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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 67 Upprop och val av justeringsperson 2021/25
§ 68 Fastställande av föredragningslista 2021/26
§ 69 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/27
§ 70 Vattenförsörjningsplan 2021 2021/227
§ 71 Regler för huvudmannaskap för allmän platsmark 2019/567
§ 72 Motion från Vänsterpartiet - minskad sopförbränning 

inom SYSAV
2021/261

§ 73 Granskning av projektstyrningsmodellen 2021/198
§ 74 Skrivelse från Fredrik Ramberg (SD) angående GC-

väg Mossgatan
2021/210

§ 75 Tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende 
gång-och cykelväg Skillinge - Hammar

2016/300

§ 76 TRV 2017/21428 Komplettering begäran om yttrande 
över avvikelse mellan gällande detaljplan /byggnads-
plan/stadsplan och vägplan, Simrishamn, GC-väg 
Hammar-Skillinge

2021/284

§ 77 Regler för servicenivå på badplatserna 2021/91
§ 78 Inriktningsbeslut för sommaråtgärder 2020/906
§ 79 Projektdirektiv - program för grön/blå struktur och 

tätortsnära natur (LONA)
2021/22

§ 80 Planbesked, Mellby 3:86, avskrivning 2021/122
§ 81 Detaljplan för del av Simris 206:1 samt del Sim-

rishamn 3:41 (Simrislund) - samråd
2017/730

§ 82 Detaljplan för Hjälmaröd 9:59-9:63 m fl -antagande 2017/722
§ 83 Detaljplan för Hjälmaröd 3:25 - antagande 2017/444
§ 84 Ansökan om planbesked, Tegelbruket 6 2021/266
§ 85 Nybyggnad av Sjöräddningsstation i Skillinge, Kvarn-

by 15:238 - arrendeavtal
2020/299

§ 86 Detaljplan för  Mellby 3:3, del av Mellby 3:121 samt 
Mellby 101:2 - Granskning

2019/822

§ 87 Ändring av detaljplan Baskemölla 78:1 och 104:7 - 
antagande

2020/654

§ 88 Detaljplan för Hjälmaröd 9:91 och del av 74:2, Vite-
mölla badhotell - planprogram

2019/879

§ 89 Projektdirektiv - Enprocentregeln (både för kommuna-
la och externa byggherrar)

2021/166

§ 90 Kart-, mät- och GIS-taxa 2021 2020/509
§ 91 Intern kontrollplan 2021 2021/299
§ 92 Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-03-31 2020/1051
§ 93 Österlen VA AB´s begäran om revers 2021/310
§ 94 Österlens Vattenråd, val av representanter 2021/298
§ 95 Trafiksituationen genom Vik 2021/123
§ 96 Meddelanden 2021/28
§ 97 Förvaltningschefens information 2021/29
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 67 Dnr 2021/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 68 Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden

Ärendebeskrivning

Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på före-
dragningslistan. Ärendena presenteras av tjänstepersoner digitalt. 

Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef från och med 26 april 2021 presenterar sig.
Tommy Samuelsson, tf samhällsbyggnadschef, kommer att vara kvar fram tills den 7 maj 
för bredvidgång.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:

Pkt 7, granskning av projektstyrningsmodellen (dnr 2021/198)

Pkt 9, tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende gång- och cykelväg Skillinge-
Hammar (dnr 2016/300)

Pkt 5, regler för huvudmannaskap för allmän platsmark (dnr 2019/567) utgår som beslutsä-
rende vid dagens sammanträde. Det är ett informationsärende vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 69 Dnr 2021/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 sam-
hällsplaneringssnämnden 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 2021-04-21

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 70 Dnr 2021/227

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vattenförsörjningsplan 2021 

Ärendebeskrivning

Österlen VA:s styrelse beslutade den 11 mars 2021 att föreslå kommunfullmäktige i Sim-
rishamns kommun att anta vattenförsörjningsplan för Simrishamns kommun.

Vattenförsörjningsplanen är ett strategiskt dokument som visar de stora dragen i kommu-
nens dricksvattenförsörjning. Den innehåller beskrivning och klassning av befintlig dricks-
vattenförsörjning, utmaningar och framtida behov samt åtgärdsbehovet för att långsiktigt 
säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen. Detta är en förkortad och publik version 
av ursprunglig vattenförsörjningsplan, anpassad efter de säkerhetskrav som gäller kring 
information om allmän dricksvattenförsörjning. 

Dricksvattenförsörjningen i Simrishamns kommun ska kännetecknas av god kvantitet, god 
kvalitet och säkerhet. En målsättning för den allmänna dricksvattenförsörjningen i kommu-
nen är att de säsongsvisa fluktuationerna inte ska påverka leveranssäkerheten. Den höga 
förbrukningen sommartid är särskilt problematiskt då kommunens grundvattentillgångar är 
begränsade. Fokus i en utvecklad försörjning ska ligga på större resurser med god kvalitet 
vilket även innebär överföring av dricksvatten från grannkommunerna Ystad och Tomelil-
la. 

En förutsättning för att Simrishamns kommun ska kunna fortsätta utvecklas och växa är att 
de identifierade åtgärderna, både påbörjade och kommande, genomförs så att dricksvatten-
försörjningen säkras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-01
Styrelseprotokoll Österlen VA, 2021-03-11 §30
Simrishamns kommun – Vattenförsörjningsplan - Strategi för att långsiktigt säkra den 
kommunala dricksvattenförsörjningen, Österlen VA AB, 2021-01-11

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Anta vattenförsörjningsplan för Simrishamns kommun.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 71 Dnr 2019/567

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Regler för huvudmannaskap för allmän platsmark - information 

Ärendebeskrivning

Handlingar i ärendet har skickats ut inför dagens sammanträde.

Nämnden beslutade vid fastställande av dagordningen att ärendet utgår som beslutsärende.

Malin Alm, exploateringsingenjör har vid dagens sammanträde haft en muntlig genom-
gång.

 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Nämnden har tagit del av informationen. 

 Ärendet tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i juni 2021.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 72 Dnr 2021/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Vänsterpartiet - minskad sopförbränning inom SYSAV 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) har lämnat in motion till kommunfullmäkti-
ge - Motion om minskad sopförbränning inom SYSAV - med i huvudsak följande lydelse:

Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. Men det stäm-
mer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU. Andelen hushållssopor som 
sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många år. Sedan 15 år tillbaka så återvinner 
svenskarna mindre än hälften av sina sopor. Det är under genomsnittet i EU. Kravet på 
minskad sopförbränning berörs inte i vårt hållbarhetsprogram. En viktig orsak till detta är 
att Sverige har satsat på storskalig förbränning av sopor. På branschspråk kallas detta ener-
giåtervinning. En miljon bostäder i Sverige värms med energi från sopförbränning. Föru-
tom att 2,5 miljoner ton svenskt avfall eldas upp, så importeras ytterligare 1,5 miljoner ton 
för att eldas upp i värmeverken.

Det är bättre att energiåtervinna sopor än att lägga dem på deponi (soptipp). Men ur ett 
miljöperspektiv finns det flera problem med det bl.a. utsläpp av koldioxid. Fjärrvärmesy-
stemet är således både en lösning på soproblemet men innebär också att vi byggt in ett ut-
släppsproblem. Med de tilltagande klimatproblemen måste vi verka för att snabbt minska 
och på sikt upphöra med sopförbränningen. Den för SYSAV-kommunerna aktuella krets-
loppsplanen 2021-2030 har inte som mål att minska förbränningen men det bli en positiv 
konsekvens av den. Men hittills har SYSAV kompenserat minskat nationellt avfall med att 
köpa avfall för förbränning från andra länder.

I Simrishamns kommun och 13 andra skånska kommuner sköts sophanteringen av 
SYSAV, ett kommungemensamt bolag. Som delägare i SYSAV bör vår kommun sätta upp 
mål för bolaget att ta tillvara och undvika avfall snarare än att elda upp det. Som jämförel-
se kan vi ta en av de mest framgångsrika regionerna i Europa på detta område: italienska 
Treviso.

Där äger 49 kommuner med cirka en halv miljon invånare ett gemensamt avfallshante-
ringsföretag, som lyckas sortera ut mer än 85 % av sina hushållssopor. Framgången beror 
på att man för 20 år sedan bestämt sig att inte satsa på tippar eller förbränning, utan på sor-
tering. I Treviso produceras cirka 400 kg sopor/person/år, vilket i sig är lågt. När allt åter-
vinningsbart sorterats, så återstår 57 kg. Av dessa eldas endast 46 kg (12 %) upp.

I Sysavs kommuner produceras cirka 500 kg avfall per person 2019. Totalt hanterade man 
887 100 ton avfall 2019. 98,4 % återvanns - men av det är 63 % energiåtervinning - alltså 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 72 forts Dnr 2021/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

avfall som eldas upp. Det är lägre procentandel än 2018 - men minskningstakten är alldeles 
för långsam, och den totala mängden avfall fortsätter att öka.

Vänsterpartiet yrkar därför på att Simrishamns kommun genom sitt delägarskap i SYSAV 
skall arbeta för:

 Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsorte-
ring ska vara möjlig redan vid fastigheten.

 Att ägarkommunerna ger SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera 
eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

 Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både 
mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden 
fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jäm-
fört med 2019 års nivåer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2021 yttrat sig i 
ärendet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Motion från Vänsterpartiet, 2021-02-25

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Sundbeck (V): Yrkar på bifall till motionen i sin helhet.

