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§ 1 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Gitte Ejdetjärn (S) till att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 Redogörelse för resultatet vid genomförd intern kontroll, ersättning för 

förlorad arbetsinkomst 2020/1907 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för kontrollen är de av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda samt kommunstyrelsens beslut om att 
återkommande genomföra stickprovskontroller inom samtliga nämnder vad gäller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda. 
 
Som en följd av detta beslut har samtliga ledamöter och ersättare som erhållit ersättning 
under april månad 2021 ombetts inkomma med underlag som styrker att arbetsgivare 
gjort löneavdrag. Påminnelse har skickats. 

Under perioden april 2021 har 26 ledamöter/ ersättare erhållit ersättning för förlorad 
arbetsinkomst vid minst ett sammanträde. Intyg har lämnats av 25 arbetsgivare.  
 
En arbetsgivare har meddelat att löneavdrag ej gjorts. Även den förtroendevalde har 
meddelat att ersättning ej begärts och det finns inte heller något som visar på 
motsatsen. 
 
En förtroendevald/ arbetsgivare har ej lämnat intyg. I detta fall har ersättning begärts 
skriftligt. 
 
I båda dessa fall understiger den från kommunen utbetalda ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst 500 kronor. Ordförande i berörda nämnder har informerats. 
 
Ledamöter och ersättare i följande nämnder omfattats av stickprovskontrollen: 

 Kommunstyrelsen 

 Teknik- och fritidsnämnden 

 Byggnadsnämnden 

 Utbildningsnämnden 

 Nämnden för Arbete och Välfärd 

 Omsorgsnämndens samt  

 Kommunrevisionen 

Det finns rutiner och det görs ett antal kontroller i samband med ansökan om, samt 
utbetalning av, förlorad arbetsinkomst. Den enskilde ledamoten har ansvar för att vid 
varje förändring av lön meddela detta till löneenheten på särskild blankett, Intyg om 
inkomst/ ändrad inkomst för förtroendevald. 
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Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-21, § 176, att återkommande genomföra 
stickprovskontroller inom samtliga nämnder vad gäller ersättning för förlorad 
arbetsinkomst till förtroendevalda.  
 
Varje nämnd och styrelse har enligt Kommunallagen ansvar för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten. Kontrollpunkten var denna gång ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. De ledamöter och ersättare som erhållit ersättning för förlorad 
arbetsinkomst under april 2021 ombads inkomma med ett intyg från arbetsgivare om att 
löneavdrag gjorts.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19, § §, senast reviderat 2021-05-03 § 71 om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Bedömning 
 
Intern kontroll samt befintliga rutiner fungerar tillfredställande. Det kan dock finnas 
anledning till översyn av rutinerna då denna stickprovskontroll visar på mindre 
avvikelser. Bedömningen är att begäran om ersättning ska vara skriftlig för att 
utbetalnings ska ske. 
 
Den enskilde ledamoten har ansvar för att vid varje förändring av lön meddela detta till 
löneenheten på särskild blankett. 
 
I nuläget ombeds alla ledamöter vid ny mandatperiod inkomma med besked från 
arbetsgivaren som styrker aktuell lön. För att säkerställa/ ajourhålla löneuppgifterna 
skulle det årligen kunna begäras in arbetsgivarintyg på lönen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Redogörelse för resultatet vid genomförd intern kontroll, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 4 Redovisning av uppföljning av internkontrollplan 2021/362 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-15 § 303 att fastställa kontrollpunkterna 
Rättssäker myndighetsutövning och På ett säkert sätt hantera situationer som upplevs 
som hotfulla för ledamöter. 
 
Uppföljning av internkontrollplan har genomförts och resulterade i att Rättssäker 
myndighetsutövning och På ett säkert sätt hantera situationer som upplevs som hotfulla 
för ledamöter är uppfyllda. 
 
Beslut i nämnden enligt regelverken, är delvis uppfyllt. Då ärenden varar över 2020-
2021 så kan konstateras att det totalt finns 50 aktuella ärenden. Av dessa har 19 
nämndsbeslut bifallits enligt nämndens beslut och i 3 beslut har domslut gått nämnden 
emot. Resterande ärenden är ännu inte avgjorda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Internkontrollplan 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic  
Controller Ann-Sofi Johansson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 5 XXX, Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, avstyckning B2021-504 

2021/3297 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken enbostadshus och 
avstyckning på fastigheten XXX. Tomterna föreslås få en area mellan 1500 – 1800 kvm 
och placeras på fastighetens västra del mot Nabbavägen. Sökande har angett att man 
vill ha möjlighet att uppföra byggnader med en storlek på mellan 110 – 150 kvm. Enligt 
ansökan har byggnaderna placerats med hänsyn till naturen, höjdskillnader m.m. och att 
byggnaderna ska utformas med stor hänsyn till platsens landskapsbild. Tomterna 
planeras få en gemensam in- och utfart till Nabbavägen. Vatten och avlopp är tänkt att 
lösas med en gemensam anläggning för de nya fastigheterna. 
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Fastigheten är belägen på halvön Nabben ca 5 km söder om Mörrums tätort och 
området som ansökan avser är ca 7700 kvm stort. 
 
Nuvarande markanvändning 
Området ligger i ett jordbrukslandskap och består av hagmark med inslag av buskar och 
träd samt berg i dagen. I området finns flera stenmurar och ett registrerat skyddsvärt 
träd. Det finns även flera upptrampade stigar som leder genom området. 
 
Planer och program 
Kommunens översiktsplan 
Området ingår i delområde N – Västra mellan- och kustbygden i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen anger att ny bebyggelse som innebär stärkt underlag för 
service ska ses som positivt. Ny bebyggelse i området ska så långt som möjligt 
lokaliseras i anslutning till redan befintlig bebyggelse och infrastruktur. Ny bebyggelse 
ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. 
Jordbruks- och skogsbruksintressen ska beaktas likaså kulturmiljövård, naturvård, 
turism och friluftsliv. I området är det även viktigt att beakta Södra Cell Mörrum vid 
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beslut om förändrad markanvändning i dess närhet för att undvika utökade restriktioner 
på befintliga verksamheter. 
 
Bedömning 
Området ligger ca 125 meter från fastighetsgränsen till Södra Cell Mörrums 
verksamhetsområde. I översiktsplanen framgår det att det är viktigt att beakta Södra 
Cell Mörrums vid beslut om förändrad markanvändning i dess närhet för att undvika 
utökade restriktioner på befintliga verksamheter. Miljöförbundet har i sitt yttrande 
framfört att rekommenderat riktvärde på 500 meter är en bra utgångspunkt för att 
bedöma vilket skyddsavstånd som är lämpligt mellan bostäder och pappersbruk, men att 
en bedömning får göras i varje enskilt fall. Södra Cell Mörrum har getts tillfälle att yttra 
sig i ärendet och har meddelat att dem inte har några synpunkter. 
 
Området som föreslås bebyggas ligger i ett jordbrukslandskap och består till stor del av 
betesmark. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Enligt översiktsplanen ska jordbruksintressen beaktas. 
Sökt åtgärd innebär att befintlig betesmark delvis tas i anspråk vilket inte anses vara 
förenligt med riktlinjerna i kommunens översiktsplan. 
 
Detaljplan 
Området omfattas inte av någon detaljplan. 
 
Naturvårdsprogram 1993 
Området är utpekat i kommunens naturvårdsprogram från 1993 och ingår i område K1 
”Elleholms nabbe”. Området beskrivs som en omväxlande och vacker kuststräcka med 
öppna marker, delvis betade ända ned till havet. Rekommendationen för området är att 
nuvarande markanvändning bör bestå för att naturvärdena skall bibehållas i området. 
Fortsatt bete bör ske. 
 
Bedömning 
Sökt åtgärd innebär att befintlig betesmark delvis tas i anspråk vilket inte anses vara 
förenligt med rekommendationerna i naturvårdsprogrammet. 
 
Riksintresse 
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, totalförsvaret 
(lågflygningsområde med påverkansområde samt MSA-område för luftrum), 
kommunikationer (MSA-ytor), naturvård och rörligt friluftsliv. I väster gränsar området till 
riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv och yrkesfiske. 
 
Bedömning 
Sökt åtgärd bedöms inte påverka riksintressena negativt. 
 
