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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll

2018-04-26

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-16.15, ajournering kl 16.00-16.05
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Christer Akej
Justeringens
plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 2018-05-02, kl 13:00

Underskrifter Paragrafer 59-94
Sekreterare Annette Knutsson

Ordförande Carl-Göran Svensson

Justerande Christer Akej

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-26

Datum för
anslags uppsättande

2018-05-02 Datum för
anslags nedtagande

2018-05-24

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Underskrift

Annette Knutsson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M), §§ 64-93
Anders Åkerberg (S), tjänstgör för Carl Strömberg, §§ 59-63
Erik Persson (S), tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD), 
utom §§ 81-82 (jäv)
Anders Åkerberg (S), tjänstgör för Erik Persson (S), §§ 81-82
Ingmarie Jakobsen (F!), utom §§ 81-82 (jäv)
Staffan Olzon (F!), tjänstgör för Ingmarie Jacobsen (F!), §§ 81-82

Övriga närvarande: Anders Åkerberg (S), §§ 64-80, 83-94
Agne Johnsson (ÖP), §§ 63-94
Staffan Olzon (F!), §§ 59-80, 83-94

Anand Andersson, tf enhetschef gata/park, §§ 59-68, §§ 91-92
Anna Bartels, landskapsarkitekt, , § 60, §§ 91-92
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 59-68, §§ 91-92
Anders Andersson, projektledare, §§ 91-92
David Tufvesson, planarkitekt, § 60
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 60
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 59-68
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, §§ 59-68
Jan Dahl, arbetsledare hamn, §§ 59-68
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 59-68
Johanna Andersson, GIS-ingenjör/kommunikatör, §§ 59-68
Jonas Eriksson, bitr enhetschef kost, §§ 59-68
Lars Helmersson, fastighetsingenjör, § 60
Lena Roos, enhetschef kost, §§ 59-68
Linda Larsson, planarkitekt, § 60
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 59-68
Patricia Åberg, projektingenjör
Simret Kidane, ekonom, §§ 59-68
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 59-68
Annette Knutsson, nämndsekreterare
Agneta Barr, presentation av medborgarförslag, § 66
Maj Ström, presentation av medborgarförslag, § 68
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson (2018/185), § 59 Sid 5
Ändring av föredragningslista, genomgång och information av ärenden 
vid dagens sammanträde (2018/157), § 60

Sid 6

Årets stadskärna, information – ärendet utgår, § 61 Sid 7
Skrivelse om förslag till att dämpa hastigheten på Stenbocksgatan i Sim-
rishamn – information (2018/355), § 62

Sid 8 

Verksamhetsinformation Hamn (2018/163) ,§ 63 Sid 9
Presentation av medborgarförslag, Lena Frithiof om bättre gatubelysning 
i Simrishamn (2018/203) – avstod, § 64

Sid 10

Medborgarförslag, Lisa Brand om att anlägga en cykelväg från St Olof 
till Gärsnäs på det gamla järnvägsspåret (2018/204) – avstod, § 65

Sid 11

Presentation av medborgarförslag, Agneta Barr om att Simrishamns ung-
domar behöver en skateboardbana (2018/205), § 66

Sid 12

Presentation av medborgarförslag, Lars Hörbo om hundrastgård i Sim-
rishamn (2017/1001) – avstod, § 67

Sid 13

Presentation av medborgarförslag, Maj Ström om ett gatukonstplank i 
Simrishamn (2018/274), § 68

Sid 14

Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17), § 69 Sid 15
Dataskyddsombud (2018/109), § 70 Sid 16
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-02-28 (2018/265), § 71 Sid 17
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-03-31 (2018/265), § 72 Sid 18
Budget 2019-2021, inklusive nämndmål och indikatorer 2019 (2018/206), 
§ 73

Sid 19

Budget 2018, omprioritering (Lindhaga) (2017/330), § 74 Sid 21
Budget 2018, omprioritering (tillgänglighetsanpassningar BUF) 
(2017/330), § 75

Sid 22

Medborgarförslag, Förbättra cykelmiljön i kommunen (Maria Samuels-
son) (2018/37), § 76

Sid 23

Branterögen, arrendeavtal (2018/334), § 77 Sid 24
Branteviksvägen, frågor om väghållare och markägarförhållanden, Simris 
21:3 (2016/247), § 78

Sid 25 

Markanvisning Joneberg 2, Utvecklingsbolaget Sverige AB, förlängning 
av avtal (2017/44), § 79

Sid 26

Bostadsförsörjningsprogram, fördjupad handlingsplan (2018/351), § 80 Sid 27
Genomförandesavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 
(2018/356), § 81

Sid 29

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, antagande 
(2016/369), § 82

Sid 30

Detaljplan för Viks Fiskeläge 4:1, programsamråd (2015/630), § 83 Sid 33
Detaljplan för Hammenhög 27:93 & 115:1, ändring (2017/757), § 84 Sid 36
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planbesked för Svinaberga 56:1  (2018/277), § 85 Sid 38
Delegeringsordning 2018, revidering (2018/52), § 86 Sid 41
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, val av representant för 
Simrishamns kommun, ordinarie och suppleant samt ombud på stämman 
(2018/188), § 87

Sid 42

Projektdirektiv - Arkitektur- och kulturmiljöprogram 2018/339), § 88 Sid 44
Projektdirektiv - Sjöfartsstråket etapp 5 (småbåtshamnen) och etapp 6 
(hamnen) (2018/342), § 89

Sid 48

Projektdirektiv allaktivitetsområden i Simrishamn (2015/338), § 90 Sid 49
Projektdirektiv- Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggorna – information 
(2018/340, § 91)

Sid 51

Projektdirektiv allaktivitetsområde 1 – Jonebergsparken – information 
(2018/338), § 92

Sid 52

Förvaltningschefen informerar, § 93 Sid 53
Meddelanden (2018/189, § 94 Sid 54
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 59 Dnr 2018/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Christer Akej (M) väljs till att justera dagens protokoll.
_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 60 Dnr 2018/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista, genomgång och information av ären-
dena som finns på nämndens dagordning

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende utgår vid dagens sammanträde:

Information av Tin Josefsdotter om årets stadskärna (pkt 3)

Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:

Ekonomisk rapport med helårsprognos 2018-01-01—2018-02-28

Dagens sammanträde inleds med information och presentationer av medborgarförslag. Be-
rörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 61 Dnr 2018/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årets stadskärna, information

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 62 Dnr 2018/355

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse om förslag till att dämpa hastigheten på Stenbocksgatan i Sim-
rishamn – skriftlig information

Skrivelse från Birgitta Nilsson och samhällsbyggnadsförvaltningens svarsskrivelse har 
delgivits nämndens förtroendevalda.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 63 Dnr 2018/163

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsinformation Hamn

Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn informerar kring aktuella frågor inom hamnens 
verksamhetsområde:

- Näringsverksamhet (företag) som finns i hamnen.
- Logistik
- Möjliga intäkter
- Lantmännen?
- Muddring Skillinge
- Intäkter fritidsbåtar
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 64 Dnr 2018/203

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Lena Frithiof om bättre gatubelysning i Sim-
rishamn

Ärendebeskrivning

Lena Frithiof har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag på dagens sammanträ-
de.

Lena Fritihiof har inte svarat på inbjudan. 

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 65 Dnr 2018/204

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Lisa Brand om att anlägga en cykelväg från St 
Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägsspåret

Ärendebeskrivning

Lisa Brand har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde, 
men tackat nej.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 66 Dnr 2018/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Agneta Barr om att Simrishamns ungdomar be-
höver en skateboardbana

Ärendebeskrivning

Agneta Barr presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 67 Dnr 2017/1001

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Hundrastgård i Simrishamn

Ärendebeskrivning

Lars Hörbo har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.

Lars Hörbo har inte svarat på inbjudan.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 68 Dnr 2018/274

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Maj Ström om ett gatukonstplank i Simrishamn

Ärendebeskrivning

Maj Ström presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 69 Dnr 2018/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Redovisade beslut, lista utskriven 2018-04-18

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 70 Dnr 2018/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dataskyddsombud 

Ärendebeskrivning

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler 
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och kal-
las dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s 
medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i 
Sverige.

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för sina personuppgifts-behandling-
ar och måste enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat 
DPO efter engelskans Data Protection Officer.) 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-04-16

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Utse Annika Linderoth till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförord-
ningen för samhällsbyggnadsnämndens behandlingar från och med 2018-05-25.

 Avsluta Annette Knutssons uppdrag som personuppgiftsombud enligt personupp-
giftslagen (PUL), 2018-05-25.

 Delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande av personuppgifter till samhällsbyggnadschefen med rätt till vidaredele-
gering.

 Delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande 
gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande till sam-
hällsbyggnadschefen med rätt till vidaredelegering.

 Delegera ansvaret för registerförteckningen och tecknande av personuppgiftsbiträ-
desavtalen till samhällsbyggnadschefen med rätt till att vidaredelegera ansvaret.

_______
Beslutet expedieras till:
kommunledningskontoret
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 71 Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-02-28 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-februari 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha 
ett överskott på 3,0 mnkr avseende driften år 2018, vilket till sin helhet härrör från vatten- 
och avloppsverksamheten.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per februari 2018

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per februari 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 72 Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-03-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-mars 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha ett 
överskott på cirka 2,3 mnkr avseende driften år 2018. Vatten- och avloppsverksamheten 
förväntas ha ett överskott, medan kost- och hamnverksamheten prognostiseras ha ett under-
skott.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per mars 2018

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per mars 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 73 Dnr 2018/206

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019-2021, inklusive nämndmål och indikatorer 2019 

Ärendebeskrivning

I enlighet med centrala anvisningar har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag 
till budget 2019-2021 för samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse för 2019-2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl-Göran Svensson (C): Enligt framlagt förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Christer Akej (M): Överlämna förslaget till budgetberedningen utan ställningstagande.

Mats Arnoldsson (L): Enligt Christer Akejs förslag.

Ing-Marie Jacobsen (F!): Godkänna investeringsbudgeten men inte driftbudgeten, eftersom 
F! anser att städverksamheten ska tillbaka i kommunal regi.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Carl-Gö-
ran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna budgetskrivelse 2019-2021, inklusive förslag på besparingar, nya resurs-
behov, investeringar och preliminära mål. Att överlämnas till budgetberedningen 
den 14 maj.

Reservationer

Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Carl Strömberg (M), Mats Arnoldsson (L) och Ing-
Marie Jacobsen (F!) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till egna förslag.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 73 forts Dnr 2018/206

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 74 Dnr 2017/330

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2018, omprioritering (Lindhaga) 

Ärendebeskrivning

Gata- och parkverksamhetens personalutrymme med fikarum och kök på Lindhaga behöver 
anpassas för ökad personalstyrka.

Ombyggnaden avser flytt från brandstationens lokaler till lokalerna på Lindhaga.

Medel finns avsatta i budget 2019 men åtgärderna är akuta 2018 då arbetsmiljön inte är 
tillfredsställande.

Medel saknas för de aktuella akuta åtgärderna i 2018-års budget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-04-13

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inom ram omdisponera 500 tkr 
till investeringsprojekt 12667 Lindhaga ombyggnation 
från investeringsprojekt 12585 Joneberg torg.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 75 Dnr 2017/330

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2018, omprioritering (tillgänglighetsanpassningar BUF) 

Ärendebeskrivning

Skolona i Borrby och Kivik kommer till hösttermin 2018 behöva anpassas för ökad till-
gänglighet, då det finns elever som inte annars kan ges tillgänglighet till undervisningslo-
kalerna. 

Åtgärderna består av att i skolbyggnaden Borrby installera två stycken, så kallade platt-
formshissar, och att i sporthallen anordna särskilda dusch- och toalettmöjligheter.

På skolan i Kivik behöver en plattformshiss och en trapphiss installeras.
Kostnaderna är uppskattade till 500 000 kronor, respektive 460 000 kronor.

Då projekt 11439, tillgänglighetsanpassning, gav ett underskott på 322 000 kronor, för 
2017, innebär det att budgeten för tillgänglighetanpassningar för 2018 är förbrukad. Detta 
medför att medel saknas för de aktuella åtgärderna i 2018-års investeringsbudget. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-04-13
Begäran från barn- och utbildningsförvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Inom ramen omprioritera 950 tkr 
till investeringsprojekt 11439 Tillgänglighetsanpassning
från investeringsprojekt 12553 Sjöfartsstråket.