Lars Johansson (S): Överlämna yttrande till kommunstyrelsen för vidare beredning och 
ställningstagande då det anses vara en ägarfråga.

Återkallande av yrkande

Mats Sundbeck (V) återkallar sitt yrkande om bifall.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Lars Johanssons förslag och finner att nämnden beslutat 
bifalla det samma.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 72 forts Dnr 2021/261

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Överlämna yttrande till kommunstyrelsen för vidare beredning och ställningstagan-
de då det anses vara en ägarfråga.

_______

Beslutet expedieras till:
Vänsterpartiet i Simrishamns kommun (för kännedom)
Kommunstyrelsen
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 73 Dnr 2021/198

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av projektstyrningsmodellen 

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

 
 

______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 74 Dnr 2021/210

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från Fredrik Ramberg (SD) angående GC-väg Mossgatan 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 215 att en gång- och cykelväg 
skulle kunna rymmas inom ramanslaget för gång- och cykelvägar under 2021 i samband med 
att Österlen VA AB genomför en VA-sanering. VA-saneringen har påbörjats. 

Den 16 mars inkom Sverigedemokraterna i samhällsplaneringsnämnden med en skrivelse 
om gång- och cykelväg längs med Mossgatan.

Skrivelse till SPN från SD 16/3 2021
I GC planen finns förslaget ”Mossgatan” Simrishamn.
Vi Sverigedemokrater önskar att avskriva Mossgatan som ny GC-väg.
Längs Mossgatan ligger de kända Hantverkshusen som var och ett har en egen gedigen historia, 
om inte annat så för de flesta Simrishamnsbor och vi anser att en GC-väg längs med Mossgatan 
inte är nödvändig. Inom omedelbar närhet från Mossgatan finns idag ett ”nät” av potentiella gång 
och cykelmöjligheter. Längs Kristianstadsvägen och inne på ”Mossen” (vissa kallar den för Fria-
borgsparken) är det som längs 180 meter mellan befintliga alternativ vilket är från Kristianstads-
vägen längs Backgatan och tillfartsvägen till ”Mossen” och så lite som 15m.

Av den anledningen ser vi det som självklart att en GC-väg längs Mossgatan inte ska påbörjas och 
därmed strykas från cykelplanen.

Tomas Paulsson, Jan Dahl, Alf Persson och Fredrik Ramberg, SD
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 74 forts Dnr 2021/210

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hastighetsmätning längs med Mossgatan 2020-09-14--2020-09-21.

Förvaltningen har under en längre tid fått in klagomål på de höga hastigheterna längs med 
Mossgatan från flera boende längs med gatan. Vid en hastighetsmätning under en veckas 
tid i september 2020 så framkom att det förkom hastigheter på upp till 60 km i timmen 
längs med vägen. Detta medförde att förvaltningen såg över möjligheter att genomföra 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 74 forts Dnr 2021/210

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

hastighetssänkande åtgärder i samband med kommande VA-sanering. En effektiv åtgärd är 
erfarenhetsmässigt att minska vägbredden. Det är dessutom en billig åtgärd i jämförelse 
med att lägga in farthinder. Farthinder medför driftsproblem vid bland annat snöröjning. I 
förslaget så breddas trottoaren med 1,5 meter och en linje målas för att avdela för cykelfält. 
Dessutom planeras en upphöjd korsning vid Fredsgatan och en parkeringsplats för att ersät-
ta de besöksparkeringar som finns längs med gatans östra sida där det planeras för parke-
ringsförbud. VA-projekteringen har anpassats till denna utformning genom att dagvatten-
brunnarna har flyttats ut, samt att brunnar kommer att placeras i anslutning till den upphöj-
da korsningen.

VA har påbörjat sitt arbete längs med Mossgatan. Det finns fortfarande möjligheter att inte 
genomföra gång- och cykelvägen, men det kommer att medföra stora kostnader för sam-
hällsplaneringsnämnden eftersom man då får göra om projekteringen av Mossgatan. VA-
upphandlingen kommer i så fall att få göras om med följd att VA-projektet försenas. Detta 
kommer att medföra stora kostnadsökningar för projektet som samhällplaneringsnämnden 
bedöms få ansvar för. Dessutom kommer grundproblemet med höga hastigheter längs med 
Mossgatan att finnas kvar. 

En avsmalning av vägbanan bedöms inte påverka hantverkshusens kulturvärde negativt då 
det handlar om en breddning av befintlig gångbana med 1,5 meter.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Skrivelse till SPN från SD 16/3 2021
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-22, § 215

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Ramberg (SD): Återremiss till förvaltningen med uppdrag att återkomma med en 
presentation av utformningen då boende längs Mossgatan inte uppfattat tänkta ingrepp och 
utformning. 

Carl-Göran Svensson (C): Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med 
utbyggnad av Mossgatan i enlighet med tidigare fattade beslut.

Beslutsgång – återremiss

Ordförande ställer först proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslu-
tat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 74 forts Dnr 2021/210

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde
NEJ-röst för återremiss

Omröstningsresultat

Med 10 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist (M), Gunilla Tynell (L), Pär 
Rosenberg (KD), Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Mats 
Sundbeck (V), Kjell Dahlberg (ÖP), Carl-Göran Svensson (C))) mot 2 NEJ-röster (Fredrik 
Ramberg (SD), Jan Dahl (SD)) beslutar nämnden att ärendet ska avgöras vid dagens sam-
manträde.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslag om ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
fortsätta arbetet med utbyggnad av Mossgatan i enlighet med tidigare fattade beslut och 
finner att nämnden beslutat så.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med utbyggnad av 
Mossgatan i enlighet med tidigare fattade beslut.

_______

Beslutet expedieras till:
Tomas Paulsson, Jan Dahl, Alf Persson och Fredrik Ramberg (SD)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 75 Dnr 2016/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende gång-och cykelväg 
Skillinge - Hammar

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 76 Dnr 2021/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

TRV 2017/21428 Komplettering begäran om yttrande över avvikelse mel-
lan gällande detaljplan/byggnadsplan/stadsplan och vägplan, Sim-
rishamn, GC-väg Hammar-Skillinge 

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Syd upprättar förslag till vägplan för gång- och cykelväg vid väg 1022 
och väg 1500 mellan Hammar och Skillinge i Ystads kommun och Simrishamns kommun.  

Projekteringsarbete pågår och visar att den tänkta vägplanen kommer strida mot följande 
detaljplaner:

- Spl 11-SKI-156/74 inom Simrishamn Kvarnby 15:285 (allmän plats gata ca 6 kvm)
- DP 1291-Po2/122 inom Simrishamn Sandby 16:19 (allmän plats lokalgata ca 34 

kvm) samt Simrishamn Sandby S:7 (allmän plats natur ca 307 kvm)
- Bpl 11-SIM-577/72 inom Simrishamn Borrby 46:31(allmän plats vägmark ca 36 

kvm)

Trafikverket har även tidigare under år 2019 inkommit med begäran om yttrande över 
mindre avvikelse mellan flertalet gällande detaljplaner och vägplan, samhällsbyggnads-
nämnden har godkänt att vägplanen innebär en mindre avvikelse i detaljplanerna genom 
beslut 2019-06-18 §148 och 2019-10-24 §234.

Efter att vägplanen var utställd på en första granskning vintern 2019/2020 upptäcktes ett 
fel i handlingarna gällande cykelvägens släntlutning. Under år 2020 har Trafikverket haft 
pågående arbete med att revidera handlingarna och åtgärda felet. Detta har påverkat grän-
serna genom att bland annat cykelvägens intrång i fastigheter har utökats sedan nämndens 
tidigare beslut om att godkänna mindre avvikelse mellan detaljplan och vägplan.

Trafikverket har meddelat kommunen att utökningen av arealer där kommunen redan yttrat 
sig avser:

 Sandby 21:24, Dp 1291-P363. Utökning ca 34 kvm vägrätt. Utökningen av de 34 
kvm sker på en sträcka om ca 31 meter.

 Borrby 58:3, Bp 1181-P85/0815. Utökning ca 13 kvm fördelat på de två områdena. 

 Borrby 58:3, Dp 1291-P320. Utökning ca 1 kvm. 

 Hoby 11:50, Spl 11-SKI-156/74. Utökning ca 118 kvm. Utökningen sker på en 
sträcka om ca 180 meter. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 76 forts Dnr 2021/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuella områden utgörs av natur, idrottsändamål och allmän platsmark för parkering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket konstaterat att den pla-
nerade gång- och cykelvägen även efter revideringar i vägplanen och utökning av avvikel-
se inte strider mot dessa detaljplaners och byggnadsplans syften och att avvikelserna är 
förenliga med planernas syften enligt 14 § väglagen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-06-18 §148 och 2019-10-24 §234.

