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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll

2018-03-06

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, kl 13.30-15.30
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Kristina Nilsson
Justeringens
plats och tid

samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 2018-03-07 10:00

Underskrifter Paragrafer 1-17
Sekreterare Annette Knutsson

Ordförande Thomas Hansson

Justerande Kristina Nilsson

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

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-06

Datum för
anslags uppsättande

2018-03-08 Datum för
anslags nedtagande

2018-03-30

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Underskrift

Annette Knutsson
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Ann-Christin Råberg (S)
Fredrik Olsson (S) tjänstgör för Ulf Bengtsson (S)
Nils-Inge Nilsson (C) tjänstgör för Jan Persson (C)
Beat Senn (ÖP)
Thomas Hansson (MP), ordförande
Olof Jolom (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M)
Kristina Nilsson (M)
Birgitta Öman (S) tjänstgör för Daniel Kronvall (SD)
Lotta Rydell (F!)

Övriga närvarande: Ylva Stockelberg Deilert (L)
Roland Thord (MP)

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK
Karl Gustavson, bygglovshandläggare
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, bygglovshandläggare
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson, § 1 Sid 4
Ändring av föredragningslista, § 2 Sid 5
Meddelanden (2018/7), § 3 Sid 6
Information, §§ 4-6 Sid 9
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/8), § 7 Sid 12
Årsbokslut 2017 (2017/89), § 8 Sid 13
Intern kontrollplan 2017 – uppföljning (2017/85), § 9 Sid 14
Intern kontrollplan 2018 (2018/24), § 10 Sid 15
Delegeringsordning 2018 (2018/123), § 11 Sid 16
Viks Fiskeläge 14:29, tillsyn olovligt byggande (2017/212), § 12 Sid 17
Borrby 294:10, återvinningsstation, plank och skylt, § 13 Sid 19
Simrishamn Lars Johan 7, nybyggnad av flerbostadshus (2017/149), § 
14

Sid 22

Kvarnby 15:307, nybyggnad av fritidshus, förråd samt mur (2017/553), 
§ 15

Sid 27

Hjälmaröd 4:43, två enbostadshus - förhandsbesked, återremitterat ären-
de (2014/122), § 16

Sid 30 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning 
av verksamheter som bedrivs av privata utförare (2018/36), § 17

Sid 32
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 1 Dnr 2018/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

Byggnadsnämndens beslut

Kristina Nilsson (M) väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 2 Dnr 2018/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av dagordning

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:

Revisionsrapport december 2017, granskning av kommunens styrning och uppföljning av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 3 Dnr 2018/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Mark- och miljödomstolens kallelse om syn för Simrishamn 3:167 avseende start-
besked på Branteviksvägen 22, den 27 februari 2018 kl 11:00 (2016/681)

2. Mark- och miljödomstolens kallelse om syn för Gladsax 23:47 avseende förhands-
besked på fastigheten den 28 februari 2018 kl 11:00 (2017/147).

3. Mark- och miljödomstolens kallelse om syn för Gladsax 27:5 avseende förhandsbe-
sked på fastigheten den 28 februari 2018 kl. 13:30 (2016/660). 

4. Länsstyrelsens information 2017-12-22 om upphävande av föreskrift om obligato-
riskt samråd för uppförande av vindkraftverk och radiomaster. Ändringar i den ge-
nerella samrådsplikten enligt 12 kap 6 § i miljöbalken. Länsstyrelsen kommer inom 
kort att upphäva denna samrådsplikt.

5. Länsstyrelsen upphävde i beslut 2017-11-30 Byggnadsnämndens beslut 2017-09-
19, § 104, § 105, § 106 om att bevilja bygglov för nybyggnad av fyra enbostadshus 
på fastigheterna Folkskolan 3-6. 
(Dnr 2017/269/270/271/272)

6. Mark- och miljööverdomstolen fastslog i beslut 2017-12-04, Mark- och miljödom-
stolens dom 2017-10-16 och Länsstyrelsens beslut 2017-06-16, att avslå överkla-
gandet av Byggnadsnämndens beslut att neka bygglov för nybyggnad av fritidshus 
och förråd på fastigheten Gladsax 8:15, 2017-03-17, § 27. Domstolen beviljade där-
med inte heller prövningstillstånd. (Dnr 2012/308)