Övriga regleringar och intressen 
Området ligger inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag, skärgårds- och kustlandskap 
utpekat på grund av höga natur- och kulturvärden. Området gränsar även till 
värdetrakter i marin miljö. 
 
Bedömning 
Sökt åtgärd bedöms inte påverka dessa intressen negativt. 
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Jordbruksmark 
Berört område omfattas av jordbruksmark. Jordbruksmark är en långsiktig resurs som i 
framtiden beräknas bli ännu mer värdefull än idag, som ett led av globala 
klimatförändringar. 
 
Jordbruksmarken skyddas i Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, 3 kapitlet 4 §:   
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 
 
Det är Plan- och bygglagens 2 kapitel 2 § som reglerar att kommunerna ska beakta den 
delen av miljöbalken vid beslut om markanvändning. Detta innebär att följande frågor 
måste besvaras vid en prövning av bygglov/förhandsbesked/detaljplan på 
jordbruksmark:   
 

 Rör det sig om jordbruksmark och i så fall, är marken brukningsvärd 
jordbruksmark?   

 Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga samhällsintressen?  

 Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från allmän 
synpunkt genom att annan mark används? 

 
Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. 
 
Under handläggningen har sökande beskrivit och motiverat ianspråktagandet av 
jordbruksmarken. Enligt information från sökande har området historiskt varit ett 
sommarbete för ungdjur. Området används även idag som bete och det har gått 
nötkreatur i området under en del av sommaren som sedan flyttats till andra områden. 
Området röjdes med slaghack 2020 eftersom de betande djuren inte klarar att hålla 
naturen öppen. Dem uppskattar att området som föreslås bebyggas utgörs av cirka 20 
% betesmark. Resterande ytor utgörs av berg i dagen, ris, buskar (typ slånbär), nässlor, 
ormbunkar och sly. Den återstående delen av fastigheten kan fortsätta betas efter en 
exploatering. 
 
Bedömning 
I det här fallet bedömer kommunen att jordbruksmarken inom fastigheten är 
brukningsvärd med hänsyn till att den klassificeras som stödberättigad jordbruksmark av 
Jordbruksverket, samt att området används för bete. Området ligger även i anslutning till 
två andra ytor som är stödberättigade av Jordbruksverket. Jordbruksverkets 
blockdatabas innehåller uppdaterad information om all stödsökt jordbruksmark i Sverige 
och är en stark indikator på att marken lämpar sig för jordbruksproduktion. 
 
Flera av åtgärderna är placerade på ytor som är stödberättigade och som kommunen 
bedömer som brukningsvärd jordbruksmark (infartsväg, tomt A och B samt angiven plats 
för brunn). 
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Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken 3 kap 4 § endast tas i anspråk om 
det rör sig om ett väsentligt samhällsintresse samt att byggnationen inte går att 
genomföra på en annan plats. Fyra stycken enbostadshus bedöms inte vara ett 
väsentligt samhällsintresse och ansökan bedöms därför inte vara lämplig utifrån ovan 
beskrivna kriterier. Kommunen bedömer även att det är möjligt att begränsa 
exploateringen till en plats som inte berörs av brukningsvärd jordbruksmark. 
 
Med hänvisning till 3 kap. 4 § i MB bedöms därmed önskad åtgärd inte vara lämplig på 
den ansökta platsen. 
 
Djurhållning 
Sökt åtgärd ligger i ett jordbrukslandskap och djurhållning kan förekomma i dess närhet. 
Idag finns inga reglerade skyddsavstånd för djurhållning utan enbart olika 
rekommendationer, främst framtagna med hänsyn till allergirisker. Enligt nu rådande 
rekommendationer är det viktigaste att ta hänsyn till förutsättningarna i det enskilda 
etableringsfallet. Beroende på platsens bebyggelsetäthet anses olika avstånd vara 
möjliga. Med detta menas att på landsbygden kan man acceptera direkt närhet till 
djurhållning, medan eventuella djurhållare i tätortsbebyggelse måste visa stor hänsyn till 
närboende. 
 
Bedömning 
Området ligger i ett jordbrukslandskap och består av hagmark som betas. 
Omgivningspåverkan från djurhållning bör kunna accepteras i en lantlig miljö och 
befintliga bostadshus i närområdet har liknande förutsättningar. Lokaliseringen bedöms 
därmed inte vara olämplig utifrån djurhållningen i området. 
 
Strandskydd 
Berörd del av fastigheten omfattas inte av något strandskydd. 

Figur 1. Sökta åtgärder i förhållande till jordbruksblock enligt jordbruksverkets inventering 
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Biotopskydd 
Länsstyrelsen och Miljöförbundet har i sina yttranden framfört att stenmurar, öppna 
diken, odlingsrösen och åkerholmar i anslutning till jordbruksmark omfattas av 
bestämmelserna om biotopskydd liksom alléer. Förekommer sådana landskapselement i 
området och de riskerar att skadas kan det krävas en dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap 11§ MB.  
 
Bedömning 
I området finns flera stenmurar som eventuellt är biotopskyddade. Om dessa, eller 
andra landskapselement enligt ovan, riskerar att skadas kan det krävas en dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Området ligger lågt och i nära anslutning till havet. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör 
”Nya bostäder och komplementbostadshus” förläggas till en säkerhetsnivå på +3,0 
meter (RH 2000) då 2100 används som planeringshorisont. Delar av området, inklusive 
Nabbavägen som området avses angöras mot, ligger lägre än gällande säkerhetsnivån 
på +3,0 meter. Sökande har i sin ansökan angett att tomter och byggnader kommer att 
ligga på mark med höjd över +3,0 meter över havet. 
 

 
Figur 2. Översvämningsrisk - Havsnivå år 2100, säkerhetsnivåer (LST 2015) 

 
Bedömning 
Tomt B, delar av tomt A, C och D samt delar av tillfartsvägen (Nabbavägen) ligger lägre 
än säkerhetsnivån på +3,0 meter och riskerar att översvämmas i framtiden, vilket bland 
annat kan komma att påverka möjligheten för räddningstjänst, ambulans och hemtjänst 
att ta sig till platsen. Störningar kan också uppkomma på annan infrastruktur som 
försörjning av energi, dricksvatten, avlopp och telekommunikation. Lokalisering av ny 
bebyggelse i området bedöms därför inte vara förenligt med plan- och bygglagens 
bestämmelser i 2 kap 5 § om att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-01-19 

Sida 14(77) 

 
 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor, 
översvämningar och erosion. 
 
Geologi och markförutsättningar 
Enligt SGU:s kartor över jordytan består området av morän, sand och berg i dagen. 
Berggrunden betecknas som gnejs. 
 
Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av markradon. En 
markradonmätning bör dock utföras innan byggnation, alternativt att bostäderna byggs i 
radonsäkert utförande. 
 
Bedömning  
Markens geologiska förutsättningar bedöms inte påverka lämplighetsprövningen för 
önskad åtgärd och frågan bedöms därmed inte behöva undersökas vidare i detta skede. 
 
Trafik 
De nya fastigheterna föreslås få en gemensam infart från Nabbavägen. 
 
Bedömning  
Utfarten är bra placerad på en raksträcka med goda siktförhållanden. Idag finns en ca 5 
meter bred öppning i befintlig stenmur mot Nabbavägen. För att möjliggöra en 
anslutning till Nabbavägen har sökande fått tillstånd från länsstyrelsen att riva ca 2 
meter av stenmuren för att kunna bredda infarten till området. Det är viktigt att nya vägar 
i området uppfyller ställda krav på tillgänglighet för räddningstjänst- och 
renhållningsfordon (se mer i respektive yttrande från räddningstjänst och VMAB). 
 
Vatten och avlopp 
Området ligger utanför befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I närområdet 
finns en befintlig vattenledning. Enligt ansökan skulle de nya byggnaderna inledningsvis 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp, men efter att Karlshamns Energi och Vatten 
lämnat sitt yttrande framgår det att en sådan anslutning inte är möjlig i dagsläget. 
Sökande har därför ändrat sin ansökan och angett att tillgången på vatten- och avlopp 
ska ske genom enskild anläggning. 
 