TRV 2017/21428 Komplettering begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detalj-
plan/byggnadsplan/stadsplan och vägplan, Simrishamn, GC-väg Hammar-Skillinge, 2021-04-
07

Utökning Dp 1291-P363 inom Sandby 21:24, 2021-04-08
Utökning Dp 1291-P320 och Bpl 1181-P85 0815 inom Borrby 58:3, 2021-04-08
Utökning Spl 11-SKI-156 74 inom Hoby 11:50 och Kvarnby 15:285, 2021-04-08
Utökning Spl 11-SKI-156 74 inom Hoby 11:50 och Kvarnby 15:285, 2021-04-08

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras. Intrånget är betydligt större vad som tidigare redovisats. 
Konstgräsplanen på Skillinge IP är i fara.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverkets projektledare 
Trafikverkets markförhandlare 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 77 Dnr 2021/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Regler för servicenivå på badplatserna 

Ärendebeskrivning

En inventering av samtliga badplatser genomfördes under 2018 (med en komplettering 
under 2020), som beskriver badplatserna utifrån berörda fastigheter - parkeringsytor, place-
ring av avfallstunnor och toaletter, fastighetsägare, samt gällande avtal. Detta arbete låg till 
grund för framtagandet av ett projektdirektiv – riktlinjer för badplatser, som godkändes av 
samhällsbyggnadschef Marie Leandersson i mars 2019. 

Projektledare var kommunekolog Maria Adolfsson och arbetsgruppen har bestått av tjäns-
temän från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunled-
ningskontoret samt säkerhetssamordnaren. Styrgruppen har bestått av cheferna för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tillväxtenheten och gata- och 
parkenheten.

Ärendet bordlades i februari 2021 och 18 mars 2021, § 60 beslutade samhällsplanerings-
nämnden att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att 
förtydliga ansvarsfrågor, samt i övrigt beakta de frågeställningar som nämnden väckte. 
Riktlinjerna har blivit regler och ansvarsfrågan har förtydligats, vilket har lett till att även 
den bakomliggande badplatsinventeringen har reviderats. Reglerna med bilagor kommer 
att lyftas av kultur- och fritidsförvaltningen för godkännande i kultur- och fritidsnämnden i 
april 2021.

Simrishamns kust består av värdefulla rekreationsområden och badplatser med unik och 
ofta skyddad natur- och kulturmiljö. Dessa områden fungerar som värdekärnor och mål-
punkter för Simrishamns kommun både för åretruntboende samt för turister och fritidsbo-
ende. Badplatserna i kommunen har många besökare varma och soliga sommardagar och 
flera av badplatserna är klassificerade som EU-bad eftersom de har över 200 besökare per 
dag. 

Badplatserna och intilliggande naturområden ska motsvara besökarens förväntningar gäl-
lande kvalitet om tillgänglighet, rekreation och återhämtning, naturupplevelse samt service. 
Samtidigt får inte naturområdena ta skada på lång sikt. Under högsäsong måste badplatser-
nas servicenivå för besökare säkras på kort sikt medan naturvärden ska kunna tryggas på 
lång sikt. 

Målet med reglerna är att med ett samlat grepp fungera som ett verktyg för att kunna ta ett 
övergripande ansvar och därmed uppnå hållbarhet för badstränderna ur ett ekologiskt, eko-
nomiskt och ett socialt perspektiv. Reglerna ska vidare definiera och konkretisera ansvars-
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 77 forts Dnr 2021/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

områden gällande skötsel och drift av badplatserna inom kommunens organisation. Kultur- 
och fritidsnämnden beslutade den 20 april 2021, § 30 att föreslå kommunfullmäktige att 
ansvaret för skötseln av badplatsen vid Gyllebosjön bör överföras från Kultur- och fritids-
nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden vid årsskiftet 2021/2022, samt att vid en eventu-
ell överföring bör budgeten för badplatsen också föras över. 

För varje badplats har ett förslag till en målbild satts, som skulle vara rimlig att uppnå på 
längre sikt (inom en tioårsperiod). Den beskriver Simrishamns kommuns ambition för bad-
platsen, vilken service som bör erbjudas, kommunalt ansvar, samt ansvar som åligger ex-
terna verksamhetsutövare. För att nå målbilden krävs åtgärder från kommunen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Regler för servicenivå - badplatser i Simrishamns kommun, 2021-03-30
Badplatsutredning, 2021-03-30
Badplatsinventering, 2020-05-18
Parkering och trafik, vid Simrishamns allmänna badplatser, 2021-01-14

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Anta i ärendet redovisat förslag till Regler för servicenivå för badplatser i Sim-
rishamns kommun.

 Samma principiella servicenivå bör gälla för samtliga badplatser på av kommunen 
ägda fastigheter.

 Ställa sig bakom kultur- och fritidsnämndens förslag ”att föreslå kommunfullmäkti-
ge att överföra kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde samt budgeterade me-
del gällande Gyllebosjöns badplats till Samhällsplaneringsnämnden från och med 
budgetår 2022. Enligt reglementet kvarstår uttalat samarbete mellan nämnderna 
med att främja och utveckla kommunens friluftsliv men förvaltning av kommunens 
badplatser förtydligas och samlas hos Samhällsplaneringsnämnden.”

_______

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 78 Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inriktningsbeslut för sommaråtgärder 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 281 att 
godkänna Handlingsplan för sommaråtgärder, samt att berörda delar av Storgatan ska fort-
sätta att vara gångfartsområde till och med den 30 april 2021 och nämnden gav också sam-
hällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbetet enligt tidplan och beslutade att priorite-
ringar i handlingsplanen skulle tas upp för beslut i januari 2021.

En reviderad handlingsplan presenterades för samhällsplaneringsnämnden den 28 januari 
2021, § 12 och nämnden beslutade att: Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att, vid nämn-
dens sammanträde i februari, redovisa möjliga åtgärder att genomföra under år 2021. Den 
25 februari 2021, § 36 beslutade samhällsplaneringsnämnden att godkänna revideringar av 
handlingsplanen, samt att åtskillnad ska göras mellan kommunägda fastigheter som inrym-
mer badplatser och övriga fastigheter innehållande badplatser. Den 18 mars 2021, § 49 fick 
nämnden information om hur förvaltningens arbete framskred utifrån handlingsplan för 
sommaråtgärder.

Gångfartsområde hela året 
Verksamhetsutövare längs med Storgatan var kallade till ett dialogmöte om utformningen 
av Storgatan i framtiden. De fåtal som deltog var alla eniga i att de ville ha gångfartsområ-
de större delen av året i kombination med gågata. Det var endast omfattningen på gågatan 
som de hade olika åsikter om. Krögarna på den övre delen av Storgatan mellan Kristian-
stadsvägen och Stora Rådmansgatan hade önskemål om att denna del också skulle bli gå-
gata under sommarmånaderna juni till och med augusti, medan det inte var lika viktigt för 
de som hade sina restauranger mellan Stortorget och hamnen.

Ombyggnaden av Storgatan till gångfartsområde från Kristianstadsvägen ner till och med 
Hamngatan, med anslutningar till omkringliggande gator, föreslås kostnadsberäknas under 
hösten 2021 för att ligga som underlag till ett budgetäskande vintern 2021/2022 för om-
byggnad av sträckan under 2023. 

Under tiden bör tillfälliga lokala trafikföreskrifter tas fram för att sträckan ska kunna vara 
gångfartsområde samtliga månader utom sommartid 1 juni till 31 augusti då den nedre de-
len i stället ska vara gågata under förutsättning att förslaget godkänns av polisen. 

Informationskampanj för övergång mellan gångfartsområde och gågata kommer att omfat-
ta annonsering, gatupratare och banderoller.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 78 forts Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Seglarpaviljongen/Tullhusstranden
Platserna för matvagnar vid Tullhusstranden är bokade (3 st) och förvaltningen letar efter 
platser för andra matvagnar som har anmält intresse av att stå på platsen. 

Marknadsföring/nudging
Hemsidan kommer att uppdateras med information om var det finns parkeringsplatser vid 
kommunens badplatser och hur man kan ta sig dit med buss eller cykel.

Digital lösning
Det är inte lämpligt att varje kommun har en egen app för att redovisa beläggning längs 
Skånes stränder. Förvaltningen planerar att vänta in det initierade arbetet med en regional 
app innan något beslut fattas i frågan. 

Vid undersökning av digitala skyltar för parkeringar har det framkommit att denna lösning 
endast passar för parkeringsplatser med enstaka infarter och utan genomfartstrafik. Det är 
en kostnad på cirka 250 tkr per anläggning och om skylten ska placeras längs med en tra-
fikverksväg krävs tillstånd. Frågan om digital skyltning planerar förvaltningen att utreda 
vidare i samband med utbyggnaden av parkeringen vid Haväng inför sommaren 2022.

Tillfälliga åtgärder (parkerings-/strandvärdar)
Kostnader för att anställa tre parkerings- / strandvärdar uppskattas till cirka 250 tkr om de 
arbetar i skift under 2 månader. Förvaltningen planerar att prioritera Knäbäckshusen, men 
har kontaktats av stiftelsen Skånska landskap som tillsammans med Arbetsförmedlingen 
erbjuder utbildade naturvärdar med bidrag. Om detta medför att de 250 tkr som avsatts för 
åtgärden kan räcka till parkerings-/strandvärdar på fler platser så planerar förvaltningen att 
gå in i ett samarbete med stiftelsen Skånska landskap och arbetsförmedlingen.

Säkerhet
Länsstyrelsen har utrett frågan om säkerhetsvakter och har avsatt 500 tkr för att ha ett vakt-
bolag vid Stenshuvud under 3 månader. Förvaltningen bedömer att en sådan kostnad inte 
ryms inom nämndens budget för året och planerar inte att utreda frågan vidare.

Badbuss
Förvaltningen har påbörjat ett arbete om att informera invånare och besökare om hur de på 
bästa sätt kan ta sig till kommunens stränder under sommarmånaderna med det befintliga 
kollektivtrafikutbudet. Dessutom utreder förvaltningen tillsammans med Skånetrafiken ett 
förslag med utökat reseutbud från inlandsorterna till badstränderna med kollektivtrafik 
inför sommaren 2022.