7. Mark- och miljööverdomstolen fastslog i beslut 2017-12-08, Mark- och miljödom-
stolens dom 2017-10-23 och Länsstyrelsens beslut 2017-08-21 att avslå överkla-
gandet av Byggnadsnämndens beslut att neka förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus på fastigheten Äsperöd 1:81, 
2017-05-16, § 59. Domstolen beviljade därmed inte heller prövningstillstånd. (Dnr 
2017/120)

8. Länsstyrelsen upphävde i beslut 2018-01-03 överklagandet av Byggnadsnämndens 
beslut 2017-06-13, § 73 om att bevilja bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus 
med 13 lägenheter på fastigheten Lars Johan 7. (Dnr 2017/149)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 3 forts Dnr 2018/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

9. Mark- och miljööverdomstolen fastslog i beslut 2018-01-24, Mark- och miljödom-
stolens dom 2017-11-20 och Länsstyrelsens beslut 2017-06-16 att avslå överkla-
gandet av Byggnadsnämndens beslut att neka bygglov för tillbyggnad av ventila-
tionsrum på fastigheten Viks Fiskeläge 4:10, 2017-04-04, § 38. Domstolen bevilja-
de därmed inte heller prövningstillstånd. (Dnr 2016/713).

10. Mark- och miljödomstolens avslog ansökan om utdömande av vite i dom 2018-01-
24 på byggnadsnämndens beslut 2016-12-20 § 138 om utdömande av vite. Avser 
föreläggandet att inom åtta månader från det att beslutet eller dom vunnit laga kraft 
riva påbyggnad av ett andra våningsplan på byggnad på fastigheten Glimminge 
1:23 (2014/329)

11. Länsstyrelsen beslut 2018-01-29 att inte överpröva byggnadsnämndens strand-
skyddsbeslut 2017-11-21 efter komplettering avseende båtuppställningsplats på fas-
tigheten Kvarnby 15:238 (2017/570).

12. Länsstyrelsens beslut 2018-01-29 att överpröva byggnadsnämndens strandskydds-
beslut 2018-01-10 för begäran om komplettering avseende parkeringsanläggning på 
fastigheten Grevlunda 14:18 (2017/636).

13. Mark- och miljödomstolens slutgiltiga beslut om överlämnande av målet till rege-
ringen för prövning 2018-01-30 som avsåg överklagande av länsstyrelsens beslut 
2017-09-27 och byggnadsnämndens beslut 2017-08-15 § 94 att avslå ansökan om 
bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på Hjälmaröd 1:19 (2017/246).

14. Länsstyrelsen avslog i beslut 2018-01-30 överklagandet av Byggnadsnämndens be-
slut 2017-11-06 § 2349, att bevilja bygglov för ändring av färdig golvhöjd och 
byggnaders placering på fastighet Hjälmaröd 9:8 (2016/509).

15. Länsstyrelsens beslut 2018-01-31 utifrån Kivik Art Centres ansökan för permanent 
placering av en mobil byggnad och fem skulpturer inom område med förordnande 
om landskapsbildskydd på fastigheten Svinaberga 14:4 (2014/328).

16. Länsstyrelsen avslog i beslut 2018-02-08 avvisningsbeslut av byggnadsnämnden 
2018-01-17 i den del som gäller överklagande av bygglov och överlämnar överkla-
gandet i den del som gäller överklagande av detaljplan till mark- och miljödomsto-
len för prövning (2017/278).

17. Länsstyrelsen avslog i beslut 2018-02-12 överklagandet av Byggnadsnämndens be-
slut 2017-11-15 om nekat fortsatt arbete avseende byggnation på fastigheten Mell-
by 24:2. Nytt beslut om fortsatt arbete har tagits 2017-11-23 (2017/60) efter att 
kompletterande uppgifter inkommit.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 3 forts Dnr 2018/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanfattning/statistik avseende beviljade och överklagade bygglovsbeslut samt över-
klagade beslut om förhandsbesked under perioden 2017:

Meddelanden till BN Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

3 5 5 3 2 3 1 3 3 3 3 5 39

varav positiva för BN 3 5 3 1 1 3 1 2 1 2 3 0 25
varav negativa för BN 0 0 2 2 1 0 0 1 2 1 0 5 14
varav pga formellt fel 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rättsäkerhet % 100 100 60 33 50 100 100 77 33 77 100 0 64