_______

Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 76 Dnr 2018/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag, Förbättra cykelmiljön i kommunen (Maria Samuels-
son) 

Ärendebeskrivning

Maria Samuelsson uppmanar i sitt medborgarförslag Simrishamns kommun att se över alla 
asfalterade vägar och cykelvägar inom Simrishamns stad och Simrislund.  Som cyklist med 
3-hjulad lådcykel upplever Maria Samuelsson vägar och cykelvägar vara i uruselt skick. 

Som exempel nämner hon Stenbocksgatan som har många hål och cykelväg från Simris till 
Simrislundsskolan samt cykelvägar runt skolan som är väldigt buliga, lutande och hoppan-
de. Cykelvägar ska anläggas för skattebetalarna och inte för turistande sommargäster som 
cykelvägen mellan Brantevik – Skillinge. Denna cykelväg framhåller dock Maria Samuels-
son som ett exempel på en bra och slät cykelväg och att samma status önskas på flera cy-
kelbanor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-10
Presentation av medborgarförslag, sammanträdesprotokoll 2018-01-25, § 3.
Inbjudan till presentation i samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-09.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-10-30 §151 (dnr 2017/385)
Medborgarförslag från Maria Samuelsson, inkommen 2017-10-03.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Underhållsplan 2018-2020 innehåller större satsningar inom Simrishamns tätort där 
bl.a. Stenbocksgatan ingår. Beläggningsprogrammet bestäms utifrån antagen bud-
get och framtagen underhållsplan.

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
_______

Beslutet expedieras till:
Maria Samuelsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 77 Dnr 2018/334

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Branterögen, arrendeavtal 

Ärendebeskrivning

Abborren AB, Sören Henriksson, önskar att under 9 år och 364 dagar arrendera del av fastig-
heten Brantevik 36:32, för att kunna bygga till restaurang Branterögen.

Beslutsunderlag

Mailkorrespondens
Avtalsförslag
Beslut om beviljat bygglov Brantevik 36:32, tillbyggnad av restaurang

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att revidera arrendeavtalet till en ar-
rendetid av åtta år, i övrigt med samma förutsättningar som redovisat förslag. 

 Godkänna ett reviderat avtal om anläggningsarrende för restaurang och servering 
inom del av Brantevik 36:32, under förutsättning att kostnaderna för bygglov och 
flyttning av på arrendeområdet befintlig fiskebod bekostas av Abborren AB. 

 Ordföranden ges i uppdrag att, när motparten skrivit under, underteckna arrendeav-
talet.

_______

Beslutet expedieras till:
Abborren AB/Sören Henriksson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 78 Dnr 2016/247

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Branteviksvägen, frågor om väghållare och markägarförhållanden, Sim-
ris 21:3 

Ärendebeskrivning

Frågan om att lösa väghållaransvaret för Branteviksvägen togs upp så sent som vid sam-
hällsbyggnadsnämndens sammanträde i januari 2018, då nämnden, efter förslag från för-
valtningen, beslutade om att inte lösa väghållaransvaret genom detaljplaneläggning. 

Ärendet har emellertid nu tagit en ny vändning i och med att Trafikverket öppnar upp för 
att ett beslut om kommunalt väghållningsområde eventuellt skulle kunna vara möjligt. Om 
ett beslut om kommunalt väghållningsområde inte skulle bli av, behöver nämnden besluta 
om hur ärendet i så fall ska drivas vidare.

Beslutsunderlag

Mail från Trafikverket, 2018-04-06
SBN beslut 2018-01-25 § 6
Lantmäteriets fråga till KS, 2017-11-28, 
Lantmäteriets sammanträdesprotokoll 2017-09-28
SBF ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning 2016-11-09

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamns kommun vill verka för ett positivt beslut om att Branteviksvägen i sin 
helhet ska ingå det kommunala väghållningsområdet.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket (för kännedom)
Lantmäteriet (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 79 Dnr 2017/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning Joneberg 2, Utvecklingsbolaget Sverige AB, förlängning 
av avtal 

Ärendebeskrivning

Utvecklingsbolaget Sverige AB har sedan den 6 april 2017 ett genomförandeavtal avseen-
de byggnation av bostäder inom fastigheten Joneberg 2. Enligt avtalet har exploatören sex 
månader på sig att påbörja byggnationen. Bygglov finns och försäljning av bostadsrätterna 
är påbörjad men själva byggnationen beräknas komma igång först i början av hösten 2018. 

Exploatören har därför kommit in med ett önskemål om förlängning av avtalet. Utveck-
lingsbolaget Sverige AB har överfört rättigheterna avseende Joneberg 2 till ett nytt separat 
bolag; Nybo Bostadsutveckling AB.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Bygglovsbeslut, 2017-09-19
Genomförandeavtal Joneberg 2, 2017-04-06

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Genomförandeavtal med Nybo Bostadsutveckling AB, avseende bostäder inom fas-
tigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen 
förväntas vara påbörjad.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Utvecklingsbolaget Sverige AB (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 80 Dnr 2018/351

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bostadsförsörjningsprogram, fördjupad handlingsplan 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 30 oktober 2017 Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2016-2020 för Simrishamns kommun. 

Den 21 september 2017, § 130 föreslog samhällsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige 
att anta Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020. I 
samband med beslutet fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med en åtgärdsplan utifrån de åtgärdsförslag som redovisas i 
bostadsförsörjningsprogrammet.

Utifrån de åtgärdsförslag som togs fram i bostadsförsörjningsprogrammet har nu en fördju-
pad handlingsplan tagits fram. Här sammanställs åtgärdsförslagen i projektform och redo-
visar en uppskattning på tidsplan och kostnader för att genomföra de olika projekten. Varje 
projekt redovisar en ansvarsfördelning och en beskrivning varför det är viktigt att genom-
föra. Även berörda målgrupper redovisas genom symboler vid varje projekt. Detta är sam-
ma målgrupper som finns i bostadsförsörjningsprogrammet.

Handlingsplanen har tagits fram med stöd från tjänstepersoner från andra förvaltningar. 
Detta för att kunna bredda perspektivet och få fram mer ingående fakta kring vissa frågor.

