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§1

Dnr 2021/25

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


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

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§2

Dnr 2021/26

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena
på föredragningslistan. Ärendena presenteras av tjänstepersoner digitalt.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Punkt tio, riktlinjer för etableringar inom Simrishamns tätort, utgår vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§3

Dnr 2021/27

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringssnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande
i enlighet med samhällsplaneringssnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringssnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsplaneringssnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhällsplaneringssnämnden 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 2021-01-27

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§4

Dnr 2020/882

Gång- och cykelväg Hammenhög-Gärsnäs - Simrishamnsförslag ID: 75
Ärendebeskrivning
Kristina Salomonsson anmälde förslaget 26 juli 2020 och den 29 september 2020 uppnådde det tillräckligt många röster för att skickas vidare till samhällsplaneringsnämnden för
behandling.
Cykel- och gångväg Hammenhög-Gärsnäs
En cykel-och gångväg mellan Hammenhög och Gärsnäs hade varit bra både för folkhälsan
och klimatet. Många vill gå och cykla den vägen, både för att motionera och njuta av det
vackra landskapet och för att ta sig till arbete
och tåg. Men just nu är det allt annat än säkert och trevligt att cykla och gå längs den trafikerade vägen.
Det hade underlättat för pendling och därigenom möjligheterna till permanent boende i
dessa orter. Det hade också ökat traktens attraktionskraft för cykelturism!
Kristina Salomonsson
Förslaget berör statlig väg och nämnden har därför inte rådighet över att anlägga cykelväg
längs sträckan. Enligt Simrishamns kommuns cykelplan 2020-2025, godkänd av samhällsplaneringsnämnden den 22 oktober 2020, § 215 och skickad vidare upp till kommunfullmäktige, så är sträckan mellan Hammenhög och Gärsnäs utpekad som en prioriterad
sträckning. Det innebär att kommunen avser att föra en dialog med Trafikverket för att
påverka dem till att i framtiden anlägga en cykelväg längs stråket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-17
Simrishamnsförslag 75, 2020-07-26
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Simrishamnsförslaget ligger i linje med redan pågående arbete och anses därför besvarat.
_______
Beslutet expedieras till:
Handläggare till Simrishamnsförslaget
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§5

Dnr 2020/880

Cykelväg mellan Gärsnäs och Gyllebobadet/fritidsområdet - Simrishamnsförslag ID: 77
Ärendebeskrivning
Ingvar Grenander anmälde förslaget den 26 juli 2020 och den 29 september 2020 uppnådde det tillräckligt många röster för att skickas vidare till samhällsplaneringsnämnden för
behandling.
Cykelväg
En cykelväg mellan Gärsnäs och Gyllebobadet/fritidsområdet.
Då det bor många barnfamiljer i Gärsnäsområdet och många nyinflyttade i fritidsområdet
och Gärsnäs ej har eget bad så borde det finnas underlag för en cykelväg. Detta främjar
miljön och möjliggör flera att använda cykeln istället för bilen, både för boende på bägge
orter och närområde.
Ingvar Grenander
Förslaget berör statlig väg och nämnden har därför inte rådighet över att anlägga cykelväg
längs sträckan. Sträckan är inte upptagen i Simrishamns kommuns cykelplan 2020-2025,
godkänd av samhällsplaneringsnämnden den 22 oktober 2020, §215 och skickad vidare
upp till kommunfullmäktige. Det innebär att kommunen inte prioriterar att lyfta sträckningen i dialog med Trafikverket under perioden 2020-2025.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-17
Simrishamnsförslag 77, 2020-07-26
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Simrishamnsförslaget avslås.
_______
Beslutet expedieras till:
Handläggare Simrishamnsförslaget