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

33 40 39 37 33 39 20 33 34 21 40 35 404

Antal under månaden 
överklagade beslut

8 0 7 1 1 3 3 2 1 11 2 5 44

För helår: Rättssäkerhet 

Meddelanden till BN Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tidigare beslut som 
överprövats första rätts-
instansen (LST)

1 1

varav positiva för BN 1 1
varav negativa för BN
varav pga formellt fel
Rättsäkerhet % 100 100

Totala antal beslut om 
bygglov (delegat+BN)

29 33

Antal under månaden 
överklagade beslut

0 0

8



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 4 Dnr 2018/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ByggR, system för bygglovshantering

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK presenterar mallen för bygglov på delegation.

Informeras om möjlighet till färdiga e-tjänster för bygglov.

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 5 Dnr 2018/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nöjd Kund enkät

Ärendebeskrivning

Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, presenterar enkäten ”Nöjd kund”.

_____

10



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 6 Dnr 2017/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Äsperöd 1:81, information

Ärendebeskrivning

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK informerar om skrivelse som kommit in. Skrivel-
sen handlar om skadeståndsanspråk och krav om återbetalning av VA-anläggningsavgift.

Skrivelsen har skickats ut med handlingarna inför dagens sammanträde.

_____

_____
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 7 Dnr 2018/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet 
med byggnadsnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att bygg-
nadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Henrik Nordströms beslut om startbesked, 2017-12-01—2017-12-29
Henrik Nordströms beslut om slutbesked, 2017-12-01—2017-12-14
Henrik Nordströms delegeringsbeslut 2017-12-13—2017-12-14
Hanna Wibergs delegeringsbeslut 2017-11-28—2018-01-17
Hanna Wibergs beslut om slutbesked 2017-11-28—2018-01-16
Hanna Wibergs beslut om startbesked 2017-12-04—2017-12-05
Jonas Mårtenssons delegeringsbeslut 2018-01-10
Jonas Mårtenssons beslut om startbesked 2018-01-05—2018-01-15
Jonas Mårtenssons beslut om slutbesked 2018-01-03—2018-01-19
Jonas Mårtenssons beslut om startbesked 2018-01-01—2018-01-31
Åsa Jonassons delegeringsbeslut 2018-01-01—2018-02-21
Åsa Jonassons delegeringsbeslut 2017-11-16—2018-02-13
Henrik Olssons beslut om avskrivning 2018-02-01—2018-01-31

Beslutsunderlag

Förteckning delegeringsbeslut, 2017-11-16—2018-02-21

ByggnadsnämndenS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut enligt förteckning.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 8 Dnr 2017/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsbokslut 2017 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med centrala anvisningar upprättat förslag 
till årsbokslut avseende 2017 för byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Årsbokslut 2017

Överläggningar

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, redogör för årets bokslut.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna årsbokslutet för 2017.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 9 Dnr 2017/85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2017 - uppföljning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollpla-
nen för 2017 avseende byggnadsnämnden.

Vid uppföljningen upptäcktes avvikelser, som har åtgärdats/ska åtgärdas.

Beslutsunderlag

Uppföljning av den interna kontrollplanen för 2017

Överläggningar

Annette Knutsson, nämndsekreterare, redogör för rutiner vid rapportering av delegerings-
beslut till nämnden.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2017, inklusive åtgärder.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 10 Dnr 2018/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2018 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2018.

Beslutsunderlag

Förslag till intern kontrollplan för 2018

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslaget till intern kontrollplan för 2018.

_______
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 11 Dnr 2018/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegeringsordning 2018 

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens delegeringsordning har setts över och delvis reviderats utifrån de be-
hov som verksamheten uppmärksammat. 

Förvaltningen föreslår att Byggnadsnämnden reviderar delegeringsordningen i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och förslag till revidering av byggnadsnämn-
dens delegeringsordning

Överläggningar

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, redogör för aktuella revideringar.
Delegatmässigt har det inte gjorts några ändringar. Anpassningar har gjorts till reviderad 
lagstiftning.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Revidera delegeringsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 12 Dnr 2017/212

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Viks Fiskeläge 14:29, tillsyn olovligt byggande 

Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden beviljade den 25 juni 2012, § 97 bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus samt ekonomibyggnader, ärendet överklagades och Mark och miljööverdomstolen 
meddelade i sin dom 2014-03-20 inte prövningstillstånd. Beslutet vann laga kraft 2014-03-
20. 