Den fördjupade handlingsplanen inleds med en matris över alla åtgärdsförslag. Genom 
olika färger visas överlappningar av åtgärder och målgrupper och föreslår sammanslag-
ningar av åtgärdsförslag som kan tillhöra samma projekt.

Då handlingsplanen innehåller förvaltningsgripande bör den förankras med de berörda 
nämnderna genom en remissrunda. Det är kort om tid då en del av åtgärderna kan medföra 
yrkanden för utökad budget inför 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun, 2017-03-15
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 
2016-2020, kommunfullmäktige 2017-10-30, § 162, samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-
21, § 130
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 80 forts Dnr 2018/351

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Skicka ut i ärendet redovisat förslag till handlingsplan, daterat 26 april 2018, på remiss 
till övriga nämnder

Anteckning till protokollet

Nämnden godkänner följande protokollsanteckning från F!:

Vi vill påpeka vikten av intentionerna i bostadsförsörjningsprogrammet även innefattar 
bebyggelse i byarna där infrastrukturen finns (t.ex. VA) Alla varken önskar eller har eko-
nomiska möjligheter att bo kustnära.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 81 Dnr 2018/356

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 

Ärendebeskrivning

Exploatören, Simrishamns bostäder AB, har för avsikt att bygga nya bostäder inom fastig-
heten Solrosen 17. En ny detaljplan har tagits fram och om denna antas behöver en del av 
Simrishamn 2:59 (ca 145 m2) att regleras över till Solrosen 17. 

Exploatören kommer också att behöva bekosta en flytt av kommunala VA-ledningar inom 
planområdet. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till genomförandeavtal som exploatö-
ren skrivit under. Exploatören har också skrivit under ett förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering som kan undertecknas av kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-13
Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, undertecknat av exploa-
tören

Jäv

Ing-Marie Jacobsen (F!) och Erik Persson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid över-
läggningar och beslut i ärendet. Staffan Olzon (F!) tjänstgör i Ing-Marie Jacobsens ställe. 
Anders Åkerberg (S) tjänstgör i Erik Perssons ställe.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Genomförandeavtalet med Simrishamns bostäder AB avseende Solrosen 17 och del 
av Simrishamn 2:59 godkänns.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Simrishamns bostäder AB (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 82 Dnr 2016/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, antagande 

Ärendebeskrivning

Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för fastigheten Solrosen 17 och del av Sim-
rishamn 2:59. Planen omfattar och reglerar Solrosen 17 plus en mindre del av den angrän-
sande fastigheten Simrishamn 2:59.

Simrishamns Bostäder begärde i april 2016 planmedgivande för att möjliggöra bostadsbe-
byggelse inom den nordvästra delen av Solrosen 17.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2016 att medge upprättande av 
detaljplan.

Fastigheten Solrosen 17 är belägen inom den nordvästra delen av kvarteret Solrosen. Inom 
kvarteret finns sjukhus och vårdcentral m fl vårdbyggnader. Solrosen 17 gränsar till Sjuk-
husvägen i norr och till Simrisvägen i nordväst.

Den befintliga byggnaden inom Solrosen 17 uppfördes som kronikerhem under början av 
1960-talet. Byggnaden har under senare tid använts för utbildning och kontor samt rehabi-
litering. Sedan 2016 finns socialförvaltningen i byggnaden som fått namnet Galaxen.

Gällande detaljplan för fastigheten från 2002 anger kvartersmark för bostäder, vård, kontor 
och skola. Planbestämmelserna reglerar enligt följande: Byggrättsområde för fastighetens 
inre del och mark som inte får bebyggas för fastighetens yttre delar. Mark som inte får be-
byggas inom fastighetens västra del är avsatt för parkering och ledningsområde. Utnyttjan-
degrad 50 % av mark som får bebyggas. Tillåtet våningsantal 2 våningar. Delvis utfartsför-
bud mot nordväst, norr och öster.

Gällande detaljplan från 1960 för område nordväst om Solrosen 17, för del av Simrishamn 
2:59, anger allmän plats gata.

Området tomtregleras inte av fastighetsplan. Fastighetsplan för upphävande av tomtindel-
ning fastställdes 1982-10-21.

Fastigheten Solrosen 17 bildades 2003 genom avstyckning från dåvarande Solrosen 6, nu-
mera Solrosen 9.

Angränsande områden, allmän platsmark och kvartersmark, är detaljplanlagda. Gällande 
detaljplan från 2013 anger kvartersmark för ändamålen vård och centrum för Solrosen 9. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 82 forts Dnr 2016/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

För Solrosen 8 (norr om Sjukhusvägen) anger samma detaljplan skola, bostäder och cent-
rum. (I ändamålet centrum ingår butiker, kontor, föreningslokaler, restauranger och hotell 
m m.) För kvarteren nordväst om Simrisvägen - kv Bävern, Hermelinen och Järven - anger 
gällande detaljplan från 1960 kvartersområde för bostadsändamål. 

Kommunens översiktsplan redovisar att fastigheten gränsar till område som redovisas som 
utredningsområde. Fastigheten redovisas inte som ett förändringsområde avseende ända-
mål.

Kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 (antaget 2017-10-30) anger att det 
som efterfrågas är lägenheter i flerbostadshus samt att efterfrågan på nya planer för lägen-
heter i kollektivnära lägen med god offentlig, kommersiell och idéburen service ska priori-
teras.

Ärendets historik framgår av  tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-11
Detaljplan för del av kv Solrosen 6 i Simrishamn 2002-07-19
Detaljplan-stadsplan för Reymansborgsområdet i Simrishamn 1960-08-26
Fastighetsplan för upphävande av tomtindelning för kv Solrosen i Simrishamn 1982-10-21
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-03-15
Bostadsförsörjningsprogram, antaget 2017-10-30
Begäran om planbesked från Simrishamns Bostäder 2016-04-27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22, § 135
Planavtal 2016-11-15/2016-11-22
Detaljplan samrådshandlingar 2017-01-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-01-26, § 17
Samrådsredogörelse 2017-09-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21, § 136
Detaljplan granskningshandlingar 2017-01-04, rev 2017-11-24
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07, § 221
Detaljplan granskningshandlingar 2017-01-04, rev 2018-01-25
Granskningsutlåtande 2018-04-05
Detaljplan antagandehandlingar 2017-01-04, rev 2018-01-25

Jäv

Ing-Marie Jacobsen (F!) och Erik Persson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid över-
läggningar och beslut i ärendet. Staffan Olzon (F!) tjänstgör i Ing-Marie Jacobsens ställe 
och Anders Åkerberg (S) tjänstgör i Erik Perssons ställe.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 82 forts Dnr 2016/369

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder (för kännedom)
Metria (för kännedom)
Lägenhetsinnehavare kv Hermelinen (för kännedom)
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 83 Dnr 2015/630

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Viks Fiskeläge 4:1, programsamråd 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren Österlens Golfklubb begärde i augusti 2013 planmedgivande för bebyg-
gelse. Ansökan gäller önskemål om ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom fastighetens 
norra del. 