Justerandes sign
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§6

Dnr 2020/883

Cykelväg mellan Rörum och Sankt Olof - Simrishamnsförslag ID: 78
Ärendebeskrivning
Josefin Lundvall anmälde förslaget den 29 juli 2020 och den 30 september 2020 uppnådde
det tillräckligt många röster för att skickas vidare till samhällsplaneringsnämnden för behandling.
Cykelväg mellan Rörum och Sankt Olof
Förslaget gäller en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum, som sedan går ihop med cykelvägen mellan Simrishamn och Kivik.
Många cyklar och går längs med denna sträcka, vilken kan kännas osäkert då den både är
smal och trafiken håller hög hastighet.
Sankt Olof är en by med många fastboende och med rik kultur och vacker natur. Att gynna
andra färdmedel än bil längs med denna sträcka skulle många ha nytta och glädje utav,
och det skulle också vara bra utifrån ett miljöperspektiv, samt öka säkerheten för alla som
rör sig längs med vägen.
Josefin Lundvall
Förslaget berör statlig väg och nämnden har därför inte rådighet över att anlägga cykelväg
längs sträckan. Enligt Simrishamns kommuns cykelplan 2020-2025, godkänd av samhällsplaneringsnämnden den 22 oktober 2020, § 215 och skickad vidare upp till kommunfullmäktige, så är sträckan mellan Sankt Olof och väg 9 i Rörum utpekad som en prioriterad
sträckning. Det innebär att kommunen avser att föra en dialog med Trafikverket för att
påverka dem till att i framtiden anlägga en cykelväg längs stråket.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-17
Simrishamnsförslag nr 78, 2020-07-29
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Simrishamnsförslaget ligger i linje med redan pågående arbete och anses därför besvarat.
_______
Beslutet expedieras till:
Handläggare till Simrishamnsförslaget
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§7

Dnr 2016/300

Yttrande över granskningshandlingar cykelled Hammar-Skillinge (sydkustleden)
Ärendebeskrivning
Trafikverket planlägger för en ny gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge i
Ystads och Simrishamns kommuner. Gång- och cykelvägen blir en del av den nationella
cykelleden Sydkustleden. Den nya gång- och cykelvägen möjliggör en trafiksäker förbindelse längs kusten för cyklister och gående samtidigt som man smidigt når viktiga målpunkter för arbete, skola och rekreation.
Simrishamn och Ystads kommuner har fått möjlighet att yttra sig över utställda gransknings-handlingar i form av planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Handlingarna har funnits tillgängliga och utställda hos Simrishamns kommun, Ystads kommun, Trafikverkets kontor i Malmö, samt digitalt på Trafikverkets hemsida.
Granskningen pågår 2020-12-07 -2021-01-24.
Simrishamns kommun har begärt anstånd om förlängd svarstid t.o.m. 2021-01-31 och har
genom beslut från Trafikverket blivit beviljade förlängd svarstid.
Den största frågan under processens gång har handlat om placering norr eller söder om
kustvägen. I granskningshandlingen anges (under punkt 4.1 -4.1.3) att trafikverkets bedömning, efter dialog med Länsstyrelsen, Region Skåne, Ystads kommun och Simrishamns
kommun, är att det inte är möjligt att få tillstånd för intrång i naturskyddade områden i
tillräcklig utsträckning för att anlägga gång- och cykelvägen söder om vägen.
Kommunerna har inte gjort någon fullständig bedömning eller prövning om det skulle vara
möjligt med en placering söder om Kustvägen. Simrishamns kommun har dock totalt 20 detaljplaner som berörs av en placering i söder, vilket har meddelats Trafikverket
som en komplicerande förutsättning för att kunna placera cykelleden i söder då nästan
samtliga av dessa detaljplaner skulle behöva ändras för en cykelväg. Dessutom berörs området söder om av en mängd riksintressen med höga skyddsvärden.
Ystads kommun har i yttrande december 2017 framför att sett ur ett naturvärdesperspektiv
är det positivt att gång- och cykelvägen planeras norr om väg 1022 och 1500 eftersom intrånget i naturvärdena då blir mindre än på södra sidan. Som även framkommer i granskningshandlingen står det till exempel att föreskrifterna för Kåsebergareservatet inte får
utgöra ett hinder för anläggande av en gång- och cykelväg och föreskrifterna öppnar därmed för möjligheten att få dispens för att anlägga en gång- och cykelväg inom reservatet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 7 forts

