miljöbalken samt andra lagar och föreskrifter
inom miljö- och hälsoområdet. I vissa fall är det länsstyrelsen som bedriver tillsyn.
Finansiering
Riktlinjerna är framtagna av tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA-verksamheten inom befintlig driftsbudget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Justerandes sign
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Dnr 2020/744

Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde, förhandskopia 2020-10-04
Bilaga A: Generella skyddsåtgärder för exploatering inom vattenskyddsområden
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNSTYRELSEN


Godkänna Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Power-point som presenterades i ärendet vid dagens sammanträde ska komplettera
ärendet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
Byggnadsnämnden, Österlens VA AB, Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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§ 218

Dnr 2019/1076

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025 - samrådshandling
Ärendebeskrivning
Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning (bostadsförsörjnings-program) under
varje mandatperiod. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 2 §:
2 § Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Nu gällande riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2016–2020 antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 162.
Projektdirektivet för revidering av bostadsförsörjningsprogrammet godkändes av samhällsplaneringsnämnden den 27 februari 2020, § 35. Under arbetsprocessen har kontinuerliga
möten och diskussioner förts med den politiska samrådsgruppen som består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och andre vice ordförande från samhällsplaneringsnämnden, byggnadsnämnden och socialnämnden. Flertalet möten har även genomförts med projektets styrgrupp och referensgrupp samt berörda tjänstepersoner.
Innan antagande av programmet ska kommunen samråda med berörda kommuner, Länsstyrelsen och andra regionala organ, varav Länsstyrelsens uppdrag är att ge kommunen
information och underlag samt verka för samordningen av bostadsförsörjningen mellan
kommunerna.
En samrådshandling är nu klar för godkännande av samhällsplaneringsnämnden. Det planeras för ett brett samråd som möjliggör för medborgarengagemang. Efter samrådet kommer alla inkomna yttranden sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och därefter görs eventuella korrigeringar av dokumentet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning beräknas antas av Kommunfullmäktige under våren 2021.
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§ 218 forts

Dnr 2019/1076

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-08
Samrådshandling, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun, 2021–2025
Projektdirektiv, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, SBN
2020-02-27, § 35
Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2016–2020, KF 2017-10-30, § 162
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna samrådshandling för Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 219

Dnr 2020/507

Projektdirektiv klimatanpassningsplan
Ärendebeskrivning
Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL. Syftet med ändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen.
Lagändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.
En medveten långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa flera delar av
samhället till kommande klimatförändringar.
Genom att ta fram en klimatanpassningsplan kan kommunen beskriva och identifiera de
sårbarheter och risker kommunen har i relation till klimatförändringarna, och hur de kan
hanteras.
Klimatanpassningsplanen ska vara ett övergripande dokument och ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Strategier ska vara kopplade till de nationella och regionala miljömålen,
folkhälsomålen och Agenda 2030 med tillhörande handlingsplan.
En kommande Klimatanpassningsplan har delvis initierats genom arbetet med kommunens
Havsplan och kustzonsanalys, där frågan om klimatförändringarnas påverkan på vårt kustområde lyfts på en övergripande nivå.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Förslag till Projektdirektiv för Klimatanpassningsplan för Simrishamns kommun 2020-1004
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNSTYRELSEN


Godkänna förslag till Projektdirektiv för Klimatanpassningsplan för Simrishamns
kommun.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

17

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 220

Dnr 2017/444

Detaljplan för Hjälmaröd 3:25, utökat planbesked för drivmedelsförsäljning
Ärendebeskrivning
Behovet av campingplatser, ställplatser för husbilar och parkeringsytor är stort i Kivik.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 19 oktober 2017, § 168, planbesked för upprättande av detaljplan för att möjliggöra användning till camping och bil-/båtuppställningsplatser på del av fastigheterna Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28. Planområdet är
cirka 42 500 m2 stort och ägs av Simrishamns kommun.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för campingändamål, ställplatser för husbilar
samt för tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Denna fastighet ligger
utom plan. Plansituationen aktualiseras också för del av Hjälmaröd 3:28 som används som
väg men är planlagd för campingändamål.
Planområdet ligger vid väg 9, söder om Kiviks marknadsfält och väster om Kiviks camping. För Kiviks camping finns en detaljplan (Hjälmaröd 3:28).
I Simrishamns kommuns översiktsplan är området delvis utpekat som utbyggnadsområde
för campingändamål. Området var tidigare en fruktodling som under en lång tid använts
som parkering vid bland annat Kiviks Marknad.
Gaturummet mot väg 9 ska enligt översiktsplanen förädlas och framsidor mot vägen ska
skapas. Området är en viktig del av ”porten” till Kivik när man kommer norrifrån.
Hela området omfattas av Riksintresse för högexploaterad kust, Riksintresse för friluftsliv
och Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Vidare omfattas området av Försvarsmaktens påverkansområde och angränsar till Natura 2000. Planen bedöms inte påverka
riksintressena negativt. Området ligger inom område som omfattas av landskapsbildskydd.
På grund av riskavstånd till farligt godsled (väg 9) är det inte möjligt att planlägga för campingändamål närmare denna led än 75 meter. Då planområdet är cirka 150 meter brett möjliggörs camping inom ungefär halva planområdet. Enligt föreslagen struktur skulle cirka
156 ställplatser kunna rymmas. Planförslaget innefattar också en byggrätt för servicebyggnad för campingändamål. Denna syftar till att möta ett eventuellt behov av toaletter, dusch,
sophantering med mera.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 220 forts