Kommunstyrelsen beslutade 16 oktober 2013 att beslut om planbesked i fråga om plan-
prövning får avvakta ställningstagande i översiktsplaneringen.

Österlens golfklubb kom i november 2013 in med en skrivelse som beskriver klubbens 
golfverksamhet, resursbehov och önskemål om bostadsbebyggelse. (Illustrationen visar 60 
tomter inom bebyggelseområde med minskad utsträckning.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 mars 2014 att beslut om planbesked i fråga 
om planprövning får avvakta ställningstagande i översiktsplaneringen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 juni 2017, § 100 att planbesked lämnas. 
Planarbete initieras och bekostas av sökanden. Planhandlingar och utredningar upprättas av 
sökanden.

Syftet med förslaget i planprogrammet är att utvidga och komplettera
anläggningarna kring Djupadals Golfbana i Vik för en utökad service och
tillkommande faciliteter för fritidsfolk och golfspelare. Detta avser komplement till nuva-
rande anläggning med nytt hotell och bostäder av olika slag. Planprogrammet ska bredda 
kommunens beslutsunderlag vad gäller förslagets innehåll och omfattning för att i ett tidigt 
skede kunna inhämta berördas erfarenheter och synpunkter. Programmet anger mål och 
utgångspunkter för det kommande planarbetet.

Området är beläget norr om Djupadals golfbana och i anslutning till orten Vik.

Gällande detaljplaner i området är detaljplan för golfbana från 1999. Detaljplan för golfba-
neområde, klubbhus och parkering samt kvartersbebyggelse och allmän platsmark från 
2005. Det område inom Viks Fiskeläge 4:1 som ansökan gäller omfattas av detaljplan för 
golfbana (korthålsbana).

Fastigheten Viks Fiskeläge S:12, ändamål - väg utmed Gladsax rågång, är inte detaljplan-
lagd. Viks Fiskeläge 1:32, belägen norr om rubricerad fastighet, är till största delen detalj-
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 83 forts Dnr 2015/630

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

planlagd. Gällande detaljplan från 2013 anger kvartersmark för 37 bostadstomter samt 
kvartersmark för centrumändamål.

Visionshandingar för Djupadalsanläggningen inlämnade i september 2015 redovisar 22 
villor, 13 parhus/26 lägenheter, radhus med 33 lägenheter, (sammanlagt 81 bostadslägen-
heter), samt hotellanläggning med hotellbyggnad för cirka 36 rum och 6 friliggande hotell-
hus. Delområden redovisas för natur, odling, golf och lekplats. Trafik till området avses 
huvudsakligen ske via koppling till planlagd lokalgata inom Viks Fiskeläge 1:32. Bebyg-
gelsen är strukturerad i två större grupper, villor i väster, hotell och parhus/radhus norr om 
klubbhuset, samt en mindre grupp parhus plus två byggnader i nordöst.

Området är redovisat som ett utredningsområde i översiktsplanen vilket innebär att utred-
ning och analys behöver ingå i/ska vara en del av planprövningsprocessen. Bedömningen 
är att utredningsarbetet behöver innebära landskaps- och naturvärdesanalys, markteknisk 
undersökning samt undersökning avseende trafikföring och teknisk försörjning (behov/ka-
pacitet vatten och spillvatten). 

Bedömningen är att planprövning i detta ärende behöver ske genom utökat förfarande. 
(Processchema: Kungörelse-samråd- redogörelse-underrättelse-granskning-utlåtande-anta-
gande-laga kraft.). 

Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att antagandebeslut kan komma att fat-
tas under 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018- 04-12
Detaljplan för Viks Fiskeläge 71:1 2008-02-13.
Begäran om planbesked från Österlens Golfklubb 2013-08-21.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-16 § 195.
Skrivelse från Österlens Golfklubb 2013-11-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2014-03-05 § 52.
Visionshandlingar för Djupadals Golfanläggning 2015-09-16.
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenderedogörelse, 2017-05-29
Planmedgivande 2017-06-08, § 100

Förslag till beslut på sammanträdet

Ing-Marie Jacobsen (F!): Avbryta planprocessen
Carl-Göran Svensson (C): Enligt förvaltningens beslutsförslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 83 forts Dnr 2015/630

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Carl-
Göran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna planprogram för samråd.

Reservationer

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

_______

Beslutet expedieras till:
Österlens Golfklubb
Österlens Arkitekturverkstad
Jaenecke Arkitekter
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 84 Dnr 2017/757

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hammenhög 27:93 & 115:1, ändring 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 november 2017, § 192 att bevilja positivt 
planmedgivande efter det att Lantmännen Ekonomiska Förening ansökt om planbesked den 
18 september 2017 för fastigheterna Hammenhög 27:93 och 115:1 belägna i norra Ham-
menhög. 

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

Beslut fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 25 januari 2018, § 11 att godkänna pla-
nen för samråd. Detaljplanen var under perioden 2018-02-10 till 2018-03-09 utställd för 
samråd och samrådsmöte genomfördes den 7 mars 2018. Under samrådsperioden kom det 
in tolv yttranden. Efter samrådsperioden avslutats kom det in ytterligare ett yttrande som 
tagits med i samrådsredogörelsen. Under samrådet har inkomna synpunkter sammanfattningsvis 
handlat om:

- Byggnadshöjd
- Trafik – både motortrafik på marken och flygtrafik 

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

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

Ändringen av detaljplanen innebär att volymen på den norra delen av fastigheten utökas till 
en byggnadshöjd om 30 meter istället för som idag 10 meter. Totalhöjd inom detta område 
sätts till 35 meter så att bebyggelsen inte riskerar att påverka riksintresse för fritt luftrum. 
På den södra delen kan tillåten byggnadshöjd om 10 meter behållas och högre outnyttjade 
höjder släcks ut. I övrigt gäller idag fastslagen detaljplan oförändrat. 