Dnr 2016/300

Kommunerna har återkommande framfört att det är viktigt med säkra korsningar för att nå
målpunkter söder om kustvägen.
Trafiksäkerhetsmässigt finns det ett stort behov av att separera oskyddade trafikanter från
biltrafiken. I takt med att biltrafiken ökar, speciellt under sommarhalvåret ökar trafikflödena och olycksrisken för de oskyddade trafikanterna.
Med hänsyn till att högkvalitativ jordbruksmark i Simrishamns kommun berörs i
mindre omfattning och att Simrishamns kommun har en högre andel tomtmark som
berörs söder om vägen, samt det som i övrigt anförs i granskningshandlingarna, anser
Simrishamns kommun att Trafikverket har gjort en rimlig bedömning avseende
gång-och cykelvägens föreslagna sträckning.
Trafikverket förtydligar även i handlingarna att det är svenska myndigheters skyldighet att se till att de naturtyper, livsmiljöer som motiverat att områden som utpekats
som Natura 2000-område inte försämras eller att skyddade arter inte störs på ett betydande sätt.
Finansiering
Projektet finansieras av Trafikverket och ingår som ett objekt i den regionala transport-infrastrukturplanen. Simrishamns och Ystads kommuner finansierar 25% av den del som
anläggs inom vardera kommunen enligt påskrivet medfinansieringsavtal från år 2016.
Finansieringen inkluderar nyanläggningen av gång- och cykelvägen i enlighet med vägplan, samt administration, projektering och marklösen. Uppskattade kostnader är förknippad med osäkerhet och kan komma att justeras både uppåt och nedåt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över Trafikverkets granskningshandlingar avseende vägplan för gång-och cykelväg Skillinge – Hammar, 2021-01-12
Gemensamt yttrande från Simrishamn och Ystads kommuner, 2021-01-28
Trafikverkets granskningshandlingar över vägplan (planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning), 2020-12-07
Trafikverkets beslut om förlängd granskning för Simrishamns kommun, 2020-12-07
Undertecknat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommuner, 2016-08-26.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 7 forts

Dnr 2016/300

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna i ärendet redovisat gemensamt yttrande från Simrishamn och Ystads
kommuner.
Samhällsplaneringsnämnden föreslår att avtalet med Trafikverket ska omförhandlas.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Projektledare Marie Sundling
Ystad kommun (för kännedom)
Utvecklingsenheten kommunledningskontoret (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§8

Dnr 2018/1166

Ändring av detaljplan, Baskemölla 87:22-87:31, antagande
Ärendebeskrivning
Baskemölla Etapp 4 ekonomiska förening inkom, via Håkan Harrysson, 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 tio 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 inkom
handlade om eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, eventuell påverkan på
hasselmusförekomst samt att plankartan behövde mindre revideringar. Miljöförbundet påpekade att marken behövde utredas för eventuell DDT då det tidigare varit fruktodling inom området.
Planhandlingarna kompletterades efter samrådet enligt inkomna synpunkter. Revideringar
av planhandlingarna till granskningsskedet var bland annat att traktorvägen justerades och
placeras i ett västligare läge, lokalgatan justerades vid parkeringsytan, anslutningen till
statliga vägen justerades, utfartsförbud lades till vid parkering.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 8 forts

Dnr 2018/1166

Samhällsplaneringsnämnden godkände planhandlingarna för granskning den 22 oktober
2020 § 221. Granskningsperioden pågick under perioden 14 november till den 5 december.
Under granskningstiden har synpunkter inkommit om att vatten- och avloppsfrågan inte är
tillräckligt beskriven (yttrande från Länsstyrelsen), Lantmäteriet önskar utvecklad text och
beskrivning om inrättande av gemensamhetsanläggning för reningsverk samt tillägg på
plankartan om genomförandetid. Övriga synpunkter handlar om byggnadshöjd och begränsad nockhöjd inom en fastighet, som Ekobyns styrelse vill justera innan antagande.
Vidare synpunkter handlar om hastighet längs med Gladsaxvägen samt att frågan om risk
för markförorening (DDT) inte är utredd.
En DDT-utredning har, medan planen var föremål för granskning, upprättats genom Olida
Miljökonsulter AB, 2020-12-21. DDT-utredningen visar att det finns förhöjda värden av
DDT inom planområdet. Bestämmelse införs på plankartan om att startbesked inte får ges
förrän markföroreningar har avhjälpts.
Till antagandet har följande revidering av planhandlingarna skett:
- Inom fastigheten Baskemölla 87:26 har byggnadshöjden justerats från 4,5 meter till
5 meter och nockhöjd begränsas till 7,5 meter.
- Vid utfarten till Gladsaxvägen har en utfartsförbudslinje fallit bort och justeras rätt.
- Bestämmelse har införts på plankartan om att startbesked inte får ges förrän markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts.
- Bestämmelse har införts om att marklov krävs för markåtgärder som kan försämra
markens genomsläpplighet.
- Planbeskrivningen har kompletterats med text och beskrivning om vatten- och avloppshanteringen samt påverkan på närliggande vattentäkt.
- Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av markföroreningssituationen och hur denna ska hanteras.
- Planbeskrivningen har kompletterats med information om gemensamhetsanläggningar.
Konsekvenser
Om detaljplanen inte antas kommer inte Baskemölla Ekoby etapp 4 ha möjlighet att ändra
befintlig in- och utfart samt kommer inte ha möjlighet att bygga enligt de byggrätter de
önskar.
Finansiering
Sökanden bekostar planprövningsprocessen vilken omfattar kostnader för planhandlingar,
eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.