Bedömning 
KEVAB (Karlshamns Energi och Vatten AB) bedömer att befintlig vattenledning i 
närheten av området inte har kapacitet för fler anslutningar. Området ligger i närheten 
av Nabben som är ett av områdena som ingår i det pågående VA-planarbetet. Det går i 
nuläget inte att säga när en utbyggnad vid Nabben kan ske och i dagsläget kan därför 
inte de nya fastigheterna ansluta till kommunalt vatten- och avlopp. Sökande har varit i 
kontakt med KEVAB för att diskutera olika lösningar och kommit fram till att det krävs en 
enskild lösning för vatten- och avlopp fram tills det att kommunen har byggt ut 
ledningsnätet i området. Sökande har därför kompletterat sin ansökan med information 
om att vatten- och avlopp ska lösas med en gemensam anläggning för de fyra tomterna. 
 
Miljöförbundets preliminära bedömning är att det sannolikt går att anlägga en enskild 
avloppsanläggning på platsen. Den slutliga bedömningen görs dock först när en 
ansökan inkommit till Miljöförbundet. Området ligger i närheten av Mörrumsån och 
därför kommer hög skyddsnivå för miljö att råda vid anläggandet av en 
avloppsanläggning. Det är möjligt att ett tillstånd för den enskilda avloppsanläggningen 
kan komma att tidsbegränsas tills dess att allmän VA-anslutning blir tillgänglig. 
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Tillsynsmyndigheten (Miljöförbundet) kan då kräva att anslutning ska ske när möjlighet 
ges. 
 
Avfallshantering 
I ansökan saknas en redogörelse för hur avfallshanteringen är tänkt för de nya 
fastigheterna, därför förutsätts traditionell hämtning vid fastighet. Nya fastigheter 
behöver ha farbar väg med goda vändmöjligheter fram till fastigheterna för att hämtning 
ska kunna utföras. Infarten till de nya fastigheterna behöver därför utföras så att den är 
godkänd för renhållningsfordon och det behöver finnas tillräckligt stora ytor för att 
fordonen ska kunna vända vid fastigheterna. Om farbar väg inte kan ordnas ska 
fastighetsägaren anvisas en plats av kommunen där avfall kan hämtas. 
 
Bedömning 
Kommunen har inga ytterligare synpunkter gällande avfallshanteringen. 
 
Markförlagda ledningar 
E.ON har markförlagda låg- och mellanspänningskablar samt ett kabelskåp som berörs 
av tomterna A och B. Byggnad, upplag eller annan anläggning får inte uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från markkablar. I yttrandet finns mer information om vilka 
regler som gäller vid byggnation intill ledningar och kabelskåp. 
 
E.ON informerar även om att vid avstyckning så ska eventuella rättigheter för 
anläggningar föras över till den nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med en 
fastighetsreglering. 
 
Bedömning 
Föreslagen byggnation bedöms inte påverka befintliga ledningar eller kabelskåp. 
Information och regler från E.ON ska beaktas och följas. Kommunen har inga ytterligare 
synpunkter gällande befintliga ledningar. 
 
Yttranden 
 
Rågrannar, Karlshamn Energi, E.ON, Västblekinge Miljö AB, Miljöförbundet Blekinge 
Väst, Södra Cell Mörrum, Räddningstjänsten Västra Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge 
län och kommunens avdelning gata/trafik har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
Inkomna yttranden sammanfattas nedan men bifogas även i sin helhet. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen informerar om de riksintressen aktuell fastighet berörs av. 
 
Frågan om brukningsvärd jordbruksmark är sannolikt aktuell i detta ärende eftersom 
delar av området är klassificerat som betesmark och brukas 2021 enligt 
Jordbruksverkets databas över jordbruksmark.  
 
Eftersom området inte ligger inom detaljplanerat område bör åtgärden anmälas för 
samråd enligt 12 kap. 6 § MB då det kan ha en väsentlig påverkan på naturmiljön. 
Stenmurar, öppna dike, odlingsrösen och åkerholmar i anslutning till jordbruksmark 
omfattas av bestämmelserna om biotopskydd liksom alléer. 
 
Länsstyrelsen upplyser även om skyddade arter och invasiva främmande arter. 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
Förhandsbeskedet berör område K1 (Elleholms nabbe) i kommunens 
naturvårdsprogram från 1993. Det pågår ett arbete med att revidera 
naturvårdprogrammet. Nu sökt exploatering bedöms i nuläget inte ha mer än marginell 
påverkan på det pågående arbetet med att revidera naturvårdsplanen. 
 
Miljöförbundet vill upplysa om att stenmuren längs vägen väster om tomterna sannolikt 
omfattas av generellt biotopskydd för stenmur i jordbruksmark enligt kap 7 kap 
miljöbalken. 
 
I området finns ett registrerat skyddsvärt träd. Skyddsvärda träd får inte skadas, om det 
finns risk för negativ påverkan ska samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken hållas med 
länsstyrelsen. 
 
Miljöförbundet har kompletterat sitt yttrande rörande skyddsavstånd från Södra Cells 
verksamhetsområde, efter begäran från byggnadsnämnden, och anser att 
rekommenderat riktvärde på 500 meter är en bra utgångspunkt. 
 
Miljöförbundets preliminära bedömning är att det sannolikt går att anlägga enskild 
avloppsanläggning på platsen. 
 
Förvaltning fastighet och tekniska, gata/trafik 
Nabbavägen är en enskild väg med statsbidrag från Trafikverket. Drift och underhåll 
sköts av kommunen. Vägen är relativt smal och den planerade byggnationen kommer 
att ge upphov till en viss trafikökning. Utfarten är bra placerad på en raksträcka med 
goda siktförhållanden. Med tanke på att projektet nu omfattar 4 hus istället för 16 hus i 
ursprungsförslaget, bedömer vi inte att några förbättringsarbeten på den enskilda vägen 
behöver utföras och inte heller någon trafikutredning. 
 
Karlshamns Energi AB 
Inga synpunkter från elnät, värme och bredband. 
 
Karlshamns Energi och Vatten AB 
Området ligger utanför befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Vi har 
inte spillvatten i närheten av området idag och befintlig vattenledning har inte kapacitet 
att ansluta fler. Området ligger i närheten av Nabben som är ett av de områden som 
ingår i det pågående VA-planarbetet. För närvarande kan inte fastigheterna ansluta till 
kommunalt vatten och avlopp. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Vid eventuell brand eller annan händelse som kräver Räddningstjänstens assistans är 
det viktigt att vi har möjlighet att ta oss till den aktuella platsen. Vägbredder, kurvradier, 
fira höjder och bärigheten för vägarna som ska betjäna bostäderna bör vara anpassade 
efter detta. Räddningstjänsten ser gärna att återvändsgränder undviks, men om dessa 
ska användas är det viktigt att vändzonerna hålls fria från parkerade bilar så att de inte 
hindrar våra fordon. 
 
Västblekinge Miljö AB 
I ansökan saknas en redogörelse för hur avfallshantering är tänkt på fastigheten, därför 
förutsätts traditionell hämtning vid fastighet. Om nya fastigheter bildas så behöver dessa 
ha farbar väg med goda vändmöjligheter fram till fastigheterna. 
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Södra Cell Mörrum 
Vi har inte några synpunkter på avstyckning av 4 stycken tomter på fastigheten XXX. 
 
E.ON Energidistribution AB 
Inom tomt A och B har E.ON markförlagda låg- och mellanspänningskablar samt ett 
kabelskåp som berörs. 
E.On informerar om vad som gäller vid byggnation och andra åtgärder intill deras 
anläggningar, samt hur eventuella rättigheter ska hanteras vid en fastighetsförändring.  
 
Fastighetsägare XXX 
Har inga synpunkter på förslaget förutom vägen dit. Nabbavägen är smal med få 
mötesplatser som redan nu är hårt trafikerad, även med tung trafik. Vissa delar av 
vägen är i dåligt skick och ofta gropig. 
 
Fastighetsägare XXX 
Har inte något emot avstyckningen men framför frågan om det vid eventuella 
sprängningar under byggnation finns risk att dennes fastighet kan skadas eftersom den 
står på berg och det är kort avstånd mellan fastigheterna. Hänsyn bör tas till avståndet 
mellan fastigheterna. Fastighetsägaren framför även att Nabbavägen är smal och 
ganska hårt belastad med trafik, vilket är något som bör ses över. 
 