Dessutom har möjligheten att avropa en badbuss utifrån kommunens ramavtal för skol-
skjutsar utretts. Om en buss körs 9 timmar per dag i en slinga genom kommunen under 
perioden 12 juni till 22 augusti, så kostar det cirka 450 tkr. Det finns inte möjlighet att ta 
betalt för en sådan service då kommunen inte får bedriva kollektivtrafik i konkurrens med 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 78 forts Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skånetrafiken. Det innebär att man inte kan räkna med några intäkter från de resande. Un-
der rådande pandemi gör förvaltningen bedömningen att det är olämpligt att kommunen 
bekostar en gratis badbuss.

Utökning av parkeringen Knäbäckshusen
Reglering av parkeringen vid tennisbanan vid Knäbäckshusen, tillåter numera två husbilar 
med tidsreglering och resterande platser är avsedda för personbil klass 1.

Tillfälliga parkeringsplatser
Under perioden 21 juni till 16 augusti 2021 kommer det att finnas vägvisning till följande 
parkeringar som kommer att vara öppna för allmänheten:

 Korsavadshallens parkering (del av platserna skyltas för husbilsparkering)
 Korsavadsskolans parkering
 Österlengymnasiets parkering
 Simrislundsskolans parkering närmast Annelund
 Parkeringen framför sporthallen i Kivik 

Sophanteringen, annat "avfall" och parkeringsövervakning (husbilar)
Förvaltningen har en upphandling ute för att handla upp smarta sopkärl som talar om när 
de behöver tömmas. Dess ska främst placeras på avlägset belägna platser och det kommer 
då att gå att se via en app hur fulla kärlen är och om de behöver tömmas inom kort. Dessa 
sopkärl drivs av solenergi och komprimerar även soporna. Detta skulle minska sophämt-
ningskostnaderna med cirka 200 tkr/år och det finns utrymme i investeringsbudgeten för att 
byta ut avskrivna soptunnor.

Informations- och dialogmöte (husbilar)
Förvaltningen har valt att dela upp informationen i två kategorier beroende på målgrupp, 
föreningar samt befintliga och tillfälliga campingplatser/ställplatser.

Föreningar
Trycket på ställplatser finns 15 juli-15 augusti övrig tid bör vi inte uppmuntra föreningarna 
att erbjuda ställplatser. Vi kan inte erbjuda ersättning för att de öppnar upp sina anlägg-
ningar för ställplatser, då de konkurrerar med näringsidkare, men vi kan ge dem den infor-
mation de behöver för att fatta ett genomtänkt beslut, information om vad de behöver för 
att få bygglov och var de ska lämna in bygglovet. En första kontakt tas av kultur- och fri-
tidsförvaltningen för att se om föreningarna är intresserade.

Befintliga och tillfälliga campingplatser/ställplatser
Förvaltningen har tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen samt näringslivsenhe-
ten bjudit in samtliga kända tillfälliga campingplatser/ställplatser i kommunen. På mötet 
deltog även räddningstjänsten och vi informerade om vilka krav som ställs på en ställ-
plats/campingplats, när det gäller bygglov och vilka säkerhetsaspekter som de ansvarar för. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 78 forts Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dessutom informerade vi dem om hur de kan komma i kontakt med ÖKRAB för att bestäl-
la utökad sophämtning.

Parkeringsutredning
Beläggningsinventering ska genomföras under sommaren. Inventering av antal och LTF:er 
för befintliga parkeringsplatser, samt framtagande av förslag till nya platser för parkerings-
platser pågår.

Skyltning (Branteviks hamn)
LTF är under framtagande och nya vägmärken planeras att vara på plats inför sommaren.

Cykel- och vandringsbesökare
Möjligheter till förvaring av reseffekter för cykel- och vandringsbesökare finns med i pla-
nerna för Simrishamns station och beräknas vara på plats till sommaren 2022.

Torgvärdar 
Kostnader för att anställa tre torgvärdar uppskattas till cirka 250 tkr om de arbetar i skift 
under 2 månader. Det bedöms inte ligga på samhällsbyggnadsnämnden att hålla med torg-
värdar varför förvaltningen inte driver frågan vidare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-16
Handlingsplan för sommaråtgärder, rev 2 antagen av samhällsplaneringsnämnden 2021-02-
25, § 36

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsplaneringsnämnden har tagit del av planerade och genomförda åtgärder inför som-
maren 2021.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 79 Dnr 2021/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv - program för grön/blå struktur och tätortsnära natur 
(LONA) 

Ärendebeskrivning

I december 2019 beviljades kommunen LONA-bidrag på 300 000 kronor för ett projekt att 
ta fram ett program för grön/blå struktur och tätortsnära natur, samt kostnadsberäkna be-
fintliga skötselplaner för naturområden.

En plan för grön/blåstruktur är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grön- och 
blåstrukturen i planering och förvaltning. Genom att arbeta fram ett program för skötsel 
och utveckling av grön/blå struktur och tätortsnära naturvärden i Simrishamns kommun 
kan områdens naturvärden upprätthållas och utveckling bättre kontrolleras. Programmet 
ska fungera som ett underlag för konkreta skötselåtgärder och spelar en viktig roll som ett 
underlag i budgetprocessen. 

Simrishamns kommun har sedan tidigare ett beskrivande heltäckande naturvårdsprogram, 
”Natur på Österlen – Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun”, över samtliga natur-
områden i kommunen. En naturlig fortsättning på detta är att ta fram ett program för sköt-
sel och utveckling av kommunens värdefulla grön/blå struktur. Programmet planeras att tas 
fram i ett förvaltningsövergripande samarbete, men en övergripande inventering och ett 
programförslag planeras att handlas upp av en konsult. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-15
Projektdirektiv – Program för grön/blå struktur och tätortsnära natur

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsplaneringen godkänner i ärendet redovisat projektdirektiv – Program för grön/blå 
struktur och tätortsnära natur och ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbe-
te i enlighet med projektdirektivet.

Samrådsgrupp ska utgå och ersättas med andra lösningar. Förvaltningen får i uppdrag att i 
varje enskilt fall göra bedömningar om åsikter ska inhämtas.

Direktivet ska kompletteras med en utredning avseende möjligheterna att inrätta ett natur-
vårdsområde vid kommunens fastighet vid Knäbäckshusen.
_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 80 Dnr 2021/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planbesked, Mellby 3:86, avskrivning 

Ärendebeskrivning

Kiviks museum har länge varit i behov av nya ändamålsenliga lokaler.

Fastighetsägaren till Mellby 3:86 kom den 16 februari 2021 in till förvaltningen med en 
ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan med syftet att pröva ny byggrätt 
för Kiviks museum.

Området är detaljplanelagt. Gällande detaljplan/stadsplan från 1948 anger allmän plats-
mark för fastigheten dvs den får inte bebyggas. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 18 mars 2021, § 51, att bevilja positivt planbe-
sked för upprättande av detaljplan för prövning av användning, utformning och ändamål 
för mindre byggnad. Vidare beslutades att plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbe-
te påbörjas samt att planarbete initieras och bekostas av sökanden.

Ett förslag till plankostnadsavtal och plankostnadskalkyl har upprättats.
Fastighetsägaren till Mellby 3:86 kom den 7 april 2021 in med en skrivelse som bland an-
nat anger att sökanden inte vill påteckna plankostnadsavtalet och inte delta i planarbetet. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-18
Skrivelse från Thorvald Christensen inkommen 2021-04-07
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-03-18, § 51.
Detaljplan/stadsplan Kivik, laga kraft 1948

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet med att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Mellby 3:86 avslutas och 
avskrivs.

_______

Beslutet expedieras till:
, fastighetsägare till Mellby 3:34, 80:5, 82:5, 83:2, 83:3
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-04-29

§ 81 Dnr 2017/730

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Simris 206:1 samt del Simrishamn 3:41 (Sim-
rislund) - samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 februari 2021, § 43 att ge positiv planbesked 
för ändring av detaljplan för Simris 206:1 (Simrislund)

Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund) antogs av kommunfullmäktige den 30 no-
vember 2020, § 242 och vann laga kraft 2020-12-26. 

Ett fel i planbestämmelserna i denna nyligen framtagna detaljplan medför att exploatören 
inte kan projektera och uppföra för den byggnadstyp som varit grunden för detaljplanen 
under hela planprocessen. 

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för 20 radhus och 28 lägenheter i flerbostads-
hus samt förskola genom att justera planbestämmelserna.

Aktuell ändring av detaljplan för del av Simris 206:1 m.fl. (Simrislund) syftar därför enbart 
till att justera de möjliga byggrätterna/exploateringsgraden till att följa intentionen i den 
ursprungliga planen.

Ändringen av detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplanen handläggs med ett begränsat standardförfarande. Vilket innebär att om inga 
sakägare har invändningar mot detaljplanen kan den antas direkt efter genomfört samråd.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Planhandlingar, 2021-04-12

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna detaljplanen för samråd.
_______

Beslutet expedieras till:
Lyckos AB (för kännedom)
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§ 82 Dnr 2017/722

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hjälmaröd 9:59-9:63 m fl -antagande 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren begärde via konsult, i maj 2008, planmedgivande för bostadsbebyggelse. 
Ansökan avsåg ny bostadsbebyggelse med tillfart via samfällighet. Detaljplanen medger 
tre nya bostadstomter.