Justerandes sign
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§ 8 forts

Dnr 2018/1166

Beslutsunderlag
Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-29
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning), 2020-12-17
Granskningsutlåtande, 2020-12-17
Samrådsredogörelse, 2020-10-22
DDT-utredning, 2020-12-21
Vattenanalysresultat, 2021-01-18
Bekräftelse från Miljöförbundet avseende vattenverk, 2021-01-18
Intyg vattenverk, 2021-01-18

Justerandes sign
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Dnr 2018/1166

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna granskningsutlåtandet.

 Godkänna handlingarna för antagande.
_______

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/34

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99, antagande
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 har under åren 2008–2010 begärt
planmedgivande för bostadsbebyggelse. Under 2011 begärde även fastighetsägare till Simris 16:153 planmedgivande för bostadsbebyggelse inom fastighetens östra del.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2011, § 103, att medge planprövning för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 i ett samordnat planarbete. Vidare beslutade kommunstyrelsen den 17 oktober 2012, § 340, att medge planprövning för Simris 16:153, norr
om Styrmansgatan. För detta område beslutades samtidigt att befintligt skogsområde särskilt ska beaktas vid upprättandet av detaljplan. Planprövningen hanterades i ett samordnat
planarbete, som sedan har delats upp i två processer efter att Simris 16:153 visat sig vara
ett komplext område. Därav prövas nu Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 för sig.
Arbetet inleddes med ett gemensamt planprogram som var ute på samråd mellan den 1
september - 10 oktober 2014. Kommunstyrelsen godkände den 6 augusti 2014, § 92, planprogram för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och Simris 16:153 i Brantevik för
programsamråd
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2017, § 19, att godkänna samrådshandlingarna för utskick. Detaljplanen var mellan den 4 februari till den 17 mars 2017 utställd för samråd och under denna period inkom det 18 yttranden. Genom samrådsredogörelsen framgår i huvudsak följande synpunkter:
 Då det redan finns en outnyttjad planreserv för enbostadshus i Brantevik behöver
tydligare motiv för ytterligare planläggning för detta ändamål ges.
 För de riksintressen som berör planområdet behöver konsekvensbeskrivningen utvecklas.
 Likaså behöver bullerfrågan förtydligas.
 Den föreslagna vägdragningen inom planområdet ses både som positiv och överflödig varpå en översyn kan vara nödvändig. I samband med denna översyn ses också
övertagandet av mark över så att rätt ägarförhållande råder för rätt ändamål.
 Det finns en tro om att Simrishamns kommun är en exploatör som ska stå för kostnader i samband med genomförande av detaljplanen, men så är inte fallet. Planmedgivande har sökts av ägarna till de tre fastigheterna och de är på deras begäran som
planen tas fram. Följaktligen är det också fastighetsägarna som ska finansiera exempelvis byggnation av gatunätet och nergrävning av luftledning.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 8 juni 2017, § 103, planhandlingarna för
granskning. I granskningshandlingarna nr 1 prövades markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande bostadshus (med nio tomter) samt allmän platsmark i form av
lokalgator och en gång- och cykelväg. Planen var ute på granskning under perioden 17 juni
- 28 juli 2017. I yttrandet från Miljöförbundet påtalades en risk för DDT-förorening i marken då delar av planområdet bestått av fruktodling.
Detaljplanen behövde gå ut på en andra granskning då för lång tid gått sedan första granskningsperioden. Den långa tiden beror på att kommunen har avvaktat planarbetet i väntan på
undertecknat plankostnadsavtal från samtliga inblandade fastighetsägare.
En DDT-utredning har upprättats av DekaEnviro AB. Den utförda undersökningen visar på
förhöjda halter av DDT, kadium, bly, zink och PAH-H. Påvisade halter av DDT överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (bland annat bostäder).
På plankartan infördes bestämmelse om att startbesked inte får ges förrän påtalad markförorening är avhjälpt.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade att godkänna planhandlingarna för granskning nr 2,
den 26 november 2020 § 255. Planen var föremål för granskning under perioden 5 december till den 9 januari 2021. Inkomna yttranden har handlat om att va-situationen behöver
förtydligas, plankartan har förtydligats enligt Lantmäteriets synpunkter. Andra synpunkter
som inkommit handlar om dikningsföretag i Brantevik och dess påverkan av planförslaget.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på granskningshandlingarna nr 2.
Detaljplanen prövar markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande bostadshus (med nio tomter) samt allmän platsmark i form av lokalgata och naturmark. Planbestämmelser inom kvartersmarken reglerar tomtstorlek, utformning och utseende gällande
bostadsbebyggelsen. Inom allmän platsmark har en bestämmelse avseende befintlig stenmur införts.
Planområdet omfattas inte tidigare av detaljplan och i översiktsplanen är området utpekat
som utbyggnadsområde för bostadsändamål.
Planområdet omfattas av riksintresse för kustzon, turism och rörligt friluftsliv, naturvård
samt kulturmiljövård. Området omfattas även av landskapsbildskydd.
Planområdet ligger i norra Brantevik och gränsar i öster och norr till bebyggda områden.
Området omfattar cirka 1,3 hektar mark. Planområdet utgörs till största del av privatägd
mark. Till planområdet hör även delar av den kommunala fastigheten Brantevik 36:6 som
utgör kommunal vägmark inom och i anslutning till området.
Planprövningen sker genom normalt planförfarande.
Justerandes sign
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Dnr 2017/34