Kommunicering 
 
Samtliga remissyttranden och granneyttranden har kommunicerats till sökanden. 
Inkomna bemötande från sökanden sammanfattas nedan men bifogas även i sin helhet.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har valt att bemöta inkomna synpunkter gällande brukningsvärd jordbruksmark 
i området. De skriver att området historiskt har varit ett sommarbete för ungdjur och det 
har gått nötkreatur i området under en del av sommaren som sedan flyttats till andra 
områden. Området röjdes med slaghack 2020 eftersom de betande djuren inte klarar att 
hålla naturen öppen. Det område som föreslås bebyggas utgörs av cirka 20 % 
betesmark. Resterande ytor utgörs av berg i dagen, ris, buskar (typ slånbär), nässlor, 
ormbunkar och sly. Den återstående delen av fastigheten kan fortsätta betas efter en 
exploatering. 
 
De skriver vidare att länsstyrelsen i Blekinge gjort bedömningar i två andra ärenden i 
området vad gäller brukningsvärd jordbruksmark. Bland annat har länsstyrelsen lämnat 
ett yttrande i en tidigare ansökan om planbesked för området och framfört att ca 30 % 
av det då aktuella området är jordbruksmark och att nu sökt åtgärd är placerad på den 
del av fastigheten som inte omfattas av jordbruksmark. Länsstyrelsen har även prövat 
en ansökan om biotopskyddsdispens för stenmuren som ligger i anslutning till tomt A. 
Av länsstyrelsens beslut framgår att den aktuella delen av stenmuren inte omfattas av 
biotopskydd eftersom muren inte ligger i anslutning till jordbruksmark. Sökande hänvisar 
även till Jordbruksverkets webbsida med information om bidrag för betesmark. Sökande 
anser, sett till bl.a. länsstyrelsens utlåtanden och informationen från Jordbruksverket, att 
det vore felaktigt att klassa området som brukningsvärd jordbruksmark. 
 
Sökande har även inkommit med ett yttrande från Hushållningssällskapet. Av yttrandet 
framgår att en del av området är blocklagd jordbruksmark med ägoslaget betesmark i 
Jordbruksverkets blockdatabas. Det fanns ett femårigt åtagande för bevarande av 
värdefulla betesmarker på skiftet som avslutades 2021 då åtagandeperioden gått ut. 
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Skiftet bedöms inte vara tillräckligt värdefullt för att klassificeras till den högre 
ersättningsnivån ”särskilda värden”. Vid besök i fält konstaterade 
Hushållningssällskapets representant att det inte finns några större naturvärden på 
platsen och det pågår en igenväxning av området. Det är tveksamt om skiftet hade 
klarat en fältkontroll av Länsstyrelsen avseende skötselvillkoren ”ingen igenväxning” och 
”god avbetning”. Om igenväxningen fortsätter under ytterligare några år kommer skiftet 
med största sannolikhet inte att utgöras av betesmark längre. Sammantaget bedömer 
Hushållningssällskapet att den aktuella delen av skiftet knappast kan betraktas som 
brukningsvärd jordbruksmark enligt Miljöbalkens intention. Markbiten saknar betydelse 
för jordbruksproduktionen i området. 
 
Sökanden har inkommit med bemötande av yttranden gällande risken för skador på 
befintlig bebyggelse till följd av eventuella sprängningar i samband med en exploatering. 
Vid en eventuell bergsprängning på någon av tomterna kommer man ta hjälp av 
experter och garantera att grannfastigheten inte blir skadad. 
 
Sökande har även bemött Miljöförbundets yttrande angående enskild vatten- och 
avloppslösning. Sökande har antagit att ett förhandsbesked ska pröva avloppsfrågan 
fullt ut och ställer sig frågande till att det ska göras ytterligare prövningar även om man 
får ett positivt förhandsbesked. Dem avser att skaffa en avloppsanläggning med hög 
reningseffekt men förstår att en kommunal avloppsanläggning har bättre reningseffekt 
än en enskild. Är det 10 år mellan byggande av den enskilda anläggningen och 
inkoppling på kommunalt system kan det vara befogat att ändra. Om det bara är 1-2 år 
mellan aktiviteterna är det inte ekonomiskt befogat för en fastighetsägare. 
 
Vad gäller översvämningsrisken anser sökande att det bör kunna villkoras att byggnader 
ska placeras över säkerhetsnivå på +3,0 meter och att marken i området bör kunna 
höjas för att uppnå detta. Vad gäller risken att tillfartsvägen (Nabbavägen) 
översvämmas anser sökande är en generell fråga som inte ska kopplas till detta ärende. 
Den dagen kommunen bygger ut vatten och avlopp i området bör man även justera 
höjden på vägen eftersom det redan idag finns ett flertal bostäder längs med vägen som 
också påverkas av översvämningsrisken. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens kommentar på inkomna yttranden 
Sökanden har ändrat sin ansökan vad gäller lösning av vatten och avlopp efter yttrande 
från Karlshamns Energi och Vatten. Inkomna synpunkter på Nabbavägens utformning 
har inte sökande bemött, men kommunens avdelning för gata/trafik har genom sitt 
yttrande gjort bedömningen att fyra nya hus i området inte innebär några krav på 
förbättringsarbeten på vägen för att öka kapaciteten.  
 
Synpunkter om att eventuell brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk kvarstår. 
Sökande har angett att placeringen av tomter och byggnader är valda för att begränsa 
ianspråktagandet av betesmarken. Sökande har i senare yttranden framfört att ingen del 
av den mark som tas i anspråk kan anses vara brukningsvärd jordbruksmark.  
Med hänvisning till att området används för bete och klassificeras som stödberättigad av 
Jordbruksverket anser kommunen att delar av området utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark som tas i anspråk, vilket måste beaktas i kommunens samlade 
bedömning.  
 
Vad sökande anfört gällande översvämningsrisken för framförallt tillfartsvägen innebär 
ingen förändring av förhållandena på platsen. Kommunen anser att risken för 
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översvämning av tillfartsvägen kvarstår, vilket måste beaktas i kommunens samlade 
bedömning. 
 
Motivering av beslut 
 
Jordbruksmark 
Jordbruk är av nationell betydelse och jordbruksmark anses vara brukningsvärd om den 
med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion. Sådan mark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande framfört att frågan om brukningsvärd jordbruksmark 
sannolikt är aktuell i detta ärende eftersom delar av området är klassificerat som 
betesmark och brukas 2021 enligt Jordbruksverkets databas över jordbruksmark. De 
framför även att stenmurar, öppna diken, odlingsrösen och åkerholmar i anslutning till 
jordbruksmark omfattas av bestämmelserna om biotopskydd. Även Miljöförbundet har i 
sitt yttrande upplyst om att stenmuren längs vägen väster om tomterna sannolikt 
omfattas av generellt biotopskydd eftersom den ligger i anslutning till jordbruksmark, 
som utgörs av betesmark i detta sammanhang. 
 
Kommunen bedömer att jordbruksmarken inom fastigheten är brukningsvärd med 
hänsyn till att den klassificerats som stödberättigad jordbruksmark av Jordbruksverket, 
samt att området används för bete och utgör en del i ett sammanhängande område som 
betas där två andra ytor, som också är stödberättigade, ingår. Jordbruksverkets 
blockdatabas är en stark indikator på att marken lämpar sig för jordbruksproduktion. 
Infartsvägen, tomt A och B samt angiven plats för brunn är placerade inom 
jordbruksblocket för betesmark som kommunen bedömer som brukningsvärd 
jordbruksmark. 
 
Kommunen bedömer att en byggnation i enlighet med ansökan berör ett privat intresse 
som inte kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Kommunen bedömer även att 
det är möjligt att begränsa exploateringen till en plats som inte berörs av brukningsvärd 
jordbruksmark. Med hänvisning till 3 kap. 4 § i MB bedöms därmed önskad åtgärd inte 
vara lämplig på den ansökta platsen. 
 