Dnr 2017/444

I Kivik finns det idag en drivmedelsstation, Din-X, vars tillstånd (från Räddningstjänsten),
att bedriva försäljning av brandfarlig vara, är förlängt och går ut augusti, 2021. Fastighetsägare till befintlig mark (Mellby 3:103) är Killebacken Fastighets AB.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser det som en mycket god service att Kivik har en drivmedelsstation och har tillsammans med Din-X försökt lokalisera en ny placering inom eller
i anslutning till Kiviks tätort.
Förslaget till detaljplan för enbart campingverksamhet har varit ute på samråd och de kompletteringar som skulle behövs inför granskning – antagande – laga kraft är relativt få.
Planprocessen sker genom utökat förfarande.
En placering i anslutning till kommande område för campingverksamhet skulle kunna vara
möjlig men måste utredas avseende riskbedömning, trafiklösning och angränsande naturvärden. Då förslag till detaljplan för enbart campingverksamhet redan varit på samråd innebär en komplettering med drivmedelsförsäljning att förslaget åter måste ut på samråd.
Finansiering
Ett plankostnadsavtal finns sedan tidigare upprättat med fastighetsenheten.
Om kommunen ska kunna finansiera en utökning av planens omfattning anser förvaltningen att ett plankostnadsavtal bör upprättas med Din-X som innebär att de bekostar de delar i
planprocessen som tillkommer. En uppskattad tillkommande kostnad är cirka 190 000
SEK.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-17
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Medge upprättande av detaljplan för prövning av utökad användning för drivmedelsförsäljning.
 Inte påbörja planarbetet för en ny plats för drivmedelsförsäljning förrän plankostnadsavtal är undertecknat av Din-X.
_______
Beslutet expedieras till:
Ulf Widemark, fastighetsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Fredrik Johansson, Skandinaviska Bensin AB Din-X

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 221

Dnr 2018/1166

Ändring av detaljplan, Baskemölla 87:22-87:31, granskning
Ärendebeskrivning
Håkan Harrysson inkom den 20 december 2018 med en begäran om planbesked för fastigheterna Baskemölla 87:22 - 87:31, Ekobyn etapp 4.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade medge positivt planbesked den 31 januari 2019, §
17.
Området är beläget utmed Gladsaxvägen, väster om Baskemölla bycentrum och väg 9,
mittemot infarten till Baskemölla Ekoby etapp 1–3.
Planförslaget innebär att detaljplanen ändras för att byta läge på in- och utfartsväg samt
med ändringar gällande naturmark (viss naturmark får ändrad användning till odling),
byggrätt utökas, prickmark och korsmark justeras så att växthus tillåts mot naturmark.
Fastighetsägare är Baskemölla Etapp 4 ekonomisk förening.
För fastigheterna Baskemölla 87:22 - 87:31 gäller detaljplan för Ekobyn, etapp 4, som
vann laga kraft den 27 september 2007. (Tidigare fastighetsbeteckning för området var
Baskemölla 87:1). Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Även fastigheten Gladsax
34:71 ingår i aktuell detaljplan. I Simrishamns kommuns översiktsplan ingår aktuellt område som en planreserv för bostadsändamål/blandad bebyggelse.
På fastigheten Baskemölla 87: 27 har byggnadsnämnden den 23 oktober 2018, § 107, beviljat bygglov för fyra flerbostadshus med totalt 16 lägenheter.
Planhandlingarna godkändes för samråd av samhällsbyggnadsnämnden den 29 april 2020,
§ 81, och var på samråd under perioden 25 maj – 15 juni 2020. Yttranden som inkommit
handlar om att beskriva eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, eventuell påverkan på hasselmusförekomst samt mindre revideringar på plankartan. Miljöförbundet vill att
marken utreds för eventuell DDT då det tidigare varit fruktodling inom området.
Planhandlingarna har kompletterats enligt inkomna synpunkter. Vidare kompletteringar och
revideringar av planhandlingarna: traktorvägen har justerats och ligger i ett västligare läge,
lokalgatan har justerats vid parkeringsytan, anslutningen till statliga vägen har justerats, utfartsförbud har lagts till vid parkering.
Finansiering
Sökanden bekostar planprövningsprocessen vilken omfattar kostnader för planhandlingar,
eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