Finansiering
Plankostnadsavtal är undertecknat av alla inblandade parter. Kostnader faktureras efter det
att detaljplanen har antagits.
Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriet) fördelas mellan fastighetsägarna.
Konsekvenser
Konsekvensen om detaljplanen inte antas är att de föreslagna nio bostadstomterna inte kan
styckas av och bebyggas i överenstämmelse med detaljplanens bestämmelser och intentioner.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-29
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning), 2021-01-13 – 2021-01-15
Exploateringskalkyl, 2020-11-13
DDT-utredning, 2020-11-03
Granskningsutlåtande 2, 2020-01-10

Jäv
Gunilla Tynell (L) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hennes ställe tjänstgör Carin Åström (C).
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att, i samråd med Österlen VA, utreda förutsättningarna för byggnation med anledning av att området är
vattensjukt.
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna till Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 samt 36:1 och s:12 (för kännedom)
Österlen VA AB
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§ 10

Dnr 2019/1029

Riktlinjer för etableringar inom Simrishamns tätort
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
_____
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Dnr 2019/1051

Vägvalsstudie Simrishamns hamn
Ärendebeskrivning
Simrishamns hamn berörs av flera olika centrumutvecklingsprojekt och det finns olika
intressekonflikter kring hur hamnområdet ska användas.
Hamnområdet har en stor attraktionskraft för den ökande besöksnäringen och är en potential för bostäder med havsnära läge.
Samtidigt råder det en osäkerhet om framtiden för fiskenäringen, hamnverksamheten och
dess möjligheter/risker.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2019, § 281 att godkänna ett förslag till projektdirektiv för framtagande av en Vägvalsstudie för Simrishamns hamn med
syfte att Simrishamns kommun ska kunna fatta strategiska beslut för en långsiktig och hållbar utveckling av Simrishamns stad och hamnområdet.
Vägvalsstudien ska vara en fördjupad förstudie som föregår införandet av hamnfrågorna i
det beslutade pågående arbete med Fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad.
Vägvalstudien har gjorts i samverkan med en konsultgrupp från Trivector tillsammans med
en arbetsgrupp av tjänstepersoner och med underlag från dialoger med berörda verksamheter, föreningar och fastighetsägare i hamnområdet.
Vägvalsstudien innehåller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nulägesanalys av verksamhet och användning av hamnområdet
Förutsättningarna för framtida verksamheter i hamnen
Riskutredning
SWOT-analys för handelshamnen
Vilka verksamhetsformer som kan bedrivas ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv
Vilken roll kan hamnen spela i ett mer hållbart transportsystem – nationell och regional
sjöfartspolitik?
7. Förslag på långsiktig strategisk planering av hamnområdet
8. Ekonomisk analys avseende dagens hamnverksamhet samt analys av framtida användning utifrån de olika strategiinriktningar som vägvalsstudien ger upphov till.