Tekniskt samråd genomfördes den 8 september 2014. Byggherren önskade påbörja schakt-
ning för åtgärden. Byggnadsprojektet delades därför in i två etapper. Startbesked för etapp 
1 schaktning meddelades den 19 september 2014. Av startbeskedet framgår att ett startbe-
sked erfordras för att få påbörja etapp 2. 

Bygglovsenheten skickade ett mejl till byggherren den 13 januari 2016 då enheten upp-
märksammat att det på fastigheten finns en byggnad med väggar och tak. Byggherren sva-
rade den 14 januari. Vidare mejlkorrespondens skedde den 15 och 21 januari 2016. 

Ett förklaringsbrev skickades till fastighetsägaren den 10 maj 2017. 

Fastighetsägaren bemötte förklaringsbrevet den 30 maj 2017. Bemötandet har redovisats i 
sin helhet. 

Bygglovsenheten besökte fastigheten den 8 juni 2017 tillsammans med byggherren. Efter 
besöket lämnades en verksamhetsbeskrivning in den 27 juli. Denna har redovisats i sin 
helhet. 

Beslutsunderlag

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 5 §
Bygglov, 2012-06-25 § 97
Beslut om ändring av meddelat tillstånd för uppförande av ett bostadshus och ekonomi-
byggnader inom område med förordnande om landskapsbildskydd, 2016-06-22
Anmälan, 2016-01-14
Förklaringsbrev, 2017-01-08
Bemötande av förklaringsbrev, 2017-05-30
Besök på plats, 2016-01-29 och 2017-06-08
Verksamhetsbeskrivning, 2017-07-27
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-10
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 12 forts Dnr 2017/212

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överläggningar

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänsyn till redovisade förhållanden, redogjorda i tjänsteskrivelse, daterad den 10 ja-
nuari 2018, är det byggnadsnämndens bedömning att en byggsanktionsavgift inte ska påfö-
ras.

Byggnadsnämnden beslutar därför att:
 Inte ingripa enligt 11 kap 5 § PBL. 

_______

Beslutet expedieras till:
Malin Löfström
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 13 Dnr 2017/628

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Borrby 294:10, återvinningsstation, plank och skylt 

Ärendebeskrivning

Ansökan avser en plankomgärdad återvinningsstation innehållande sex behållare i mörk-
grön stålplåt samt en informationsskylt. Fastigheten ligger inom detaljplan. 
Föreslagen åtgärd är placerad på mark som ej får bebyggas, marken är i detaljplan bestämd 
till fordonsparkering. 

Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande: 
Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Kv. Fädriften 2, 5, 6, 7, 8 och 
Stolpängarna 2. 

Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Stenbunden 1 och 2.

Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Mölledamm 23.

Beslutsunderlag

Detaljplan: Borrby 29 Laga Kraft 26/10 1973
Plan- och bygglagen PBL 9 kap. 31 b och c §§
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-16

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Återvinningsstationen fyller ett angeläget gemensamt samhälleligt intresse som utvecklats 
sedan detaljplanen tillkom 1973. 
Föreslagen åtgärd innebär en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser om att områ-
det som ska användas till fordonsparkeringsändamål ej får bebyggas.
 
Stationen är i förslaget omgärdad av ett 2,0 m högt plank som avskärmar ljud- och utseen-
demässigt i viss utsträckning mot bostadsbebyggelsen. Den tillkommande bebyggelsen 
utgörs av 1,7 m höga plåtbehållare som ställs dit och kan flyttas utan vidare grundläggning.

Markanvändningen ”fordonsparkering” och återvinning bedöms kunna komplettera 
varandra eftersom många använder fordon då de tar sig till återvinningsstationer. Informa-
tion om skötselkrav för stationen finns tillfogad till förslaget i form av en informations-
skylt.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 13 forts Dnr 2017/628

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Så sammantaget bedöms stationens placering och därmed avvikelsen vara förenlig med 
planens syfte och rätt använd och skött inte medföra en betydande olägenhet för omgiv-
ningen.

 Bygglov beviljas.

 Kontrollplan daterad 2017-11-07 och startbesked för att påbörja åtgärden meddelas 
härmed med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 23 §.