I kommunens översiktsplan är hela området ett utpekat verksamhetsområde.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 84 forts Dnr 2017/757

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-04-06
Granskningshandlingar upprättade, 2018-03-26
Samrådsredogörelse upprättad, 2018-03-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-01-25, § 11
Samrådshandlingar upprättade, 2018-01-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-11-16, § 192
Begäran om planbesked från Lantmännen, 2017-09-18
Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, laga kraft 2017-03-15
Detaljplan Hammenhög 7, laga kraft 1973-07-24

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ändringen av detaljplan för granskning. 
_______

Beslutet expedieras till:
Lantmännens Ekonomiska Förening, 205 03 Malmö
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 85 Dnr 2018/277

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planbesked för Svinaberga 56:1 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren Joachim Welin kom den 26 mars 2018 in med en ansökan om planbesked 
för ny bebyggelse på fastigheten Svinaberga 56:1. Ansökan gäller önskemål om ny detalj-
plan för bostadsbebyggelse. Till ansökan hör en bilaga (presentation av idéprojektet) som 
redovisar totalt 13-14 nya bostäder med 400 m² till 650 m² stora tomter.

Området är beläget norr om vägen Svinaberga backe som går mellan väg 9 och Svabes-
holm, öster om Södra Mellby.
 
Fastigheten Svinaberga 56:1 har en areal om 9635 m² och består idag av en äldre fruktod-
ling. På fastigheten finns en äldre garagebyggnad som 2014 beviljades bygglov för om-
byggnad till bostadshus (MN 2014-11-04, § 145).

I Simrishamns kommuns översiktsplan är hela fastigheten utanför den föreslagna ortsav-
gränsning som redovisas för Svinaberga/Svabesholm. Inom ortsavgränsning ska utbyggnad 
företrädes ske som kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse/ortsavgränsning. Hela 
området inom tätortsavgränsningen utpekas som värdefull bebyggelsemiljö vilket innebär 
att stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att 
befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Ny bebyggelse ska anpassas efter ortens 
bebyggelsestruktur och täthet.

Fastigheten ligger inom landskapsbildskydd, Riksintresse för friluftsliv, Riksintresse för 
kust, turism - och friluftsliv och Riksintresse för högexploaterad kust. En stor del av fastig-
heten berörs också av fornminnen (äldre bytomt).

Anslutande vägar är Trafikverkets.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan kan prövas för fastig-
heten Svinaberga 56:1. Fastigheten ingår inte som utbyggnadsområde eller utredningsom-
råde i översiktsplanen men området bedöms kunna utvidga ortsavgränsningen för Svina-
berga/Svabesholm och bli en naturlig förtätning på områdets befintliga avgränsningar. 
Fruktodlingens avslut med gärdsgårdar och vegetation kan bli en del av byns/bebyggelsens 
avgränsning. Föreslagen utformning av nya bostadshus bedöms bli ett fint och variations-
rikt tillskott till området som också är väl anpassat till den befintliga bebyggelsen som är 
klassad som en värdefull bebyggelsemiljö i Simrishamns kommun.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 85 forts Dnr 2018/277

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En avgränsad utbyggnad intill befintlig bystruktur bedöms inte skada rådande riksintressen 
eller landskapsbilden.

Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att 
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt sam-
ordnat förfarande kan tillämpas.

Bedömningen är att prövning om ny detaljplan för Svinaberga 56:1 behöver ske genom 
utökat förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-
granskning-utlåtande-antagande-laga kraft.)
Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen 
eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, 
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ett programskede ger möjlighet att tillföra utökat underlag och lyfta frågor till diskussion. 
Bedömningen är att program till detaljplan behöver inleda planprocessen.

Områdets lämplighet för bebyggelse, omfattning av bebyggelse och bebyggelsestruktur 
prövas i planprocessen. Utredningsarbetet behöver innebära landskaps- och naturvärdesa-
nalys, markteknisk undersökning samt undersökning avseende trafikföring och teknisk 
försörjning (behov/kapacitet vatten och spillvatten).

Fastighetsägaren/projektägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostna-
der för planhandlingar och utredningar samt kommunens kostnader för planens formella 
handläggning. Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslag 
ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat plan-
förslag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Begäran om planbesked från Joachim Welin, 2018-03-26
Bilaga till planbesked, presentation, 2018-03-26
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15

Förslag till beslut på sammanträdet

Ing-Marie Jacobsen (F!): Avslag på begäran om planbesked.
Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 85 forts Dnr 2018/277

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Carl-Gö-
ran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upprättande av detaljplan för prövning av användning och ändamål medges.
 Planprövning sker genom utökat förfarande.
 Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
 Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
 Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Avgift

Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50 = 11 375 kronor
Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal. 
Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlig-
het att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked 
sökas.

Reservationer

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

Beslutet expedieras till:
Joachim Welin
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 86 Dnr 2018/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegeringsordning 2018, revidering 

Ärendebeskrivning

Efter samhällsbyggnadsnämndens beslut om revidering av delegeringsordningen 2018-03-
22 § 55 har några felaktigheter uppmärksammats och delegeringsordningen ytterligare re-
viderats.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Förslag till revidering av Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Revidera delegeringsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 87 Dnr 2018/188

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, val av representant för 
Simrishamns kommun, ordinarie och suppleant samt ombud på stäm-
man 

Ärendebeskrivning

Valberedningen i vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån önskar inför årsstämman den 
18 maj 2018, få besked om kandidater från Simrishamns kommun till följande poster: ordi-
narie ledamot, ersättande ledamot, samt adjungerad tjänsteman. 

Ledamöter föreslås av samhällsbyggnadsnämnden, adjungerad tjänsteman utses av förvalt-
ningschef. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-13
E-post – Fråga från valberedningen i vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Förslag till beslut

Carl-Göran Svensson (C): Ledamot: Christer Vigren (ÖP) 
Christer Akej (M): Ersättare Bo Håkansson (M)
Ing-Marie Jacobsen (F!): Ersättare: Ing-Marie Jacobsen (F!)