Vägvalsstudien redovisar fyra möjliga vägval:
1. Bostäder i hamnen
2. Industrihamn
3. Besöksnäring och turism
Justerandes sign
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4. Utveckling av fisket

Vägvalsstudien har av Trivector presenterats på dialogmöten med politiska grupper den 23
november 2020 och den 21 december 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter de politiska dialogmötena kort sammanfattat de
politiska ställningstagandena:
1. Bostäder i hamnen
• Bedöms inte möjligt att förverkliga på många års sikt, med hänsyn till risker (farligt
gods, ammoniak, gödsel, buller), befintliga industriverksamheter
och befintlig fiskehamn. Finns inga självklara ytor inom hamnområdet.
• Fokus ska vara på nya och pågående detaljplaner för bostäder i anslutning till hamnområdet; Kv Lasarettet & Skansen
• Kommunägda lagerlokaler och markområden, inom områdets södra delar, kan istället
på sikt omvandlas till publika verksamheter.
• Industriområdet i den södra delen bör generellt förvaltas och utvecklas bättre av kommunen med koppling även till Skansen
• Lagerlokalen på Bornholmskajen bör utredas för publik verksamhet.
2. Industrihamn
• Ombyggnad till småbulkhamn skulle troligen innebära ökade tunga transporter, risk
och en storskalighet som inte går att anpassa till Simrishamns väl sammanhållna småstadskaraktär.
• En industrihamn innebär stora investeringar och en hög risk. Konkurrens från större
hamnar.
• Simrishamn stad ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket inte bedöms vara förenligt med en större industrihamn
• Ytterligare tung godstrafik är inte lämplig genom Simrishamn
• Bornholmstrafik är inte realistiskt, blockerar tillgängligheten sedan 2013
3. Besöksnäring och turism
• Överensstämmer med staden Simrishamns starka kvalitéer som besöksmål. Staden vid
havet. Kuststråket. En del av Österlens starka varumärke.
• Hamnen har en enorm potential och attraktionskraft genom bland annat:
Ökad tillgänglighet, nya verksamheter med koppling till fisket, aktivitetsstråk, seglarpaviljongen, evenemangsytor, småbåtshamn, marint center, nya och befintliga målpunkter, Skåneled, vyer & hav
• Ökad tillgänglighet kan förstärka befintliga stråk och nya målpunkter
• Inriktningen kan kopplas till nya angränsande detaljplaner för bostäder, centrumutveckling, årets stadskärna, ökad inflyttning och en stigande mängd besökare
• Det behöver utredas om och hur tillgängligheten till och igenom fiskeriverksamheten/hamnen kan ökas - ”share spaces” - delade ytor och utrymmen
• En utveckling av befintliga kommunägda lagerlokaler i södra delen kan kopplas mot
Skansen, sjöfartsstråk och naturreservat och stärka områdets attraktionskraft
Justerandes sign
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Dnr 2019/1051

Möjliga framtida platser eller befintliga lokaler kan utredas – som i sig kan bli ett nytt
dragplåster för en ny stor publik målpunkt i hamnen

4. Utveckling av fisket, marin hub
Kan ingå i vägval 3.
• Förutom att det är ett riksintresse för yrkesfiske i Simrishamn är det en viktig del av
vår historia och en attraktionskraft som har en hög potential med ökad tillgänglighet
och stark anknytning till marint center.
• Nätverket mellan fiskeri och besöksnäringar kan utvecklas – fiske och upplevelseturism, vilket redan pågår.
• Kan kopplas till pågående arbete och aktiviteter med sjöfartstråket, idéer från lokala
näringslivet, fiskepolicy och Marint center

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12
Slutrapport: Vägvalsstudie för Simrishamns hamn, Trivector 2020-11-27
Projektdirektiv Vägvalsstudie Simrishamns hamn
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-17, § 281
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
som inriktningsbeslut