Området är beläget norr om avfarten från väg 9 till Vitemölla. I öster ansluter området till 
område för befintlig bebyggelse vid Möllebacken i Vitemölla.
Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält från 2007 anger området, där 
fastigheterna är belägna, som område inom vilket nya bostäder kan byggas ur bullersyn-
punkt.
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Fastigheterna ligger i anslutning till sam-
manhållen bebyggelse.

Planområdet gränsar till strandskyddsområde för Mölleån i väster men ingen del av plan-
området berörs direkt av strandskyddet. Utanför planområdet berörs delar av fastigheterna 
Hjälmaröd 9:64 och 20:1 av strandskydd för Mölleån.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2008 att medge upprättande av de-
taljplan. Planärendet beslöts handläggas genom normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen från 1987, där program upprättades som en inledande del i planprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2012 att godkänna planprogrammet för samråd 
och planprogrammet var föremål för samråd under tiden 5 – 31 maj 2012.
Programsamrådsredogörelse för inkomna yttranden sammanställdes. Kommunstyrelsen 
beslutade den 17 oktober 2012 att godkänna programsamråds-redogörelsen som grund för 
upprättande av detaljplan.

En hasselmusinventering har genomförts, utan påträffade hasselmusbon.

Detaljplanehandlingar för samråd upprättades. Samrådsförslaget anger kvartersmark för tre 
bostadstomter samt allmän platsmark för gata och natur. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 23 april 2014, § 140 att godkänna detaljplanen för samråd. Planen var före-
mål för samråd under perioden 12 maj – 16 juni 2014. Samrådsredogörelse har upprättats.  
Sedan planen varit föremål för samråd har den nya översiktsplanen vunnit laga kraft. I den-
na är planområdet utpekat som utbyggnadsområde och följer därför översiktsplanens inten-
tioner och kommunens bebyggelsestrategi.  
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§ 82 forts Dnr 2017/722

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planhandlingarna har reviderats efter inkomna yttranden. Synpunkter handlar bl.a.  om att 
redovisa avvägning mellan allmänna intressen, förtydliga påverkan på riksintressen och 
Natura 2000-område, visa på bostadsbehovet, påverkan på VA-nätet och förtydliga fastig-
hetsrättsliga frågor. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning gjordes den 11 augusti 2017 av Tyréns. En 
fördjupad utredning gjordes 13 juli 2018 av Tyréns där den förorenade ytan fastställdes till 
en ungefärlig yta av 2400 m3 (area 6000 m2 x djup 0,4 m). Bedömd föreningssituation 
indikerar att östra delen av planområdet har högst halter av föroreningar (DDT, DDD och 
DDE ) och därmed störst efterbehandlingsbehov. Riktvärdet för mindre känslig markan-
vändning överskrids och här föreligger både en risk för spridning via grundvattnet samt en 
risk för människors hälsa via intag av växter. I en fördjupad markundersökning av Tyrén 
den 13 juli 2018 föreslås åtgärden att schakta den östra delen av planområdet. Riskerna kan 
elimineras helt om det översta 0,4 m jordlagret schaktas bort från området. 

Planärendet har varit vilande p g a VA-situationen med otillräcklig vatten- och avloppsför-
sörjning för Kiviks-området. Nu är reningsverket i Kivik igång och vattenförsörjningen 
från Tomelilla kommun förväntas vara färdigbyggd under 2021. 

Området ligger inom verksamhetsområde för VA.

Riksintresse Kustzon
Planområdet ligger inom riksintresse för kustzon. Riksintresset – som sträcker sig från Ör-
nahusen till Åhus – handlar om att rörligt friluftsliv och turismen särskilt ska beaktas. Plan-
förslaget kan påverka riksintresseområdena negativt genom att landskapsbilden förändras 
och det kan uppstå nya bebyggelsemiljöer som inte passar in i miljön. Planförslaget be-
döms dock inte påverka riksintresset för kustzon negativt då det innebär tätortsutbyggnad 
och bedöms i detta fall inte stå i konflikt med de riksintressen som anges i 4 kap MB. 
Med hänsyn till riksintressen för friluftsliv och kustzon ska vid genomförande av planför-
slaget tillgänglighetskravet uppfyllas. Kopplingar och möjlighet för allmänheten att röra 
sig ska finnas. Genom att förtäta basorterna enligt kommunens bebyggelsestrategi värnar 
man om kustzonen.

Ri Friluftsliv och Ri för turism och rörligt friluftsliv
Aktiviteter för Friluftsliv och rörligt friluftsliv kommer fortsatt att vara möjliga efter pla-
nens genomförande men på en mindre yta. Tillgängligheten för fotgängare kommer att öka 
i samband med ny tillfart. Bebyggelseexploatering tas upp som en negativ faktor för rikin-
tresset men då den föreslagna bebyggelsen varken är hindrande eller miljöbelastande görs 
bedömningen att påverkan på riksintresset inte är påtagligt.
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§ 82 forts Dnr 2017/722

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-16
Planbeskrivning, 2021-04-08
Plankarta, 2021-04-08
Fastighetsförteckning, 2021-04-16
Genomförandebeskrivning, 2018-11-08 
Samrådsredogörelse, 2018-09-10
Utlåtande 2019-08-27 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna utlåtandet (2019-08-27).
 

 Anta detaljplanen i sin helhet.

_______

Beslutet expedieras till:
Kiviks Fastighetsförmedling Aktiebolag
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§ 83 Dnr 2017/444

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hjälmaröd 3:25 - antagande 

Ärendebeskrivning

Behovet av campingplatser, ställplatser för husbilar och parkeringsytor är stort i Kivik.

Samhällsbyggnadsnämnden den beviljade 19 oktober 2017, § 168, planbesked för upprät-
tande av detaljplan för att möjliggöra användning till camping och bil-/båtuppställnings-
platser 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.
Planprocessen sker genom utökat förfarande. 

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 
utanför detaljplaneratområdet. Plansituationen aktualiseras samtidigt för del av Hjälmaröd 
3:28 vilken används som väg men är planlagd för campingändamål. 

Planområdet ligger vid väg 9, söder om Kiviks marknadsfält och väster om Kiviks cam-
ping. 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 tillfällig 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 Försvars-
maktens 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 väg med farligt gods (väg 9) är det inte möjligt att planlägga 
för campingändamål närmare väg 9 än 75 meter. Då planområdet är cirka 150 meter brett 
möjliggörs camping inom ungefär halva planområdet. Föreslagen struktur innefattar cirka 
156 ställplatser samt även en byggrätt för servicebyggnad för campingändamål. Denna 
syftar till att möta ett utökat behov av funktioner inom campingverksamheten så som toa-
lett, dusch och sophantering. 

Andra delen av planområdet, närmast väg 9, planeras som friluftsområde med möjlighet att 
ordna tillfällig parkering vid större evenemang.
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§ 83 forts Dnr 2017/444

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den befintliga vägen, Tittutbacken, planläggs som lokalgata. Här sker en aktualisering av 
planförhållandet då denna del av Hjälmaröd 3:28 används som väg, men är planlagd för 
camping. 

Den befintliga trädraden längs Tittutvägen omfattas av ett generellt biotopskydd för trädal-
lé. En ansökan om dispens har lämnats in i syfte att möjliggöra ett ingrepp i trädraden för 
att skapa en passage i syfte att anlägga en väntzon för större campingekipage inne på cam-
pingområdet. De borttagna träden kompenseras genom att nya träd planteras.

Bestämmelse införs om att mark inte får hårdgöras för att befintlig naturkaraktär ska kunna 
finnas kvar. Detta möjliggör också för infiltration av dagvatten och att naturvärden kan 
bevaras. Förslag ges också om en vindskyddande trädallé utmed väg 9, som också skulle 
verka bullerskyddande mot trafikbuller. 

Planområdet har tidigare använts som fruktodling. Fram till mitten på 1970-talet användes 
bekämpningsmedel med DDT, vilket också riskerade att påverka marken. Av den miljötek-
niska markundersökningen framgår det att DDT-halter överskrider riktvärde för mindre 
känslig markanvändning (MKM) inom Hjälmaröd 3:25. Överskridande halter bedöms dock 
som ringa och utgör inte ett hinder för tillfällig vistelse (camping/ställplats) inom området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2019, § 177, att ställa ut detaljpla-
nen för samråd. Förslag till detaljplan för Hjälmaröd 3:25 var föremål för samråd under 
perioden 21 september 2019 – 25 oktober 2019. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 220, att medge 
planbesked för prövning av utökad användning för drivmedelsförsäljning inom området, då 
befintlig verksamhet i inte längre kan lokaliseras centralt i Kivik. 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade vidare att planarbetet inte skulle påbörjas förrän 
plankostnadsavtal var undertecknat med din-X. 
Intressenten har via telefonsamtal meddelat att man inte kan eller önskar betala för del av 
planarbetet. 

Förvaltningen har ändå under granskningstiden fortsatt att utreda möjlig placering av driv-
medelsförsäljning men bedömningen är att det inte är möjligt utifrån att området gränsar 
till Natura 2000 samt då in- och utfartsmöjligheterna är begränsade av biotopskyddet och 
kommande trafiklösning till campingområdet.