Carl-Göran Svensson (C): Christer Vigren (ÖP) utses som ombud på stämman.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras, på begäran av Christer Akej, mellan klockan 16.00-16.05.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar utse Christer 
Vigren som ledamot och Bo Håkansson som ersättare.

Christer Vigren (ÖP) utses som ombud på stämman.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 87 forts Dnr 2018/188

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Christer Vigren (ÖP) utses som samhällsbyggnadsnämndens representant i Vatten-
rådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, med Bo Håkansson (M) som ersättare.

 Christer Vigren (ÖP) utses som ombud på stämman.

_______

Beslutet expedieras till:
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

43



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 88 Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv - Arkitektur- och kulturmiljöprogram 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2015, § 150 att programarbete för arki-
tektur- och kulturmiljöprogram ska ledas av samhällsbyggnadsnämnden i samråd 
med kultur- och fritidsnämnden. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska utgö-
ra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Sim-
rishamns kommun Programmet ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och ge-
staltningsfrågor, samt stimulera till dialog om de värden som kan skapas genom arkitektur. 
Programmet ska kunna användas av alla berörda; tjänstemän, privata aktörer och intresse-
rade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå och lätt att följa. Slutproduk-
ten ska vara inbjudande och innehålla stor del bilder och illustrationer för att kommunicera 
väl med läsaren.

Syftet med ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Simrishamns kom-
mun är att:

 Beskriva Simrishamns unika karaktärer och värden avseende bebyggelse, områden, 
kulturmiljöer och landskap.

 Visa hur bebyggelse kan bidra och understödja långsiktig hållbarhet och robusthet.
 Stimulera till en diskussion om arkitektur och kulturmiljöer.
 Utgöra en kunskapskälla som underlag till definitioner av arkitektonisk kvalitet.
 Effektivisera kommunens processer i frågor om arkitektur och arkitektonisk kvalité
 Öka kommunens attraktionskraft för besökare och för ökad inflyttning.
 Tydliggöra vad olika byggprojekt – byggnader, platser, parker, torg, gator och 

gårdar – bidrar med för sinnliga upplevelser.
 Tydliggöra hur livsmiljöer påverkar folkhälsan.
 Lyfta arkitektur och vardagsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.
 Stödja socioekologisk utveckling.

Kommunens arkitektur och kulturmiljö ska inventeras och beskrivas utifrån deras unika 
värden. Strategier ska skapas för hur kommunen vidare utvecklas med dessa aspekter som 
grundläggande principer.

Projektorganisationen kommer att bestå av:
 Beställare: samhällsbyggnadschef Marie Leandersson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 88 forts Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Styrgrupp: samhällsbyggnadschef Marie Leandersson, enhetschef plan- och exploa-
tering Anna Eliasson, och projektledare Grace Gustavsson.

 Projektgrupp: projektledare Grace Gustavsson och ny planarkitekt. Sommarprakti-
kant juni-augusti 2018.

 Referensgrupp 1: projektledare Grace Gustavsson, ny planarkitekt, 
landskapsarkitekt Anna Bartels, kultursamordnare Elisabeth Wikenhed, 
bygglovshandläggare Åsa Jonasson.

 Referensgrupp 2: Presidier samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
och ksau.

Projektet, som påbörjades 2018, beräknas att pågå under två år.

Samhällsbyggnadsförvaltningens projektkostnader finansieras med budgetmedel 
för miljöstrategi (2018) och inom driftbudgeten för översiktsplanering. 

Effekten av programmet för Simrishamns kommun bedöms bla vara:

 Ny arkitektur och bebyggelse bidrar till god bebyggd miljö genom 
medveten formgivning, där kvalité går före kvantitet.

 Medvetenheten, stoltheten och kunskapen om Simrishamns kommuns 
unika kulturmiljöer höjs för politiker, tjänstepersoner och 
kommuninvånare.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-04
Projektdirektiv arkitektur- och kulturmiljöprogram 2018-04-04
Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun, 2017-03-15
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 
2016-2020, 2017-10-30
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020, 2016-04-25
Länstyrelsens granskningsyttranden 2015-05-05
Landskapsanalys 2017
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster i kustsamhällena, 
1985-01-14
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster i Baskemölla och 
Brantevik, 2017-10-17
Natur på Österlen – Naturvårdsprogram för Simrishamn kommun
Riktlinjer för markanvisning för Simrishamns kommun
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 88 forts Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tilläggsyrkanden

Ing-Marie Jacobsen (F!): Byggnadsnämnden inkluderas i referensgrupp 2 eftersom Arki-
tektur- och kulturmiljöprogrammet är ett utmärkt verktyg även när det gäller bedömning av 
bygglov.

Mats Arnoldsson (L): samhällsbyggnadsnämnden uppmanar samhällsbyggnadsförvaltning-
en att högprioritera färdigställandet av projektet ”Arkitektur- och kulturmiljöprogram” 
inom angiven tidsram. Samhällsbyggnadsnämnden ska, i händelse av risk för försening, 
som överstiger tre månader, informera samhällsbyggnadsnämnden i god tid om denna 
eventuella tidsförskjutning.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på Mats Arnoldssons tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutar avslå yrkandet.

Därefter ställer ordförande proposition på Ing-Marie Jacobsens tilläggsyrkande och finner 
att nämnden beslutar avslå yrkandet.

Omröstning

Ing-Marie Jacobsen (F!) begär omröstning. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för avslag på tilläggsyrkande
NEJ-röst för bifall av tilläggsyrkande

Omröstningsresultat

Med nio JA-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Erik Persson (S), Christer 
Vigren (ÖP), Hans-Olof Höglund (MP), Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Carl 
Strömberg (M), Carl-Göran Svensson (C)) mot två NEJ-röster (Mats Arnoldsson (L), Ing-
Marie Jacobsen (F!)) beslutar nämnden avslå Ing-Marie Jacobsens tilläggsyrkande.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat projektdirektiv.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 88 forts Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

Ing-Marie Jacobsen (F!) och Mats Arnoldsson (L) reserverar sig skriftligt i de delar som 
avser nämndens beslut om att avslå respektive tilläggsyrkande.