o
o
o
o


Nuvarande hamn med fiske och näringsverksamheter ska ges förutsättningar att utvecklas
Godkänna vägvalstudien som en del av underlaget för kommande arbete med Fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad
Inte arbeta vidare med alternativ 1. Bostäder i hamnen och alternativ 2. Industrihamn
Uppdra åt förvaltningen att, i samråd med näringslivsenheten, utreda och redovisa
möjliga tillgängliga utvecklingsytor och lokaler, både befintliga och framtida, inom
aktuellt område med utgångspunkt från vägvalsstudiens alternativ 3; Besöksnäring
och turism med koppling till fiskenäringen, i första hand med fokus på:
Storgatan som gågata med en förlängning ut på Bornholmskajen inklusive koppling
till hamnplan
tillgängligheten till Bornholmskajen
alternativa placeringar av matvagnar
parkeringsytorna vid hamnplan
Möjliga framtida platser eller befintliga lokaler kan utredas för lämplig byggnation –
som i sig kan bli ett nytt dragplåster för en ny stor publik målpunkt i hamnen.
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Dnr 2019/1051

Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag inför beslut om
investeringar 2022 utifrån förslagen ovan.

Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner ett Gunilla Tynell (L) lägger en protokollsanteckning som bilaga till
ärendet.
_______

Beslutet expedieras till:
Näringslivsenheten

Justerandes sign
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Dnr 2020/906

Handlingsplan för sommaråtgärder
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 december 2020, §281 att godkänna, i ärendet redovisat förslag till Handlingsplan för sommaråtgärder, samt att berörda delar av
Storgatan ska fortsätta att vara gångfartsområde till och med den 30 april 2021, under förutsättning att detta godkänns av polismyndigheten och nämnden gav också samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbetet enligt tidplan och beslutade att prioriteringar i
handlingsplanen ska tas upp för beslut i januari 2021.
Förvaltningen har efter att ha samrått med presidiet reviderat den i handlingsplanen föreslagna prioriteringen.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för sommaråtgärder 2021-2023, antagen av SPN 2020-12-17, 281
Förslag till reviderad handlingsplan för sommaråtgärder
Tjänsteskrivelse, 2021-01-22
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Punkten 3.4 i handlingsplanen ska utgå.



Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att, vid nämndens sammanträde i februari, redovisa möjliga åtgärder att genomföra under år 2021. Redovisningen ska redogöra
för vilka åtgärder som är permanenta och vilka som är tillfälliga. Redovisningen
ska bygga på säkerhet, tidsaspekt och finansiella förutsättningar.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Dnr 2020/159

Nämndplan 2021-2025 (Budget 2021) - justering budget 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats 59,1 mkr i budgetram
för att finansiera nämndens verksamheter 2021. I nämndens beslut den 17 december 2020
beslutades följande fördelning av budgetramen:
tkr
780
1 485
4 400
8 992
37 900
700
4 150
0
0
700
59 107

Nämnden
Förvaltningschef
Strategi- och utveckling
Administration
Planeringsenheten
Fastighetsenheten
Hamnen
Städ
Drift och service
Kosten
Summa

Efter nämndens beslut om budgetfördelningen har arbetet med internbudgeten inom respektive verksamhetsområde genomförts. Under arbetets gång har det framkommit att en
justering behöver göras för att finansiera kommande arbete i enlighet med gällande politiska beslut såsom till exempel underhålls- och skötselplan.
Förändringen innebär att planeringsenheten erhåller 1,6 mkr mer i anslag vilket innebär en
budgetram på 39,5 mkr. Administrationsenhetens anslag minskar med motsvarande belopp.
Finansieringen sker genom ianspråktagande av reserven på 531 tkr samt administrativ ersättning från Byggnadsnämnden.
Samhällsplaneringsnämnden föreslås besluta följande förändring av budgetfördelningen
och att detta ersätter tidigare beslut den 17 december 2020.
Nämnden
Förvaltningschef
Strategi- och utveckling
Administration
Planeringsenheten
Fastighetsenheten

780
1 485
4 400
7 392
39 500
700
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Hamnen
Städ
Drift och service
Kosten

4 150
0
0
700

Summa

59 107

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Samhällsplaneringsnämnden beslutar i enlighet med föreslagen budgetjustering.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Dnr 2019/30

Firmatecknare för samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning
I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen genom reglementen, delegeringsordningar eller i andra beslut. Enligt gällande allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun § 23, antaget av kommunfullmäktige de 25 mars 2019, §
76, framgår bland annat att
skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden på nämndens vägnar ska
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Många företag som kommunen har
avtal med använder ändå begreppet firmatecknare. Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många kommuner firmatecknare.
Kommunfullmäktige har tidigare (senast den 26 november 2018, § 209) tagit beslut om
kommunens firmatecknare med innebörden att samma personer är firmatecknare för hela
Simrishamns kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 240 att varje nämnd föreslås besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde enligt nämndens reglemente, som en komplettering till 23 § i allmänt nämndreglemente. Kommunfullmäktige
upphävde samtidigt sitt beslut om firmatecknare, 2019-02-25, § 52.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-11-30, § 240
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Dnr 2019/30

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Som firmatecknare för samhällsplaneringsnämnden utses samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson med förste vice ordförande Kristina Åhberg
som ersättare och kontrasigneras av tf. förvaltningschef Tommy Samuelsson med
administrativ chef Oscar Pelin som ersättare.