Översvämningsrisk 
Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör ”Nya bostäder och komplementbostadshus” förläggas 
till en säkerhetsnivå på +3,0 meter (RH 2000) då 2100 används som planeringshorisont. 
Havet kommer dessutom att fortsätta att stiga även efter 2100. Allteftersom havets 
globala medelnivå stiger i ett varmare klimat, blir även de höga havsnivåerna högre 
eftersom både snabba och långsamma vattenståndsförändringar sker ovanpå ett högre 
rådande medelvattenstånd. Vid höga vattenstånd förekommer redan idag vattenstånd 
på nivåer upp till 140 cm vid Blekingekusten. Väl vald lokalisering är det bästa skyddet 
mot översvämning och ska alltid föredras framför andra åtgärder som exempelvis att 
ändra ett områdes topografi. 
 
Aktuellt område ligger lågt utmed kusten och delar av området och tillfartsvägen 
(Nabbavägen) ligger lägre än säkerhetsnivån på +3,0 meter och riskerar att 
översvämmas i framtiden. Att Nabbavägen, som är enda tillfartsvägen till området, 
riskerar att översvämmas kan komma att påverka möjligheten för räddningstjänst, 
ambulans och hemtjänst att ta sig till platsen. Störningar kan också uppkomma på 
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annan infrastruktur som försörjning av energi, dricksvatten, avlopp och 
telekommunikation. Utan att säkerställa att Nabbavägen inte påverkas av 
översvämningsrisken bedöms sökt åtgärd inte vara förenlig med plan- och bygglagens 
bestämmelser i 2 kap. 5 § om att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor, 
översvämningar och erosion. 
 
Översiktsplan och Naturvårdsprogram 
I översiktsplanen är kommunens viljeinriktning tydlig. Att så långt möjligt ta hänsyn till 
riskerna för människors hälsa och säkerhet samt naturmiljön. Och att så långt möjligt 
förebygga olycksrisker. För att uppnå detta anges bland annat att klimatförändringarna 
(högre temperatur, ökad nederbörd och översvämning, stigande havsnivåer och ökad 
risk för ras, skred och erosion) ska beaktas vid beslut som rör mark- och 
vattenanvändningen i kommunen. Den tänkta lokaliseringen avviker från kommunens 
viljeinriktning gällande översvämningsrisken. 
 
Enligt översiktsplanen ska jordbruksintressen i området beaktas. I naturvårdsprogram 
1993 är rekommendationen för området: ”För att naturvärdena skall bibehållas i området 
bör nuvarande markanvändning bestå. Fortsatt bete bör ske.” Sökt åtgärd innebär att 
befintlig betesmark delvis tas i anspråk vilket inte anses vara förenligt med riktlinjerna i 
kommunens översiktsplan eller rekommendationerna i naturvårdsprogrammet. 
 
Sammanfattande bedömning 
Med beaktande av ovanstående är den sammanfattande bedömningen att en 
byggnation i området enligt ansökan inte är förenligt med plan- och bygglagens 
bestämmelser i 2 kap. 2 § om att mark- och vattenområden ska användas för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-01-12 
Epostmeddelande Synpunkter från sökande inkom 2022-01-11 
Epostbilaga, Yttrande Hushållningssällskapet inkom 2022-01-09 
Epostbilaga, Presentation inkom 2022-01-09 
Epostmeddelande, Information från sökande inkom 2022-01-09 
Epostmeddelande, Sökandes analys av höjder inkom 2021-12-10 
Epostmeddelande, Synpunkter från sökande inkom 2021-12-10 
Epostmeddelande, Synpunkter från sökande inkom 2021-12-07 
Bilaga, synpunkter från sökande inkom 2021-12-03 
Epostmeddelande, Synpunkter från sökande inkom 2021-12-03 
Epostmeddelande, Sökandes bemötande av inkomna yttranden samt beslut från 
Länsstyrelsen angående borttagning av stenmur inkom 2021-11-05 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst angående VA-lösning inkom 2021-11-02 
Epostbilaga, Beskrivning av VA-lösning och jordbruksmark inkom 2021-10-21 
Epostbilaga, Reviderad situationsplan inkom 2021-10-21 
Yttrande, XXX inkom 2021-09-21 
Yttrande, XXX inkom 2021-09-21 
Yttrande, XXX inkom 2021-09-21 
Bilaga, karta E.ON inkom 2021-09-17 
Remissvar, E.ON inkom 2021-09-17 
Remissvar, Södra Cell Mörrum inkom 2021-09-16 
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Remissvar, Räddningstjänsten inkom 2021-09-15 
Remissvar, Länsstyrelsen inkom 2021-09-14 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst, komplettering angående skyddsavstånd Södra 
Cell inkom 2021-09-13 
Fotomontage, Foton från platsbesök inkom 2021-09-09 
Remissvar, KEVAB inkom 2021-09-06 
Remissvar, Förvaltning fastighet och tekniska, gata/trafik inkom 2021-09-06 
Bilaga, gata/trafik inkom 2021-09-06 
Yttrande, XXX inkom 2021-09-03 
Bilaga, Skydda träd vid arbete inkom 2021-09-03 
Bilaga, Fantastiska träd inkom 2021-09-03 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2021-09-03 
Remissvar, VMAB inkom 2021-09-02 
Remissvar, Karlshamns Energi inkom 2021-09-02 
Ansökan, inkom 2021-08-25 
Bilaga, Beskrivning omfattning mm inkom 2021-08-25 
 
Yrkande 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska bifallas.  
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med sitt förslag, det vill säga att bifalla ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Granne med synpunkter, XXX 
Granne med synpunkter, XXX 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp 
 
 
Avgift 9 166 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 6 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 2022/75 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett friliggande 
garage på fastigheten XXX. På fastigheten finns idag två stycken bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader. Sökande har för avsikt att stycka fastigheten XXX till 
tre fastigheter, varav den ena fastigheten är tänkt att bebyggas med ett nytt 
enbostadshus och garage. In- och utfart är tänkt att ske mot Gungvalavägen. Sökande 
har angett att man tänkt ansluta det nya bostadshuset till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Fastigheten är belägen i nordöstra delen av Mörrums tätort längs med Gungvalavägen. 
Området som ansökan avser är ca 2500 kvm stort. 
 
Nuvarande markanvändning 
På fastigheten finns idag två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader, 
gräsytor och berg i dagen. Västra delen av fastigheten utgörs delvis av blandskog med 
tall och lövträd. På fastigheten finns stora nivåskillnader med de högsta nivåerna i väst. 
 
Planer och program 
Kommunens översiktsplan 
Området ingår i delområde C2 ”Kransbebyggelsen” i kommunens översiktsplan. Inom 
området är den huvudsakliga utvecklingsinriktningen tätortsbebyggelse. I delområdet 
kan komplettering och förtätning leda till att det finns ett brett utbud av bostadstyper och 
upplåtelseformer. Det ska vara möjligt för alla att hitta en bostad som passar livets olika 
skeden med närhet till service och tätortsnära naturområden. För att uppnå dessa 
viljeinriktningar anges att man ska se över möjligheterna att förtäta och komplettera den 
befintliga tätortsväven med såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder som 
verksamheter. Vid förändringar inom kransbebyggelsen ska värdefulla naturområden 
beaktas. 
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Bedömning 
Sökt åtgärd bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan. 
 
Detaljplan 
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan men gränsar i söder till detaljplan C32 
som tillåter allmänt ändamål, idrottsändamål och friliggande bostäder. 
 
Naturvårdsprogram 1993 
I väst gränsar området till kommunens naturvårdsprogram från 1993, område M 10 
”Mörrum”. Området beskrivs som ett tätortsnära område som utnyttjas av 
Norrevångsskolan. Området innehåller en blandning av mindre biotoper, bl.a. sluttningar 
ned mot Mörrumsån och i norr en ört- och svamprik ängsliknande mark. 
Rekommendationerna för området är att markanvändningen i området bör vara sådan 
att skolans behov av naturnära utflyktsområde kan tillgodoses. 
 
Bedömning 
Sökt åtgärd bedöms inte påverka området som pekats ut i naturvårdsprogrammet 
negativt. 
 
Riksintresse 
Området ligger inom riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med 
påverkansområde samt MSA-område för luftrum), kommunikationer (MSA-ytor) och 
rörligt friluftsliv. 
 
Bedömning 
Sökt åtgärd bedöms inte påverka riksintressena negativt. 
 