 Ärendet är av enkel art, tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende.

 Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuel-
la intyg har inkommit till Byggnadsnämnden.

Upplysningar

Ystad-Österlenregionens Yttrande från 2017-12-01 ska följas.

Avgifter

Bygglov: (17+8) x 4 x 44,8 x 1,1 = 4 928 kronor
Underrättelse : 85 x 44,8 = 3 808 kronor
Kungörelse lokalpress 3 679 kronor

12 415 kronor

I avgifter för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan och slutbesked.

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och 
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden 
meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta Samhällsbyggnads-
förvaltningen, 0414-81 92 00. 

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft. 

Innan åtgärden/byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och 
bygglagen 10 kap 4 §.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 13 forts Dnr 2017/628

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

_______

Beslutet expedieras till:
FTI AB
Fastighetsägare till:
Fädriften 8
Stolpängarna 2
Fädriften 5
Fädriften 6 och 7

 

Hur man överklagar 

Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 14 Dnr 2017/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn Lars Johan 7, nybyggnad av flerbostadshus 

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Byggnadsnämnden har i två omgångar beviljat bygglov på aktuell fastighet som ersättning 
för byggnader som förstördes i en brand december 2016. 

Båda besluten har upphävts av länsstyrelsen med motivering att de planavvikelser som 
föreslagna åtgärder är redovisade inte kan anses vara liten avvikelse. 

Nya handlingar kom in den 12 februari 2018. Aktuell ansökan innehåller sju lägenheter, 
mot ursprungliga 13 lägenheter.

Total ny byggnadsyta är 715 m². Uteplatser ingår inte.
Antal redovisade parkeringsplatser är tio stycken, vilket följer Simrishamns kommuns gäl-
lande parkeringsnorm för flerbostadshus i Simrishamn.

Lägenheterna är mellan två rum och kök till fyra rum och kök. Sju lägenheter har loft på 
vindsplan.
På yta som är avsedd för terrass och gårdsöverbyggnad föreslås en gårdsbyggnad med av-
fallsrum och förråd. 

Förslaget avviker från bestämmelserna i gällande detaljplan i en del avseende ringprickad 
mark, område för terrass och gårdsöverbyggnad.

Fastigheten omfattas av Riksintressen kulturmiljövård, MB 3:6, samt de regionala intresse-
na särskilt värdefulla kulturmiljöer, kulturmiljöstråk och värdefull bebyggelsemiljö.
Vidare omfattas fastigheten av Riksintresse för Kust, turism- och friluftsliv, MB 4:2 och 
Högexploaterad kust MB 4:4.
 
Yttrande finns från Räddningstjänsten, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, gata/par-
kenheten, kultur- och fritidsförvaltningen och VA-enheten i samband med tidigare bygglov 
i ärendet.

Meddelande finns också från Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Skåne som upplyser om 
att fastigheten ligger inom fornlämningen för det historiska Simrishamn. Markarbeten in-
om fornlämningen kräver tillstånd till ingrepp. En arkeologisk förundersökning har initie-
rats. Tidplan för arbetet är inte redovisad.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 14 forts Dnr 2017/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Berörda grannar har haft möjlighet att yttra sig om det aktuella förslaget.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 30, 31§ §
Detaljplan Simrishamn 61, laga kraft 1966-02-04
Råd- och riktlinjer för takkupor och takfönster, BN 1985-01-14, § 18
Byggnadsnämndens beslut 2017-06-13, § 73
Länsstyrelsens beslut 2017-08-03, dnr 403-20273-17
Byggnadsnämndens beslut 2017-09-19, § 118
Länsstyrelsens beslut 2018-01-03, dnr 403-27194-17
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16
Remissvar från fastighetsägare till Lars Johan 8, Lars Johan 9, Lars Johan 10 

Överläggningar

Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, redogör vid dagens sammanträde för inkomna 
remissvar, med erinran, från fastighetsägare till Lars Johan 8, Lars Johan 10, Lars Johan 9.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fasadmaterial är i rött tegel och vit puts, takmaterial i rött tegel och förslaget bedöms med 
sina detaljer och variation vara väl anpassat till Simrishamns kulturmiljö.

Föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende områ-
de för terrass och gårdsöverbyggnad (ringprickad mark). 