Delegeringsordningen kompletteras med dessa uppgifter.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla_Forsemölla, Dnr 511-33776-2020, 1291-203
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och
ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla, Simrishamns kommun.
Utvidgningen berör del av fastigheten Simrishamn Råboa 1:2 (cirka 5,5 Ha). Ändringen av
föreskrifterna berör hela naturreservatet inklusive den föreslagna utvidgningen.

Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över
förslagshandlingarna. Samtidigt genomför Länsstyrelsen även myndighetssamråd om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag som omfattar uppdateringar och revideringar av
föreskrifterna för naturreservatet. De har förtydligats så att förvaltaren av naturreservatet,
eller den som förvaltaren uppdrar åt kan genomföra åtgärder som motverka skador som
Justerandes sign
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orsakas av främmande och/eller invasiva arter, samt genomföra inventeringar som inte skadar populationerna inom naturreservatet eller bryter mot fridlysningsbestämmelserna.
Naturreservatet föreslås också utvidgas med ett område som innehåller höga naturvärden.
Utvidgningsområdet bidrar till att skapa spridningsmöjligheter (grön infrastruktur) för arter, exempelvis hasselmus, samt löv och ädellövskog med dess funga, flora och fauna som
får utvecklas fritt från ekonomiskt skogsbruk mot ett naturskogsliknande tillstånd. Inga
stigar eller andra anordningar anläggs i området. Vidare bidrar naturreservatet till fler
skyddade arealer för bevarandet och utvecklandet av lövskog med avseende på ålder och
artmässig variation, samt förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och grovlekar.
Förvaltningens bedömning är att föreslagna åtgärder gynnar naturlivet inom reservatsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-22
Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning
och ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla, Dnr 511-337762020, 1291-203, 2020-12-11
Förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade ordningsföreskrifter
för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun, 2020-12-11
Bilaga 2, Förslag till skötselplan för utvidgad del av naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla, del av Råboa 1:2, 2020-12-11
Bilaga 2, Konsekvensutredning, 2020-12-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Ställer sig positiv till länsstyrelsens förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet SträntemöllaForsemölla, Dnr 511-33776-2020, 1291-203, förutsatt att en positiv dialog förts med berörd fastighetsägare.

Mats Sundbeck (V): Enligt förvaltningens förslag, ställa sig positiv till länsstyrelsens förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla, Dnr 511-33776-2020, 1291-203
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat ställa sig positiv till
länsstyrelsens förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla, Dnr 511-33776-2020, 1291-203, förutsatt att en positiv dialog förts med berörd fastighetsägare.

Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
NEJ-röst för Mats Sundbecks förslag
Omröstningsresultat
Med 11 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist (M), Gunilla Tynell (L), Kaj
Ovesson (M), Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Kjell Dahlberg (ÖP), Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Carl-Göran Svensson (C)) mot 1 NEJröst (Mats Sundbeck (V)) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ställer sig positiv till länsstyrelsens förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla, Dnr
511-33776-2020, 1291-203, förutsatt att en positiv dialog förts med berörd fastighetsägare.
_______

Beslutet expedieras till:
skane@lansstyrelsen.se
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 265 - Helårsprognos 4, Simrishamns
kommun
2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14,§ 271 - Taxor och avgifter 2021 inkl beslutsunderlag
3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 269 - VA-taxa 2021 inkl beslutsunderlag
4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 268 - Hantering av underskott i VAverksamheten
5. Ändring av reglemente och ansvar för samhällsplaneringsnämnden (+byte av
namn)
6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 267 - Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun inkl beslutsunderlag
_____
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Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Tommy Samuelsson, tf samhällsbyggnadschef informerar:
Coronasituationen inom kommun – den som kan arbeta hemifrån ska göra detta.
Smitta förekommer/har förekommit inom förvaltningen.
_____
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