Då intressenten inte heller ville medfinansiera detaljplanearbetet för en byggrätt i den nya 
detaljplanen är konsekvenserna sammantaget att granskningshandlingarna inte innehåller 
en yta för drivmedelsförsäljning.
Förvaltningen utreder vidare lokaliseringsalternativ inom och utom Kivik för din-X.
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§ 83 forts Dnr 2017/444

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 259, att ställa ut detaljpla-
nen för granskning. Förslag till detaljplan för Hjälmaröd 3:25 var föremål för granskning 
under perioden 5 december 2020 – 9 januari 2021. 

Finansiering
Ett plankostnadsavtal finns sedan tidigare upprättat med samhällsbyggnadsförvaltningens 
fastighetsenhet.
Investeringsmedel behöver avsättas 2022 för genomförande av markbeläggning på 
väg/väntzon, trädplantering och servicebyggnad.
Ett nytt arrendeavtal ska upprättas med Kiviks camping.
Beräknade intäkter för arrenden bedöms inte att täcka kostnaderna för genomförande av 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Plankarta, 2021-04-12
Planbeskrivning, 2021-04-12
Granskningsutlåtande 2021-04-12
Samrådsredogörelse, 2020-11-13
Behovsbedömning, 2020-11-13

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningsutlåtandet.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28 för anta-
gande.

_______

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 84 Dnr 2021/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om planbesked, Tegelbruket 6 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till Tegelbruket 6, Simrishamnsbostäder AB, kom den 24 mars 2021 in 
med en ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan med syftet att ändra den 
gällande detaljplanen så att nuvarande byggnad kan få fler användningsområden.
Simrishamnsbostäder AB kommer att lämna lokalerna och vill genom en ny detaljplan 
kunna utvidga byggrätten och samtidigt pröva nya ändamål som bostad, kontor, skola och 
centrumverksamhet.

Fastigheten Tegelbruket 6 är strategiskt och centralt belägen vid Bruksgatan, mittemot 
Willys med en yta om cirka 8370 m2.

På fastigheten finns förutom Simrishamnsbostäders nuvarande kontorsbyggnad, med 
byggår 2003, även tre mindre komplementbyggnader.

Området är detaljplanelagt. Gällande detaljplan/stadsplan från 1988 har en byggrätt för vär-
mecentral och parkering.

Aktuellt område berörs direkt av riksintresse, Turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB).

Området ligger även länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram och inom sär-
skild värdefull kulturmiljö.

I översiktsplanen är ingår fastigheten i ett område utpekat som handel- och centru-
mändamål men omgiven av bostäder.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-18
Ansökan om planbesked från Simrishamnsbostäder AB, 2021-03-24
Detaljplan Simrishamn 120, laga kraft 1988-09-08
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§ 84 forts Dnr 2021/266

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Planbesked lämnas enligt följande:

 Upprättande av detaljplan för prövning av större byggrätt och ändrad användning 
medges. 

 Planprövning sker genom standardförfarande.
 Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
 Planarbete initieras och bekostas av sökanden.

Avgift
 Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa 2021 är 15 000 SEK, vilket fakture-

ras direkt efter beslut.
 Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges 

möjlighet att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får 
nytt planbesked sökas.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamnsbostäder AB, 
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§ 85 Dnr 2020/299

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nybyggnad av Sjöräddningsstation i Skillinge, Kvarnby 15:238 - arren-
deavtal 

Ärendebeskrivning

Svenska Sjöräddningssällskapet som startades för över hundra år sedan har två sjörädd-
ningsstationer i Simrishamns kommun, Kivik och Skillinge. Alla räddningsbåtar har frivil-
lig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Cirka sjuttio procent av all 
sjöräddning i Sverige står sällskapet för runt vår kustlinje. Ur sjöfartens perspektiv är loka-
liseringen strategiskt förlagd, då sjöfartspassagen utanför vår kust är en del av den naturli-
ga rutten för att navigera vidare upp eller ner i Östersjön. Fartyg samt fritidsbåtar som na-
vigerar utanför vår kust som får problem och där människor ombord behöver hjälp är bero-
ende av den assistans som Sjöräddningssällskapet tillhandahåller.

I Skillinge är hamnen indelad i två verksamhetsområden, en yrkesdel och en fritidsdel. 
Fritidsdelen används av turister och medborgare som nyttjar hamnen för olika ändamål. 
Fritidsbåtar som angör hamnen i Skillinge behöver möjligheten att kunna använda toalett, 
duscha och tvätta sina kläder efter en lång sjöresa. Idag äger Simrishamns kommun en ser-
vicebyggnad som tillhandahåller dessa möjligheter för gästande båtar och dessutom en 
åretruntöppen offentlig toalett. 

Sjöräddningssällskapets har för att få en väl fungerande verksamhet i Skillinge behov av 
anpassade lokaler. Sjöräddningssällskapets har som avsikt att i direkt anslutning till den 
nuvarande servicebyggnaden uppföra en byggnad som löser lokalbehovet. Kommunen gör 
samtidigt anpassningar av sin befintliga servicebyggnad så att den till utseende anpassar 
sig till Sjöräddningssällskapets nybyggnation, så att de båda byggnaderna tillsammans ut-
gör en enhet. 

I enlighet med samhällsplaneringsnämndens tidigare beslut (2020-06-08 §138), föreslås 
Sjöräddningssällskapet få ett 10-årigt lägenhetsarrende med 5-årig förlängningstid för sin 
byggnad för 100 kronor per år. Kommun står även för ett det utökade VA-abonnemang 
som krävs för tillbyggnaden, Sjöräddningssällskapet debiteras via undermätare för sin vat-
tenförbrukning. 

Utöver arrendeavtal behöver ett avtal gällande drift och underhåll upprättas, där de båda 
parternas rättigheter och skyldigheter i skötsel och underhåll av byggnaderna beskrivs.
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§ 85 forts Dnr 2020/299

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19
Förslag lägenhetsarrende Kvarnby 15:238, 2021-04-20
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2020-06-08, § 138

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Till Svenska Sjöräddningssällskapet upplåta, med ett lägenhetsarrende på 100 kro-
nor per år, mark i anslutning till kommunens servicebyggnad i Skillinge hamn för 
uppförande av sjöräddningsstation.

 Samhällsplaneringsnämndens ordförande tillsammans med förvaltningschef under-
tecknar avtalet för kommunen.

_______

Beslutet expedieras till:
Svenska Sjöräddningssällskapet
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§ 86 Dnr 2019/822

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Mellby 3:3, del av Mellby 3:121 samt Mellby 101:2 - 
Granskning 

Ärendebeskrivning

Trafikverket och Simrishamns kommun tecknade 2014 ett medfinansieringsavtal efter en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten. 

Fastigheten Mellby 3:3 med affärshuset Stärkan ägs av ett företag, Natnalp AB. Del av 
fastigheten Mellby 3:121, som också berörs av planändring, ägs av Simrishamns kommun. 
Fastigheten Mellby 101:2 som även ingår i planområdet är privatägt.  

En av åtgärderna i åtgärdsvalsstudien är en vänstersväng med refug för att underlätta kors-
ning av riksväg 9 vid Killebacken (i höjd med Stärkan och ICA) för oskyddade trafikanter, 
samt busshållplatser för superbuss (tidigare benämnd expressbuss). Förslaget innebär att 
kommunen behöver och enligt avtalet ska upprätta en detaljplan för att möjliggöra för en 
trafiksäker lösning vid Stärkans infart samt möjliggöra för en busshållplats öster om Stär-
kan. Infarten vid Stärkan kan kvarstå men utfarten behöver flyttas.

Begäran om planbesked för ändrad infart Stärkan, ny pendlarparkering och möjlig framtida 
superbusshållplats (expressbussar) inkom i samråd med plan- och exploateringsenheten 
från gata/parkenheten den 5 september 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 204 att ge positivt planbe-
sked. 

Planförslaget möjliggör att pendlarparkering, busshållplats och vändplan medges. Vidare 
möjliggör planförslaget att utfartsförbud införs längs väg 9, Killebacken samt en bit ner på 
Fabriksgatan. Vid den sydöstra delen av Mellby 3:3 avtar utfartsförbudet mot Fabriksgatan 
för att möjliggöra för en ny utfart med ramp. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 juni 2020 § 133 att godkänna planen för 
samråd. Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 8 augusti – 29 augusti 2020. 
Under denna tid inkom 17 yttranden. Länsstyrelsen påpekade bland annat på närhet till 
farligt godsled och buller. Övriga inkomna synpunkter handlade om varför man flyttar 
busshållplatsen från torget, oro för ökad trafik på Fabriksgatan, placering av pendlarparke-
ringen. 
I granskningsförslaget har handlingarna kompletterats med information om farligt godspå-
verkan, bullersituationen, påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Mark som inte får 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

bebyggas (prickmark) har lagts till mellan befintlig byggnad på Mellby 3:3 och väg 9, efter 
Länsstyrelsens synpunkt på grund av närhet till väg 9.  
I övrigt har inte planförslaget ändrats från samrådsförslaget. 

Konsekvenser

Om planen inte ändras enligt planförslaget kommer kommunen inte fullfölja upprättat avtal 
med Trafikverket, vilket betyder att Trafikverket inte kan gå vidare med att skapa en trafik-
säker lösning vid Stärkans infart med vänsterrefug samt att busshållplatsen öster om Stär-
kan inte kan möjliggöras. 

Finansiering

Kostnader för framtagandet av detaljplaner och markavtal ingår inte i medfinansieringsav-
talet för ÅVS Kivik eller i Trafikverkets kalkyl.
Simrishamns kommun bekostar detaljplaneändringen. 