_______

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 89 Dnr 2018/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv - Sjöfartsstråket etapp 5 (småbåtshamnen) och etapp 6 
(hamnen) 

Ärendebeskrivning

Den första etappen av Sjöfartsstråket är färdigställd (Tullhusstranden), och den andra är 
under byggnation (genomförande av detaljplan för Tobisvik). Genomförande av etapp 3 
Badstigen beräknas till försommaren 2018, och projektering av etapp 4 Badbryggorna på-
går.

De olika etappernas omfattning, innehåll och avgränsningar har diskuterats i olika 
sammanhang men bara till viss del fastställts. För att fastställa den geografiska av-
gränsningen av etapp 5 och 6 lyfter därför samhällsbyggnadsförvaltningen frågan till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Ett projektdirektiv har tagits fram som beskriver etappernas geografiska avgränsning 
samt processen med att utveckla och gestalta Sjöfartsstråket etapp 5 och 6. Resultatet 
av processupplägget ska innebära att gestaltningsförslaget för Sjöfartsstråket etapp 5 
& 6 har en stark förankring och genomarbetad medborgardialog som skapar accep-
tans för framtida utformning och användning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Projektdirektiv för processupplägg Sjöfartsstråket etapp 5 och 6
Bilaga 1, Översiktskarta Sjöfarsstråket etappindelning
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2016-08-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-25, § 115
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30, § 97
Sjöfartsstråket i Simrishamn, illustration av sydväst, 2013-09-26

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna projektdirektivet för processupplägg Sjöfartsstråk etapp 5 och 6 och där-
igenom även den geografiska avgränsningen av etapperna.

_______
 

48



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 90 Dnr 2015/338

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv allaktivitetsområden i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Projektet kommer från översiktsplanen som föreslår ett idrottsstråk mellan befintliga id-
rottsmålpunkter och en aktivitetsyta i Jonebergsparken. Detta projekt slogs samman med 
projektet utegym i Jonebergsparken till projektet 12 531 Allaktivitetsområden enligt sam-
hällsbyggnadsnämndens budgetlista över godkända investeringsprojekt. Syftet med sam-
manslagningen var att möjliggöra att utveckla fler aktivitetsområden.

För det fortsatta arbetet med allaktivitetsområden har ett övergripande projektdirektiv ta-
gits fram som beskriver hur arbetet med utvecklingen av allaktivitetsområden och stråk ska 
genomföras för att på så sätt skapa en långsiktig planering och framförhållning i budgetar-
betet.

För att kunna fortsätta arbetet med att utveckla befintliga och nya aktivitetsområden be-
hövs ytterligare medel och samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att projektet måste 
tillförs medel med en årlig budget på 3 500 000 kronor för perioden 2019 – 2025. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreijer Lembke, 2017-08-17
Medborgarförslag från Agneta Barr, 2017-12-14
Övergripande projektdirektiv för allaktivitetsområden i Simrishamn, 2018-04-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna det övergripande projektdirektivet för allaktivitetsområden i Sim-
rishamn.

Protokollsanteckning

Följande protokollsanteckning från F! godkänns:

Eftersom kommunens offentliga miljöer och platser tillhör oss alla, antar F! att beslut som 
togs av en enig nämnd den 3 april 2013, § 47 kommer att infrias även här.

_______

49



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 90 forts Dnr 2015/338

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Magnus Lembke och Karin Dreier Lembke (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 91 Dnr 2018/340

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv- Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggorna - information

Patricia Åberg, projektingenjör och Anders Andersson, projektledare informerar om pro-
jektet. Material har skickats ut inför dagens sammanträde.

Mats Arnoldsson (L) anser att ytterligare ett alternativ analyseras och kostnadsberäknas 
omfattande två icke-permanenta badbryggor.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 92 Dnr 2015/338

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken - information

Anna Bartels, landskapsarkitekt, informerar om projektet. Material har skickats ut inför 
dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 93  

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefen informerar

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, informerar:

1. Personalsituation
Kommunekolog tillsatt -  Maria Adolfsson
Planarkitekt tillsatt - Maria Ihbom
Trafikingenjör – annons ute
byggnadsinspektör tillsatt - Peter Karila

2. Skadeståndsanspråk Äsperöd 1:81 – anspråken tillbakavisas genom jurist 
(2018/183)

3. Ärendehandbok

4. Samarbete med Tomelilla kommun – bygglovstjänster, mättjänster – större möjlig-
heter med ny kommunallag (möjlighet att fatta beslut i kommun även om man inte 
är anställd)

5. SÖSK-kommuner träffas – hitta samarbetsformer

6. Städupphandling = klar – förslaget är två år. Tilldelningsbeslut (2017/472)

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-04-26

§ 94 Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Kommunstyrelsens beslut KS 2018-03-07, § 50 - yttrande Detaljplan för Hammen-
hög 27:93 och 115:1

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 27 Medborgarförslag från Jenny 
Schöldt om kallbadhus i anslutning till hamnen eller i närheten av stadskärnan 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 28 - Medborgarförslag från Elisabeth 
Fagerberg om att uppmuntra kommunen att jobba för att motverka global uppvärm-
ning

4. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 30 - Medborgarförslag från Kasper 
Mårtensson om ishall i Simrishamn eller närliggande kommuner

5. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 31 - Medborgarförslag från maj Ström 
om ett gatukonstplank i Simrishamn

6. Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 38 Ombudgetering till följd av förse-
ning, muddring Skillinge hamn (Budget 2018-2020)

7. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-07, § 51 MKV - Morgondagens kommunala 
vattenrening

8. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-07, § 52 VA-avtal  Tomelilla - överföring av 
vatten från Brösarp till Kivik

9. Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-07, § 53 Köpeavtal Hammaren 1 (Köpare 
Nordic Sea Winery AB)

10. Hoby 1:16 (2017/685)
Skrivelse från fastighetsägare daterad 25/2 2018
Samhällsbyggnadsförvaltningens svarsskrivelse daterad 5/3 2018
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

11. Hoby 18:63 (2017/807)
Mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-03-27
samt Mark- och miljödomstolens beslut 2017-01-23 

12. Del av Simrishamn 3:1 och del av Garvaren 3 (2016/584) Mark- och miljödomsto-
lens beslut 2018-03-16
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