20

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 221 forts

Dnr 2018/1166

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning), 2020-10-22
Samrådsredogörelse, 2020-10-22
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna handlingarna för ändring av detaljplan, Baskemölla 87:22–87:31 för
granskning.
 Godkänna samrådsredogörelsen.
_______

Beslutet expedieras till:
Håkan Harrysson, Ekoby etapp 4 ekonomiska förening

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 222

Dnr 2018/508

Detaljplan för Hjälmaröd 4:203, utställning 2
Ärendebeskrivning
Detaljplanen upprättas på uppdrag av Höstäpplet AB, som avser att utveckla Kiviks hotellanläggning och skapa ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Hjälmaröd 4:203.
Byggnadsnämnden medgav den 1 mars 2006 och 22 maj 2006 upprättande av
detaljplan för fastigheten Hjälmaröd 4:20 respektive fastigheten Hjälmaröd 4:203.
Hjälmaröd 4:20 har därefter fastighetsreglerats till Hjälmaröd 4:203.
Planprogrammet var utställt på samråd årsskiftet 2006/2007, samrådshandlingen sammanställdes under 2009, utställning nr 1 var under 2015. Därefter har planen väntat på en utbyggnad av VA-tillgången i Kivik och bearbetats vidare under våren 2020.
Reningsverket i Kivik planeras vara utbyggt vid årsskiftet 2020/2021 och dricksvattentillgången (från Tomelilla) sommaren 2021.
Synpunkter som kom in under den första utställningen 2015 har i övergripande drag berört:
 Fastighetsägare i anslutning till planområdet tar framförallt upp frågor om struktur,
placering och utformning av föreslagen bebyggelse samt krav på och önskemål om
omarbetning och ändring.
 Myndigheter samt kommunala och regionala organ tar upp kapacitetsbrist gällande
VA, behov av skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse, tydliggörande av behov av gemensamhetsanläggningar, tydligare resonemang om buller och parkeringsnorm samt angöring till Moriabacken.
 Detaljplanen har ifrågasatts utifrån exploateringsgraden och många närboende har
synpunkter framförallt på bebyggelse som möjliggörs i fastighetsgränserna och de
störningar som förslaget eventuellt innebär.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med program enligt den äldre planoch bygglagen, (ÄPBL 1987:10). Då lång tid har passerats sedan utställning 1 samt då förslaget reviderats görs en andra utställning.
Syftet med detaljplanen är att utveckla parkområdet med bostäder i huvudsak i radhusform,
samt möjliggöra för hotellverksamhetens expansion.
Bostadsbebyggelse i anslutning till hotellanläggningen möjliggör för en ökad servicegrad
inom området.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 222 forts

Dnr 2018/508

Planförslaget bedömds vara förenligt med översiktsplanen, då ny bebyggelse på platsen
kan ses som en kvalitativ förtätning av basorten Kivik. Området är sedan tidigare inte planlagt men gränsar i söder och nordost till detaljplanelagda områden för bostadsbebyggelse.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat.
Konsekvenser
Konsekvensen om detaljplanearbetet inte kan fortskrida blir att byggande av flerbostadshus
(radhus) på platsen inte kan genomföras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Plankarta & illustrationskarta 2020-09-04
Planbeskrivning 2020-09-04
Behovsbedömning 2020-10-05
Granskningsutlåtande utställningshandlingar nr 1, (2020-09-11)
Barnkonsekvensanalys 2020-10-05
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Hjälmaröd 4:203 för utställning nr 2.



Godkänna granskningsutlåtandet för utställningshandlingar nr 1.