Enligt inlämnade handlingar föreslås en gårdsbyggnad med avfallsrum och förråd på sam-
manlagt 131 m2 med låglutat (platt) tak. 
Innan byggnaderna brann ner var denna yta bebyggd med en yta av 350 m2. dvs inte endast 
överbyggd utan bebyggelsen hade en byggnadshöjd på mellan 3-4 meter och var inte vis-
telsebar.

Enligt anvisningar angående beteckningar på plankartor m.m. samt bestämmelser till de-
taljplaneförslag upprättade av kungliga byggnadsstyrelsen från år 1949 så angav ringpric-
kad mark såsom ”Ringprickning angiver mark som avses att
utgöra gård men som får till viss höjd överbyggas med gårds- eller terrassplan varunder 
lokaler få anordnas”. I gällande detaljplanebestämmelser finns en resolution från länssty-
relsen med följande lydelse ”Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad å med ring-
prickning betecknad mark får icke läggas på större höjd än 4 meter”. Ansökt gårdsbygg-
nad har en byggnadshöjd på ca 3,6 meter,  som varierar lite beroende på framtida markyta. 
Syftet med planbestämmelsen (ringprickad mark) är att skapa särskilda friytor för utom-
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 14 forts Dnr 2017/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

husvistelse och barnlek. Detta kvarstår enligt ansökningshandlingarna då endast en del av 
ytan bebyggs. Denna avvikelse har godtagits tidigare och i större omfattning i det nedbrun-
na kvarteret. 
Avvikelsen mot detaljplan är att man inte kan vistas ovanpå tak men detta bedöms som 
liten avvikelse mot plan. 

Nuvarande regelverk i plan- och bygglagen och i boverkets byggregler ställer höga krav på 
tillgängligheten till soprum/förråd varför det svårligen uppfylls om gårdsbyggnaden ligger 
ännu lägre än redovisade handlingar för att till fullo uppfylla detaljplanbestämmelserna.

Detaljplanebestämmelserna avseende största tillåtna byggnadshöjd och antal våningsplan 
uppfylls.

Sammanfattningsvis bedöms föreslagen avvikelse vara förenlig med planens syfte, utform-
ningen vara väl anpassade till kulturmiljön och inte medföra betydande olägenheter för 
omgivningen. 

Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyg-
gelse i ansökan vara väl anpassat till platsens krav. 

 Bygglov beviljas.

 Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att 
meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och nödvändiga handlingar inkom-
mit och godkänts.

 Byggherren ska kontakta Byggnadsnämnden, Kontakt Samhällsbyggnad 0414- 81 
90 00, för tekniskt samråd.

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godkänns Magnus Örnagård, Stationsplats 1, 312 45 Veinge som är 
certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella över-
klaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt Sam-
hällsbyggnad, 0414-81 90 00.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år 
från den dag beslutet vinner laga kraft.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 14 forts Dnr 2017/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska Byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Anvisningar i yttrande från Gata/parkenheten ska följas. Angränsande mark utgör allmän 
platsmark och lutningar, tillgänglighet och framkomlighet måste detaljstuderas i samråd 
med kommunen.

Anvisningar i yttrande från VA enheten avseende VA-ledningar och anslutningar ska föl-
jas.

Anvisningar i yttrande från Ystad-Österlenregionens miljöförbund beträffande ventilation, 
inomhusklimat, varmvatten och avfall ska följas.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader för utstak-
ning mm debiteras separat. Exploaterings- och MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag.

Avgifter

Bygglov, tidsersättning (8 x 837) = 6 696 kronor
Underrättelse: 85 x 45,5 = 3 867 kronor

10 563 kronor

Avgiften är reducerad med tidigare fakturerade kostnader avseende handläggningsfaktor 
för startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, två arbetsplatsbesök 
samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgiften är även justerad utifrån att det är en förnyelse/ny prövning och den handlägg-
ningstid som lagts ned. 

Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggartid och prisbas-
belopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

_______

Beslutet expedieras till:
Björnssons fastigheter AB
Fastighetsägare till 
Lars Johan 8 
Lars Johan 10 
Lars Johan 9.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 14 forts Dnr 2017/149

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnum-
mer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 15 Dnr 2017/553

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvarnby 15:307, nybyggnad av fritidshus, förråd samt mur 

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan inkom till Byggnadsnämnden den 2 oktober 2017 och avser nybyggnad av 
fritidshus om 86 kvm, förråd om 15 kvm samt mur på fastigheten Kvarnby 15:307. Fastig-
hetens adress är Jeppas Äng 10 i Skillinge och ligger ca 200 meter norr om den östra 
hamnbassängen i Skillinge.