Genomförandeavtal för att fastställa kostnad för anläggande av ny utfart från Stärkan mot 
Fabriksgatan är under framtagande. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Granskningshandlingar, 2021-04-29
Samrådsredogörelse, 2020-11-17

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna samrådsredogörelsen.

 Godkänna planhandlingarna för granskning.

_______

Beslutet expedieras till:
Natnalp AB (Stärkans fastighetsägare)
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Ändring av detaljplan Baskemölla 78:1 och 104:7 - antagande 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till Baskemölla 78:1 lämnade den 22 juli 2020 in en ansökan om planbe-
sked.

Planbesked beviljades av samhällsplaneringsnämnden den 27 augusti 2020, § 55, för änd-
ring av fastighetsplan i syfte att kunna överföra mark från fastigheten Baskemölla 104:7 till 
78:1, genom en fastighetsreglering.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 263, att godkänna detaljplane-
handlingar för samråd. Detaljplanen var mellan den 5 december till den 9 januari 2021 utställd 
för samråd och under denna period inkom det 14 yttranden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 februari 2021, § 28, att godkänna detaljplane-
handlingar för granskning. Detaljplanen var mellan den 6 mars till den 2 april 2021 utställd för 
granskning och under denna period inkom det 12 yttranden.

Fastigheten Baskemölla 78:1 är belägen längs Frans Löfströms väg i södra delen av Baske-
mölla. Aktuell tomtyta är cirka 40 m² och är redan idag i praktiken en del av fastigheten 
Baskemölla 78:1:s trädgård/tomtplats.

Gällande stadsplan/detaljplan från 1949, anger att den aktuella tomtytan till största delen är 
mark som inte får bebyggas.

Gällande fastighetsplan, tomtindelning (Pilen) från 1966 anger tomter och gränser i kvarte-
ret. 

Ändring av fastighetsplanen prövas genom en detaljplaneprocess, detaljplanen för området 
fortsätter att gälla. Ändringen prövas genom ett standardförfarande.

Hela området är i kommunens översiktsplan utpekat område för bostadsutveckling och 
förtätning. Ändring av fastighetsplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.
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Finansiering

Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå 
fastighetsägaren ansvarar för iordningställande och kostnader för kommande fastighetsre-
glering enligt planförslag. 

Konsekvenser

Föreslagen ändring innebär att tomtindelningen för aktuella fastigheter kommer att över-
ensstämma med fastighetsplanen efter fastighetsreglering.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Granskningsutlåtande, 2021-04-06
Samrådsredogörelse, 2021-02-12
Plankarta och planbeskrivning, 2021-04-01
Miljöundersökning, 2020-10-01
Fastighetsplan/tomtindelning för Pilen, 1966-12-06
Stadsplan för Baskemölla, 1949-12-02

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningsutlåtande.

 Godkänna planhandlingarna för antagande.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna till Baskemölla 78:1
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Detaljplan för Hjälmaröd 9:91 och del av 74:2, Vitemölla badhotell - 
planprogram 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till Hjälmaröd 74:2, Vitemölla badhotell, inkom den 10 september 2019 
med en begäran om planbesked för ändring av två befintliga detaljplaner i Vitemölla.

1. Ändring av allmän platsmark, park, till kvartersmark för nya parhus för uthyrning 
på fastigheten Hjälmaröd 9:91.

2. Ändring av allmän platsmark, natur, på fastigheterna Hjälmaröd 74:2 i syfte att 
överta huvudmannaskapet för naturmark ovan hotellet

3. Ändring av allmän platsmark, natur, på fastigheten Hjälmaröd 4:208 i syfte att 
överta huvudmannaskapet för befintlig allmän kiosk/toalettbyggnad och parkering 
vid Lejegatan, enligt ansökningshandlingarna.

Planbesked beviljades av samhällsplaneringsnämnden den 24 oktober 2019 § 232 för att 
upprätta ny detaljplan för fastigheten Hjälmaröd 9:91 och för ändring av detaljplan för del 
av Hjälmaröd 74:2. 

Ansökan om att ändra detaljplan för fastigheten Hjälmaröd 4:208 återremitterades till sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på pågående badplatsutredning.

Ett planprogram inleder planarbetet tillsammans med en geoteknisk utredning, naturvär-
desinventering och miljökonsekvensbeskrivning 

Fastigheten Hjälmaröd 9:91 berörs av ett fornminne och är en del av en äldre detaljplan 
från år 1966 (byggnadsplan).
Fastigheten, som ägs av sökanden, har en total areal om ca 20 ha och är idag planlagd som 
allmän platsmark, park, som en del av en samfällighet med enskilt huvudmannaskap. 

Hjälmaröd 74:2 är inom en detaljplan som vann laga kraft 2002 planlagd för hotell/restau-
rang och naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Fastigheten ägs av sökanden.

Syftet och bakgrunden till ansökan är en långsiktig utvecklingsstrategi för Vitemölla bad-
hotell för att kunna skapa en attraktiv och lönsam verksamhet året om. Detta är väl beskri-
vet i ansökningshandlingarna och intentionerna är att utbyggnad och förändringar ska ske 
varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden.
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Vitemölla badhotell har en lång historia och är ett omtyckt och välkänt besöksmål med när-
het till havet, flera unika strövområden, Skåneleden och Kiviks tätort.
Badhotellet är omsorgsfullt renoverat och tilldelades Simrishamns första arkitekturpris 
1999. 

Fastigheterna berörs av sju riksintressen; kulturmiljöstråk, friluftsliv, rörligt friluftsliv, kust 
och turism, högexploaterad kust, kulturmiljö och höga naturvärden

I söder gränsar fastigheterna till Kiviks marknadsfält som är ett Natura 2000-område.

Fastigheterna ligger vidare inom de regionala intressena Kulturmiljöstråk och Särskilt vär-
defull bebyggelsemiljö.

Finansiering

Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat enbart för detaljplanens programskede. En 
ny kalkyl och nytt plankostnadsavtal kommer att upprättas efter programskedet, inför fort-
satt arbete med detaljplanen.

Konsekvenser

Det positiva planbeskedet innebär att ägarna till Vitemölla badhotell kan fortsätta sitt arbe-
te med att finna utvecklingsmöjligheter för att kunna fortsätta med verksamheten.

Det positiva planbeskedet för fastigheten Hjälmaröd 9:91 innebär en omfattande planpro-
cess med utökat förfarande. I detta första skede har ett planprogram och en miljöundersök-
ning tagits fram som tar ställning till konsekvenser för områdets unika natur- och kul-
turmiljöer, allmänhetens intressen och förslagets påverkan på de boende i Vitemölla. Det 
finns en stor risk att de befintliga riksintressenas skyddsvärden kommer att påverkas vilket 
komplicerar planprocessen för fastighetsägaren.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06
Planprogram för förslag till ny detaljplan för Hjälmaröd 9:91 och 74:2 inklusive Naturvär-
desinventering, Geoteknisk undersökning och Miljöundersökning.
Begäran/ansökan om planbesked, 2019-09-10
Detaljplan för Hjälmaröd 74:2 mfl (P6), laga kraft 2002-02-27
Detaljplan för Hjälmaröd 9:90, 9:91 mfl (P1), laga kraft 1966-03-22
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SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna planprogrammet.

 Plankostnadsavtal ska upprättas innan fortsatt planarbete.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hjälmaröd 74:2
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv - Enprocentregeln (både för kommunala och externa 
byggherrar) 

Ärendebeskrivning

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en pro-
cent av den totala budgeten avsätts för byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning vid ny- 
om- och tillbyggnad. Enprocentsregeln bygger inte på en given affärsmodell, utan det finns 
stora variationer i hur modellen tillämpas och beräknas. Syftet med regeln är att skapa ett 
ekonomiskt utrymme för konst och arkitektonisk utformning i offentliga miljöer. 

I kommunens översiktsplan anges ställningstagandet: ”Målet ska vara att avsätta 1% av 
byggkostnaderna för konstnärlig utsmyckning vid offentlig nybyggnation samt vid sådan 
om- och tillbyggnad som medför en utveckling av byggnadernas användning. Prövning ska 
ske från fall till fall”

Sedan översiktsplanen antogs år 2015, har inga kommunala konstverk tillkommit till följd 
av enprocentsregeln. För att uppmuntra till att enprocentsregeln lyfts i den kommunala 
planeringen finns behov av att enprocentsregeln utreds och förtydligas. Projektets mål är att 
utreda enprocentsregeln för både kommunala externa byggherrar samt att ta fram en finansie-
ringsmodell för enprocentsregeln anpassad efter Simrishamns kommuns förutsättningar. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-15
Förslag till projektdirektiv ”Enprocentsregeln för kommunala och externa byggherrar”, 
2020-04-15

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet bordläggs.
_______

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kart-, mät- och GIS-taxa 2021(Ändring av kart- och mättaxa 2021) 

Ärendebeskrivning

Kart- och mättaxa 2021 antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 271.
Samtliga taxor från samhällsplaneringsnämndens ska indexuppräknas fortsättningsvis (årli-
gen).

Då samhällsbyggnadsförvaltningen har upptäckt felaktigheter och ordval som innebär stor 
risk för tolkningsfel behöver taxan ändras omgående. Dessutom finns det ett behov av att 
kunna debitera GIS-tjänster (geodata) då denna verksamhet har vuxit och förväntas få ännu 
större betydelse för många kommunala verksamheter. 