_______
Beslutet expedieras till:
Höstäpplet AB, Ove Linde

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 223

Dnr 2020/256

Detaljplan för del av Hammenhög 27:91, samrådshandling
Ärendebeskrivning
Begäran om planbesked för fastigheten Hammenhög, del av 27:91 kom in den 18 mars
2020 då kommunen fått en förfrågan om ytterligare mark för verksamheter i anslutning till
befintlig verksamhetsyta som ägas av Klas Hanssons åkeri AB.
Aktuell yta är delvis planlagd som park/plantering, det vill säga mark som inte får bebyggas. Berörda fastigheter ägs av Simrishamns kommun.
Planområdet ligger inom ett område som i översiktsplanen pekats ut som område för verksamhetsutveckling.
För närvarande har kommunen ingen verksamhetsmark att erbjuda i Hammenhög.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet ändra markanvändning
på del av Hammenhög 27:91 från natur/plantering till verksamhetsmark. Ytan är cirka 10
400 m².
Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd, Hållbar effektiv resurshantering samt God beredskap för verksamhetsområden.
Utveckling av område i anslutning till befintligt verksamhetsområde bedöms vara positivt
liksom genomförbarheten av planläggningen.
Detaljplanen anpassas i stort till angränsande detaljplan i väster, norr och öster. Planområdet berör enbart kvartersmark för industri-, verksamhet och handelsändamål. Infarten till
planområdet sker över del av Hammenhög 27:91 som inte är inom planområdet, via Brydevägen.
Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 4 september – 26 september 2020.
Inkomna yttrande har i övergripande drag berört:
 VA-frågor såsom dagvattenhantering och dragning av ledningar
 Förväntad trafikalstring
 En sakägare har uttryckt missnöje med detaljplanen
Planhandlingarna har reviderats och förtydligats och plankartan har uppdaterats och bestämmelse m har bytts ut mot bestämmelse n för hantering av dagvattenfrågan. Därutöver
har markanvändningen teknisk anläggning, [E], lagts till för att inte göra en befintlig transformatorstation planstridig.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 223 forts

Dnr 2020/256

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Planbeskrivning, 2020-10-05
Plankarta, 2020-10-05
Samrådsredogörelse, 2020-10-05
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för del av Hammenhög 27:91 för granskning.



Godkänna samrådsredogörelsen.

_______
Beslutet expedieras till:
Sökande

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 224

Dnr 2020/906

Handlingsplan för sommaråtgärder
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med utvecklingsenheten på kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt polis och räddningstjänst skapat en
sammanfattande bild av sommaren 2020 ur bland annat följande perspektiv och objekt:
 Storgatan
o Gågata och/eller gångfartsområde
 Seglarpaviljongen/Tullhusstranden - upplåtelser av allmän platsmark
 Parkering – generellt
o Parkering – husbilar
o Parkering – stränder
 Badstränder – generellt
 Övriga bad – Gyllebosjön + bassänger i Tobisvik och Hammenhög
 Branteviks hamn
Sammanfattningen presenterades för presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och samhällsplaneringsnämnden den 6 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19
Presentation från presidiemöte med anteckningar, 2020-10-06
Samlad nationell lägesbild efterlevnadsuppdraget vecka 42, länsstyrelsen Skåne
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Uppdrag till samhällsbyggnadschefen att, utifrån presentationen, ta fram en handlingsplan med åtgärder inklusive budget att presentera för nämnden i december 2020.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 225

Dnr 2020/11

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 170 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i
samhällsplaneringsnämnden - Rikard Sköld (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 203 - Val av ersättare i samhällsplaneringsnämnden efter Rikard Sköld (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 166 - Val av ledamot i samhällsplaneringsnämnden efter Ingmarie Jacobsen (FI)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 202 - Val av ledamot i samhällsplaneringsnämnden efter Ingmarie Jacobsen (F I)
Cykelväg mellan Gärsnäs och Gyllebobadet/fritidsområdet - Simrishamnsförslag ID: 77
Gång- och cykelväg Hammenhög-Gärsnäs - Simrishamnsförslag ID: 75
Gatubelysning - Simrishamnsförslag ID: 67
Cykelväg mellan Rörum och Sankt Olof - Simrishamnsförslag ID: 78
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 189 - antagande av gatukostnadsutredning
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 192 - Avgiftsfri uteservering
____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-22

§ 226

Dnr 2020/13

Aktuell information, förvaltningschefens information
Kaj Ovesson (M), som är kommunens representant i Biogas Ystad-Österlens ek förening
avlägger lägesrapport.
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
Lägesrapport Covid-19 – de första existerande fall av smitta inom kommunen och inom
förvaltningen konstaterat. Information på intranät, hemsida och sociala medier.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter från 2005 håller på att revideras. Till samhällsplaneringsnämnden den 9 november för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige.
Marie Leandersson informerar om att hon slutar sin anställning den 10 januari 2020. Hon
ska börja som förvaltningschef i Halmstad.
Carl-Göran Svensson informerar om rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef. Presidiet har träffat kommundirektör Diana Olsson. Intervjuer kommer att genomföras av fackliga
organisationerna. Presidier i samhällsplaneringsnämnd, byggnadsnämnd och kommunstyrelsen, samt chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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