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

Berörda myndigheter och sakägare har beretts möjlighet till yttrande.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 a §
Detaljplan: Skillinge 29 laga kraft 1997-10-30
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-22

Överläggningar

Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Efter en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, samt med hänvisning till 
redovisade förhållanden, bedöms föreslagen nybyggnation av enbostadshus, förråd och 
mur som lämplig. Trots avvikelser från detaljplanen bedöms föreslagna byggnader och mur 
vara anpassad till och inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

 Bygglov beviljas.

 Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer 
att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs in-
kommit och godkänts.

 Byggherren ska kontakta Byggnadsnämnden, Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00, 
för tekniskt samråd.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 15 forts Dnr 2017/553

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig Göran Sö-
derberg, Killebacksgatan 3, 276 60 Skillinge, angiven enligt ansökan godkänns. 

Upplysningar

Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella över-
klaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft ring Kontakt 
Simrishamn, 0414-81 90 00.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år. 

Innan byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och byggla-
gen 10 kap 4 §.

Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska Byggnads-
nämnden kontaktas för godkännande.

Avgifter

Bygglov: (22+28) x 6 x 44,8 x 1,1 = 14 784 kronor
Underrättelse: 65 x 44,8  = 2 912 kronor

17 696 kronor
_______

Beslutet expedieras till:
Ann Stenmark
Fastighetsägare till Kvarnby 15:303 
Fastighetsägare till Kvarnby 15:302
Fastighetsägare till Kvarnby S:16

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 15 forts Dnr 2017/553

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

29



Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 16 Dnr 2014/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hjälmaröd 4:43, två enbostadshus - förhandsbesked, återremitterat ären-
de 

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten Hjäl-
maröd 4:43 med adress Kiviks stora väg 61 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 
10 mars 2014. Ärendet behandlades i Myndighetsnämnden den 27 september 2016, § 95 
med beslut om att återremittera ärendet för att se över infartsmöjligheterna och koppling 
till Agdelundsområdet.

Fastigheten ligger utom detaljplanerat område men gränsar till sammanhållen bebyggelse, 
Agdelundsområdet i Kivik. Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus i den östra 
delen.

Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17 §
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-14
Myndighetsnämndens beslut av 2016-09-27 § 95
Översiktsplan Simrishamns kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-14

Överläggningar

Åsa Jonasson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna 
och enskilda intressen bedöms föreslagen bebyggelse inte vara lämplig för ändamålet ur 
allmän synpunkt och inte ta tillräcklig hänsyn till intresset av en god bebyggelsestruktur, 
helhetsverkan och hushållning. 

Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte 
kan tillåtas på den avsedda platsen.
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§ 16 forts Dnr 2014/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avgift
Förhandsbesked 100 x 44,4 = 4 440 kronor

_______

Beslutet expedieras till:
Karin Barclay-Miller
Hjälmaröd 4:212
Hjälmaröd 5:30

Hur man överklagar 

Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. 

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

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

§ 17 Dnr 2018/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning 
av verksamheter som bedrivs av privata utförare 

Ärendebeskrivning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun 
granskat Byggnadsnämndens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Revisorerna önskar, senast den 26 mars 2018, svar kring vilka åtgärder 
nämnden avser vidta utifrån de kommentarer och rekommendationer som lämnats i gransk-
ningen.

I granskningsrapporten har Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden hanterats 
gemensamt. Inget av de granskade avtalen med privata utförare tillhör dock Byggnads-
nämnden. Av de sammanlagt 101 avtalen med privata utförare som granskningen anger att 
de båda nämnderna har, tillhör endast två avtal Byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter 
som bedrivs av privata utförare, december 2017
Beslut KF 2016-02-29, § 34
KF- Program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare.
SKL-skrift Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utföra-
re.
SOU 2013:53 Privata utförare – kontroll och insyn, delbetänkande inför ny KL
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-03-02

Överläggningar

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, redogör för ärendet.

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta förslaget till svar som sitt eget svar på granskningsrapporten och överlämna 
den till revisionen och kommunfullmäktige.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisionen
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