Övriga regleringar och intressen 
Området ligger inom Biosfärsområde Blekinge Arkipelag. Enligt den samverkansplan 
som Länsstyrelsen i Blekinge tog fram 2011 för biosfärsområdet är syftet att behålla de 
höga natur- och kulturvärden som finns samtidigt som en progressiv 
näringslivsutveckling kan ske inom området. 
 
Bedömning 
Sökt åtgärd bedöms inte påverka intresset negativt. 
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden beaktas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. 
 
Bedömning 
Frågor om utformning hanteras inte i förhandsbeskedet, däremot kommer frågan 
bevakas i ett eventuellt bygglovsskede när mer detaljerade ritningar och exakta 
placeringar finns redovisade. Då kommer utgångspunkten vara att den nya 
byggnationen utgår från den kulturmiljö och landskapsbild som finns på platsen. 
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Jordbruksmark 
Området ligger inom länsstyrelsens kartunderlag för brukningsvärd jordbruksmark. 
Avgränsningen för vad som ingår i detta kartskikt är relativt generell, aktuell plats ligger 
inom Mörrums tätort och är bebyggd med två bostadshus och tillhörande 
komplementbyggnader. Marken i området utgörs av gräsytor, berg i dagen och 
blandskog. Marken i området utgörs inte av någon jordbruksmark. 
 
Bedömning 
Kommunen bedömer att aktuell fastighet inte utgörs av brukningsvärd jordbruksmark 
och jordbruksintresset bedöms inte påverkas negativt av föreslagen avstyckning och 
byggnation. 
 
Strandskydd 
Området ligger ca 350 meter från närmsta sjö eller vattendrag och berörs därmed inte 
av något strandskydd. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Området ligger förhållandevis högt och det finns inga utpekade lågpunkter med risk för 
översvämning i samband med t.ex. skyfall. 
 
Bedömning 
Utifrån tillgängliga kartunderlag bedöms det inte finnas någon risk att en nybyggnation i 
området påverkas negativt på grund av ett förändrat klimat. 
 
Geologi och markförutsättningar  
Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar att jordarten består av 
framförallt berg och delvis sand. Berggrundskartan anger att det är gnejs.  
 
Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av markradon. En 
markradonmätning bör dock utföras innan byggnation, alternativt att bostadshuset byggs 
i radonsäkert utförande. 
 
Närliggande granne har lämnat synpunkter på ansökan och framför sin oro för eventuell 
påverkan på närliggande fastigheter om det blir aktuellt med sprängningsarbeten i 
samband med nybyggnation. Stora delar av området består av berg och enligt grannens 
yttrande har tidigare sprängningar i närområdet lett till sättningar och sprickor på 
bostadshus och garage. 
 
Bedömning  
Markens geologiska förutsättningar bedöms inte påverka lämplighetsprövningen för sökt 
åtgärd och frågan bedöms därmed inte behöva undersökas vidare i detta skede. Om det 
blir aktuellt med sprängningsarbeten i samband med nybyggnation ska erforderliga 
tillstånd finnas och gällande lagar och regler följas, t.ex. kan närliggande fastigheter 
behöva besiktigas före och efter sprängningsarbeten. Detta kontrolleras och följs upp 
under byggprocessen. 
 
Förorenad mark 
Norr om området, på fastigheten XXX, finns ett objekt i Länsstyrelsen EBH-stöd rörande 
verksamhet med ytbehandling av metaller. Verksamheten har inte riskklassats och det 
saknas information om hur länge och i vilken omfattning verksamheten har bedrivits. 
Miljöförbundet Blekinge Väst har inte haft tillsyn på verksamheten, men har fått 
upprepade klagomål på eldning av diverse avfall. 
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Bedömning 
Miljöförbundet bedömer det som osannolikt att verksamheten på fastigheten XXX 
orsakat föroreningar på den planerade avstyckningen. Infartsväg och garage är placerat 
närmast den norra fastighetsgränsen, vilket minskat eventuella risker jämfört med om 
bostadshuset skulle placerats här. Om misstänkt förorening upptäcks i samband med 
grävarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och miljöförbundet omgående kontaktas. 
 
Trafik 
In- och utfart till de nya fastigheterna är tänkt att ske mot Gungvalavägen vid befintlig 
anslutning. Trafikverket är väghållare för Gungvalavägen och eventuella ändringar av 
anslutningar kräver tillstånd enligt väglagen § 39. 
 
Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av 
riksdagen fastställda riktvärden för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder 
som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. 
Riktvärden som finns i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska 
följas. Mer information finns i Trafikverkets yttrande. 
 
Bedömning  
I ärenden om förhandsbesked ska bostadsbyggnader lokaliseras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i 
fråga om omgivningsbuller. Bedömning görs att det är möjligt att uppföra en bostad på 
platsen på ett sätt som inte är skadligt för människors hälsa avseende buller. Om det 
inte är uppenbart obehövligt med hänsyn till bullersituationen, kan ett krav på beräknade 
värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats ställas i 
bygglovsskedet. I övrigt har kommunen inga ytterligare synpunkter gällande trafik. 
 
Vatten och avlopp 
Enligt ansökan ska det nya bostadshuset anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Bedömning 
Karlshamns Energi och Vatten AB (KEVAB) har i sitt första yttrande angett att dem ser 
det som svårt att upprätta nya förbindelsepunkter eftersom det inte finns befintligt vatten 
och avlopp i Gungvalavägen. Sökande har varit i kontakt med KEVAB för att utreda en 
godtagbar lösning för en anslutning till det kommunala va-nätet. KEVAB har inkommit 
med ett tillägg till sitt tidigare yttrande och anger att fastighetsstyckning ska samköras 
med bildande av en gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning. 
Gemensamhetsanläggningen ska omfatta XXX samt de två nya fastigheterna och avtal 
ska upprättas med VA-huvudmannen. Om detta följs ställer sig KEVAB positiva till sökt 
åtgärd. Kommunen har inga ytterligare synpunkter gällande vatten och avlopp. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till grannar, Karlshamn Energi AB, E.ON, Västblekinge Miljö AB, 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Räddningstjänsten Västra Blekinge, Trafikverket och 
kommunens avdelning för mark- och exploatering. 
 
Yttranden har inkommit. Alla yttranden med synpunkter finns i sin helhet som 
beslutsunderlag till ärendet. Nedan följer en sammanfattning av synpunkterna 
tillsammans med sammanfattade bemötanden från kommunen. 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
Det finns ett objekt i Länsstyrelsens EBH-stöd rörande verksamhet om ytbehandling av 
metaller på fastigheten norr om området. Det bedöms som osannolikt att denna 
verksamhet orsakat föroreningar på den planerade avstyckningen. 
 
Det kan finnas skyddsvärda träd på fastigheten, som inte tidigare är kända. Skulle det 
finnas särskilt skyddsvärda träd på platsen kan det krävas samråd med länsstyrelsen, 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken, för åtgärder som kan påverka träden negativt. 
 
Vid positivt förhandsbesked vill Miljöförbundet upplysa om följande:  
 

1. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 

2. Om fornlämning påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta Länsstyrelsen.  
 

3. Grannfastigheten XXX är identifierad som potentiellt förorenat område. Om en 
misstänkt förorening upptäcks i samband med grävarbeten ska arbetet 
omedelbart avbrytas och Miljöförbundet omgående kontaktas. 
 

4. Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam så att 
massorna inte innehåller invasiva främmande arter. 

 
Trafikverket 
Byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 12 meter och Trafikverket har inga synpunkter 
på byggnadens placering. Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som 
ansvarar för att riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överskrids. 
Nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatör eller 
fastighetsägare. Om befintlig anslutning till Gungvalavägen ska ändras genom t.ex. 
breddning krävs det tillstånd enligt väglagen § 39. 
 
Karlshamns Energi och Vatten AB 
I sitt första yttrande framför KEVAB att två nya förbindelsepunkter ska upprättas och 
avgift för dessa erläggas då området ingår i befintligt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Tekniskt är det svårt till mycket svårt att upprätta nya förbindelsepunkter då det 
inte finns befintligt VA i Gungvalavägen och man ser inte i nuläget hur man ska kunna 
lösa det och ställer sig därför inte positiva till ansökan. KEVAB framförde önskemål om 
att sökande skulle kontakta dem för att beskriva avstyckning och anslutning till VA.  
 