Förvaltningen har i förslag till ny Kart-, mät- och GIS-taxa 2021 ändrat felaktigheter, kom-
pletterat med underlag för GIS-tjänster samt förtydligat en del information, samtidigt som 
en del text som inte har relevans tagits bort.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Förslag till ny Kart-, mät-, och GIS-taxa 2021 med ändringar markerade
Kart- och mät-taxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-14, § 271

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslag till Kart-, mät-, och GIS-taxa 2021.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Anta förslagen taxa för Kart-, mät- och GIS-taxa 2021.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2021 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för samhällsplanerings-
nämndens interna kontroll 2021 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reg-
lementet för kommunens interna kontroll.  

Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga an-
visningar som reglementet anger.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Förslag till intern kontrollplan 2021
Reglemente intern kontroll, KF 2013-05-20, § 61 
Bilaga till reglemente intern kontroll – mall för framtagande av kontrollplanen 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Anta förslag till intern kontrollplan 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Revisionen (för kännedom)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-03-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsplaneringsnämndens utfall avseende 
perioden januari-mars 2021 med en bedömd helårsprognos för 2021. 

Helårsprognosen för skattefinansierade verksamheter bedöms redovisa ett underskott på 
drygt 4,1 mkr. Underskottet hänförs till största delen till att nämnden ändrat klassifice-
ringen av insatser inom gata/park till driftskostnader som tidigare klassificerats som inve-
steringsutgifter. Den nya klassificeringen följer gällande regelverk och rekommen-datio-
ner. 
En osäkerhet i helårsprognosen är hur länge pandemin kommer påverka samhällsplane-
ringsnämndens ekonomi negativt. Inom nämndens verksamheter är det framförallt kost-
verksamheten och hamnverksamheten som påverkas under pågående pandemi.

Investeringsverksamheten
Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett investeringsutfall per 31 mars på 4,8 mkr. Bud-
geten för 2021 uppgår till 55,1 mkr plus överförda medel från 2020 på 36,6 mkr d v s 
totalt en investeringsbudget på 91,7 mkr. Det kan konstateras att investeringsverksamheten 
inte kommit igång i enlighet med budget. 
Helårsprognosen för investeringsverksamheten bedöms till 56,4 mkr vilket är 35,3 mkr 
lägre än budget. Exempelvis är utfallet 2021 för investeringsprojekt (åtgärder ÅVS 
KIVIK, 4,5 mkr) beroende av Trafikverkets tidplan.

VA-verksamheten (VA-kollektivet) redovisar ett investeringsutfall på 27,0 mkr per 31 
mars. Helårsbudgeten uppgår till 47,5 mkr och till årets budget ska tillföras överförda an-
slag från 2020 på 36,5 mkr vilket medför en totalbudget 2021 på 84,0 mkr. Helårsprogno-
sen bedöms till 73,3 mkr vilket är 10,7 mkr lägre än totalbudgeten.

Exploateringsverksamheten förväntas följa antagen budget som innebär att verksamheten 
bedrivs enligt budgeterat anslag på 8 831 tkr 2021.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-18
Ekonomisk rapport per 31 mars 2021 med bedömd helårsprognos
Investeringsuppföljning, 2021-04-12
Detaljuppföljning investeringar, 2021-04-12
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport med helårsprognos per mars 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Österlen VA AB´s begäran om revers, Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Österlen VA AB bildades den 1 september 2020 som ett driftbolag för Simrishamns- och 
Tomelillas kommun VA-verksamhet. Kommunerna äger bolaget med 50% vardera. Bola-
get ansvarar för all utförarverksamhet avseende drift, planering och investeringar inom 
VA-verksamheten. Beställare av verksamheten inom Simrishamns kommun är samhälls-
planeringsnämnden som, på uppdrag av kommunfullmäktige, utgör VA-huvudman. 

I samband med driftbolagets bildande övertogs inventarier och lager av bolaget. Samhälls-
planeringsnämnden har debiterat bolaget för övertagna inventarier och lager till bokfört 
värde. Fakturorna har inte reglerats av driftbolaget på grund av svag likviditet. För att stär-
ka bolagets likviditet föreslås att Simrishamns kommun ställer ut en revers på 3 366 000 
kronor så att driftbolaget kan betala för övertagna inventarier och lager. Driftbolaget har att 
återbetala reversen i den takt som bolagets likviditet medger. Beloppet kan betalas i sin 
helhet eller i delar tills hela beloppet är återbetalt.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Skrivelse från Österlen VA AB med begäran om revers, inkommen 2021-04-15

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Bevilja Österlen VA AB en revers på 3 366 000 kronor. Beloppet utbetalas till bo-
laget efter beslutet är justerat. På reversens belopp löper kommunens internränta f n 
1,25 %.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Österlens Vattenråd, val av representanter 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun är medlem i Österlens Vattenråd sedan lång tid tillbaka. Kommu-
nens andel omfattar cirka 56% av vattenrådets totala verksamhetsyta. Övriga kommunmed-
lemmar i vattenrådet är Tomelilla med cirka 22 %, Kristianstad med cirka 15 % och Hörby 
med cirka 6 % av vattenrådets verksamhetsyta.

Enligt reglementet för samhällsplaneringsnämnden (kommunfullmäktige 25 mars 2019 § 
76, revidering kommunfullmäktige 14 december 2020 § 262) företräder samhällsplane-
ringsnämnden kommunen som fastighets-/markägare i Österlens vattenråd.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 1 oktober 2020, § 201 att utse representanter 
för styrelsen, en ordinarie styrelsemedlem och en ersättare samt ett ordinarie ombud och en 
ersättare. Simrishamns kommun ska även utse en revisor och en ersättande revisor för vat-
tenrådet, vilket missades förra året. Då valdes den tidigare revisorn in för två år framåt, 
medan den ersättande revisorstjänsten fick bli vakant. Detta är ett fyllnadsval för denna 
position.

Under ett par år har kommunekologen som tjänsteperson varit adjungerad till både styrel-
sen för Österlens vattenråd och till styrelsen för Nybroå, Kabusaå och Tygeå vattenråd. 
Styrelserna har här själva tagit beslut om att adjungera. Det är även möjligt att med ett po-
litiskt beslut utse tjänstepersoner att bli adjungerade till vattenrådens styrelser och därige-
nom föra fram lokalt anknuten information till respektive styrelse.      

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-10-01 §201
Styrelsen, ombud, valberedning, revisorer 2020, utgåva 3, sammanställd av Tina Berg-
ström-Darrell
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Utse  till ersättande revisor för Simrishamns kommun till årsstäm-
man för Österlens vattenråd.

 Utse kommunekologen till adjungerad i styrelserna för Simrishamns kommun till 
årsstämmorna för Österlens vattenråd och för Nybroå, Kabusaå och Tygeå vatten-
råd.

_______

Beslutet expedieras till:
Österlens vattenråd
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Trafiksituationen genom Vik 

Ärendebeskrivning

Samhället Vik utvecklas med fler bostäder och fler områden planeras. Väg 9 går rakt igenom 
orten och är kraftigt trafikerad med en hastighetsgräns om 60 km/t, vilket upplevs som en stor 
risk av och för boende, besökare och trafikanter. Väghållare är Trafikverket.

Väg 9 är utpekat som funktionellt prioriterat vägnät för gods, persontransporter och kollek-
tivtrafik.

Det funktionellt prioriterade vägnätet är de vägar som är viktigast för nationell och regio-
nal tillgänglighet. Det pekas ut utifrån en eller flera av följande fyra funktioner: godstrans-
porter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik. 
Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas anspråk och 
behov, det vill säga vilken trafik som är viktigast där.
Alla vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet är inte riksintresseutpekande, 
men många av de vägar som är av riksintresse har också en funktion som funktionellt prio-
riterat vägnät.

 
Kommunen bör värna om vägens nationella och regionala tillgänglighet men har haft en 
dialog med Trafikverket som meddelat att de inte har för avsikt att se över hastigheterna i 
Vik utifrån att väg 9 är funktionellt prioriterat vägnät.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdraget att utreda åtgärder för att förbättra 
trafiksituationen genom Vik.

_______
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§ 96 Dnr 2021/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Österlen VA AB - justerat protokoll 8 april 2021

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-03-24, § 66 - - Vår demokrati, en 
deklaration för en stark demokrati

3. Beslut om avslag, restaurering Vide Broar 16949976 

4. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, § 56 - fordonspolicy med tillhörande riktlin-
jer (ärendet återvisat till SPN för att SPN själva ska anta styrdokument gällande 
fordon)

5. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, § 50 - Riktlinjer för arbete med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i Simrishamns kommun

6. Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk i Simrishamns 
kommun (slutlig version)

7. Österlen VA AB - justerat protokoll 2021-03-11

_____
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§ 97 Dnr 2021/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Tommy Samuelsson, tf samhällsbyggnadschef informerar;

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan kopplad till nämndens nämnplan pre-
senteras för kännedom till nämnden för att få en helhetssyn. Samhällsbyggnadsförvaltning-
en jobbar med konkreta aktiviteteter.

David Tufvesson, planarkitekt, informerar om Remiss av betänkande Havet och människan 
(SOU 2020:83), en inbjudan att lämna synpunkter (2021/142).

Kaj Ovesson (M) informerar om läget kring Österlens Biogasförening.

_____
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