Efter att sökande varit i kontakt med KEVAB har ett tillägg till yttrandet inkommit. I 
tillägget skriver dem att fastighetsstyckning ska samköras med bildande av 
gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning och ska omfatta XXX och de två nya 
fastigheterna. Avtal ska upprättas mellan VA huvudmannen och 
gemensamhetsanläggningen med delägarförvaltning. Om dessa punkter följs ställer sig 
KEVAB positiva till sökt åtgärd. 
 
Karlshamns Energi AB 
Inga synpunkter från elnät, värme och bredband. 
 
Västblekinge Miljö AB 
Hämtning av kommunalt avfall sker normalt vid fastighetsgräns. Yta för uppställning av 
kärl bör placeras vid Gungvalavägen. 
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E.ON Energidistribution AB 
Har tagit del av handlingarna och har inget att erinra över ansökan. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Vid eventuell brand eller annan händelse som kräver Räddningstjänstens assistans är 
det viktigt att vi har möjlighet att ta oss till den aktuella platsen. Vägbredder, kurvradier, 
fira höjder och bärigheten för vägarna som ska betjäna bostäderna bör vara anpassade 
efter detta. Räddningstjänsten ser gärna att återvändsgränder undviks, men om dessa 
ska användas är det viktigt att vändzonerna hålls fria från parkerade bilar så att de inte 
hindrar våra fordon. 
 
Förvaltning fastighet och tekniska, mark- och exploatering 
Förutsätter att fastigheterna ansluts till kommunalt VA eller att alla erforderliga enskilda 
VA-anläggningar inryms inom nuvarande fastighet. I övrigt inget att erinra. 
 
Fastighet XXX 
Framför att stora delar av fastigheten består av berg vilket kan komma att innebära 
omfattande sprängningsarbeten för att kunna bebygga tomten. Närliggande fastigheter 
ligger på samma berg och kommer utsättas för skakningar och vibrationer i samband 
med sprängningar. Vid tidigare sprängningar i området, i samband med byggnation av 
Norrevångs förskola, uppstod sättningar och sprickor på mitt bostadshus och garage. 
Med detta som bakgrund anser jag att det är olämpligt med nybyggnation. 
 
Fastighetsägaren har skickat in ett tillägg till sitt första yttrande och framför att målet inte 
är att förhindra en eventuell nybyggnation. Om det blir aktuellt med sprängningsarbeten i 
samband med byggnation så måste det utföras noggrann besiktning av byggnaderna på 
grannens fastighet för att undvika att oklarheter uppstår i efterhand. 
 
Kommunicering 
 
Samtliga remissyttranden och negativa granneyttranden har kommunicerats till 
sökanden. 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har varit i kontakt med KEVAB och kommit fram till en lösning för anslutning av 
vatten och avlopp i samband med en avstyckning. Mer information finns i tillägg till 
yttrande från KEVAB. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att sökande och KEVAB kommit överens om en 
lösning för vatten och avlopp och har därmed inga ytterligare synpunkter. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att: Byggnation 
enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan och 
åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt intresse.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
förhandsbeskedet då marken bedöms vara lämplig för ändamålet. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-12-27 
Fotomontage, Foton från platsbesök inkom 2021-12-21 
Tillägg till yttrande, XXX inkom 2021-12-20 
Yttrande, XXX inkom 2021-12-19 
Remissvar, Förvaltning fastighet och tekniska, MEX inkom 2021-12-17 
Yttrande, XXX inkom 2021-12-17 
Remissvar, Trafikverket inkom 2021-12-17 
Sökandes svar på VA-anslutning inkom 2021-12-15 
Tillägg till remissvar, Karlshamns Energi och Vatten AB inkom 2021-12-15 
Remissvar, Räddningstjänsten Västra Blekinge inkom 2021-12-10 
Bilaga, Skydda träden vid arbete inkom 2021-12-06 
Bilaga, Fantastiska träd inkom 2021-12-06 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2021-12-06 
Remissvar, Karlshamns Energi och Vatten AB inkom 2021-12-02 
Remissvar, E.ON Energidistribution AB inkom 2021-12-02 
Situationsplan, inkom 2021-12-01 
Remissvar, Västblekinge Miljö AB inkom 2021-11-30 
Remissvar, Karlshamns Energi AB inkom 2021-11-30 
Yttrande, XXX inkom 2021-11-29 
Ansökan, inkom 2021-11-17 
Fotomontage, inkom 2021-11-17 
 
Yrkande 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, XXX, Kyrkogatan 36, 374 36  
Karlshamn 
Fastighetsägare: XXX 
Granne: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp 
 
 
Avgift 10 016 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 7 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked nybyggnad av fritidshus B2021-

677 2022/112 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Slutliga exakta dragningar av avloppsledningar, som är anpassade till terrängen, 
kommer att fastställas gemensamt med den samfällighet som finns på ön.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. 
Fastigheten XXX är en avstyckning från fastigheten XXX. Fastigheten har en storlek om 
cirka 1600m2 och är idag utan bebyggelse. Den är placerad på fastigheten XXX 
nordöstra del, nära grannfastigheten XXX. Då fastigheten ligger på en ö utan vägar 
kommer tillgång till den nya tomten ske via befintliga stigar som leder från brygga 
tillhörande XXX. 
 
Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp, via den samfällighet som 
finns på ön. Sökanden visar på möjlig ledningsdragning för vatten och avlopp.  
 
Förutsättningar 
 
Läge, mark och vegetation 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. 
Byggnaderna hamnar drygt 100 m från strandlinjen. Marken har tidigare använts som 
betesmark. Idag är områdena igenväxta och består främst av sly och mindre träd. 
Marken på platsen sluttar något mot söder och norr om platsen reser sig en mindre höjd. 
En stig passerar söder om tomten. På grannfastigheten finns ett enbostadshus av 
traditionell karaktär samt komplementbyggnader i falurött. 
 
Planer 
Platsen ingår i område P, Hällaryd och Åryds skärgård, i Karlshamns kommuns 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Översiktsplanen anger bland annat att ny bebyggelse 
ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. 
 
Riksintresse 
Fastigheten XXX omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, det 
geografiska riksintresset för högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4§ § MB. Den 
omfattas även av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § MB vad 
gäller MSA-område, väderradar samt påverkansområde för lågflygningsområde. 
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Ovanstående intressen bedöms inte påverkas negativt av byggnation enligt föreliggande 
ansökan. 
 
Strandskydd 
Aktuella avstyckningar ligger strax utanför strandskyddat område. Föreslagna tomter 
ligger dock inom ett av Länsstyrelsen föreslaget utökat strandskydd som sträcker sig 
300 meter från strandlinjen.  
 
Sökanden bör vara uppmärksam på att ett framtida beslut om utökat strandskydd kan 
påverka bland annat nedtagning av träd samt markarbeten utanför de tänkta tomterna. 
Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader, 
ändra byggnader eller sätta upp anläggningar som till exempel staket och grillplatser, 
gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer, utföra andra 
åtgärder som kan skada växt- och djurliv, som att exempelvis fälla träd.  
Dispens från strandskyddet kan ges exempelvis om området redan är ianspråktaget på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Dispensen betyder 
bara att man får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd man har fått 
dispens för. 
 
Landskapsbildskydd 
För området XXX gäller förordnande enligt 19 § NVL till skydd för landskapsbilden. En 
dispens från landskapsbildskyddet har därför sökts och beviljats av Länsstyrelsen. Enligt 
Länsstyrelsens mening kommer inte uppförandet av byggnaderna i ansökan att i 
väsentlig mån skada landskapsbilden då de placeras på ett naturligt sätt och smälter in i 
landskapsbildens skogslandskap. De kan därför tillåtas enligt de angivna reglerna om 
landskapsbildskydd.  
 
Platsen där fritidshuset föreslås placeras ligger drygt 100 meter från strandlinjen och blir 
inte exponerat i landskapet varken på land eller från havssidan enligt föreslagen 
utformning och placering. Utformningen kommer beaktas vidare i bygglovsskedet. 
 
Fornminnen 
Då inget platsbesök har gjorts på grund av väderförhållanden så har granskning av mark 
och vegetation skett med hjälp av fotografier från platsen. På en av bilderna framgår att 
det ligger en till synes mänskligt skapad stenhög i området (enligt sökanden strax 
utanför tomten). Högen är idag övertorvad och träd har börjat komma upp i den. Om 
detta är ett gammalt odlingsröse, ett gravröse, en gammal varphög eller från vilken 
tidsperiod den härstammar ifrån, kan Miljöförbundet inte avgöra men anser att sökanden 
behöver hålla någon form av enklare samråd med Länsstyrelsen, gällande 
kulturlämningar i området, innan ett bygglov lämnas in för prövning. Alla fornlämningar 
har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som 
vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts. 
 
Risker och markförutsättningar  
I området finns, enligt känt kartmaterial, inte några större risker för översvämningar vid 
skyfall. Tomten ligger cirka 5 meter över havet och därför på en höjd som inte, inom 
överkådlig tid, riskeras översvämmas vid en eventuell havsnivåhöjning. Sveriges 
geologiska undersöknings, SGU:s, jordkarta visar att det tänkta området består av berg 
och morän. Enligt den grundläggande geologiska informationen så är marken så kallad 
fast mark. I kommunens kartunderlag finns inga indikationer på att det finns risk för ras 
eller skred. Markförutsättningar ser ut att vara goda men grundläggning kommer 
beaktas i bygglovsskedet. 
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Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Förslagen lokalisering och ungefärlig utformning av byggnader anses beakta 
landskapsbilden och bebyggelsetraditionen på platsen men i bygglovsskedet kommer 
frågor om mer precis utformning, kulörer och materialval granskas med utgångspunkt i 
den kulturmiljö och landskapsbild som finns i Hällaryds skärgård med byggnader i 
traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak.  
 
Vatten och avlopp 
Fastigheterna är planerade inom Bokö samfällighet och enligt Karlshamn Energi AB och 
samfälligheten har systemet kapacitet för nya hus. Fastigheten XXX är idag ej ansluten 
till samfällighetens V/A. Vid en närmare granskning har vissa svårigheter att dra 
ledningar uppdagats. Det är dock tekniskt genomförbart och kommunen förespråkar att 
fritidshuset ansluts till öns V/A-system. Sökanden har föreslagit en dragning av 
ledningar från anslutningspunkt på fastigheten XXX, via XXX in till fastigheten XXX, där 
förgrening sker till fastighet XXX och XXX.  
Slutliga exakta dragningar av avloppsledningar, som är anpassade till terrängen, 
kommer att fastställas gemensamt med den samfällighet som finns på ön. 
Miljöförbundet bedömer preliminärt att detta går att lösa. Dispens krävs för grävning av 
avlopp inom strandskyddat område. Sökanden uppger även att i andra hand vill de 
uppföra ett minireningsverk (avlopp) likt XXX. (Vatten) i form av djupborrad brunn likt 
XXX. I tredje hand vill de installera en torrtoalett och en infiltration med slamavskiljare 
för BDT-vatten. 
 
Yttranden 
 
Grannar, Bokö Samfällighet, Karlshamn Energi AB, E.ON, VMAB och Miljöförbundet 
Blekinge Väst har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Inkomna yttranden 
sammanfattas nedan men bifogas även i sin helhet. Dessa ska beaktas. 
 
Inga negativa yttranden har inkommit från grannar. XXX påpekar dock att: 
- vid grävning för VA på sin mark skall marken återställas så gott om möjligt. 
- vid anslutning till VA skall detta göras på ledning där samfälligheten anvisar efter en 
teknisk bedömning. 
 
Bokö Samfällighet skriver att de har i huvudsak inget att invända mot dragningen av VA 
men vill påpeka att det kunde gjorts på ett bättre sätt om ledningen dragits den närmsta 
vägen. Vi förstår att detta undersökts av sökanden men att berörda fastighetsägare inte 
gett sitt tillstånd till dragning över sin mark varför en annan än ideal väg på kartan valts. 
En noggrannare undersökning kommer att krävas för att bestämma slutlig dragning av 
ledning. Den inritade dragningen kan vara gjord utan hänsyn till terrängen. I övrigt 
förutsätter samfälligheten att utförande och genomförande av VA anläggningen, i 
enlighet med stadgarna, godkänns av samfälligheten innan påbörjande av arbete och 
åter innan slutlig inkoppling. 
 
Karlshamn Energi meddelar att fastigheten ligger inom det område som tillhör Västra 
Bokö samfällighetsförening. Fastigheten ska vid VA anslutning anslutas till Bokö 
samfällighet. Det är ok för VA huvudmannen att samfälligheten ansluter en extra 
fastighet. Det kommer medföra en anslutningsavgift. Elnät, Värme och Bredband har 
inga synpunkter. 
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E.ON meddelar att de har inga synpunkter. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) har inga synpunkter på att positivt förhandsbesked 
lämnas. Detta under förutsättning att fastigheten ansluts till allmänt spillvattennätverk. 
Ledningsdragningen för anslutningen till spillvattennätet kan kräva dispens från 
strandskyddet. De har dock flera upplysningar som ska beaktas inför ansökan om 
bygglov. MBV upplyser om att markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja 
att bygga radonsäkert. Att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark eller vatten ska anmälas till Miljöförbundet. Om fornlämning skulle påträffas vid 
grävningsarbete, är man skyldig att avbryta grävningsarbetet och kontakta 
länsstyrelsen. Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam 
så att massorna inte innehåller invasiva främmande arter.  
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) vill framföra följande synpunkter.  
Kommunalt avfall från Bokö samlas in på en insamlingspunkt i Matviks hamn, 
fastighetsägare ansvarar själv för transport av avfallet till insamlingspunkten. När 
fastigheten tas i bruk skall detta anmälas till VMAB för uppstart av 
renhållningsabonnemang.  
Om avloppslösningen blir ett minireningsverk så skall detta tömmas minst en gång om 
året enligt Karlshamns föreskrifter för renhållning. Tömningen skall utföras av 
kommunen, i detta fall VMAB. För att tömning skall kunna genomföras behöver detta 
kunna göras på ett arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Plats för att lägga till med pråm med 
slambil behöver iordningsställas och vägen mellan pråmen och tömningsplatsen skall 
göras i ordning så att slangdragning underlättas, detta innebär bland annat fri sikt, fri 
från hinder och kort dragningsavstånd. Kontakta VMAB för ytterligare information. 
Fastighetsägaren ansvarar för att teckna abonnemang för slamtömning.  
Om avloppslösningen blir torrtoalett så behöver ett abonnemang för latrin tecknas med 
VMAB, latrin skall, som övrigt kommunalt avfall, lämnas i Matviks hamn. 
 
Motivering av beslut 
 
Kommunen ställer sig positiv till lokalisering av ett fritidshus på XXX då marken bedöms 
vara lämplig för ändamålet. Åtgärden uppfyller kravet på lämplig placering då tomter och 
byggnader tar hänsyn till den kulturmiljö och landskapsbild som finns i området. I 
bygglovsskedet kommer frågor om kulörer och materialval granskas med utgångspunkt i 
den kulturmiljö och landskapsbild som finns i skärgården med byggnader i traditionella 
kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak. Sökt åtgärd bedöms vara förenlig med 
kommunens översiktsplan och bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-01-07 
Ansökan, inkom 2021-11-23 
Ansökan, reviderad, inkom 2021-12-08 
Komplettering situationsplan med ny ledningsdragning, inkom 2021-12-14 
Yttrande VMAB, inkom 2021-12-16 
Yttrande XXX, inkom 2021-12-17 
Yttrande XXX, inkom 2021-12-17 
Yttrande E.ON, inkom 2021-12-21 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-12-30 
Yttrande KEVAB, inkom 2022-01-04 
Yttrande Bokö samfällighet, inkom 2022-01-05 
 
Övriga upplysningar 
 
Sökanden måste visa på en godkänd V/A-lösning innan bygglov kan ges. Observera att 
grävningsarbeten kan kräva strandskyddsdispens.  
Sökanden bör inhämta information från Länsstyrelsen i Blekinge Län angående deras 
beslut från 2020-12-07, om att ge dispens från landskapsbildskydd. Det måste 
säkerställas att beslutat har vunnit laga kraft innan bygglov kan ges då delar av beslutet 
har överklagats av sökanden.  
Sökanden bör kontakta Länsstyrelsen för ett enklare samråd om misstänkta 
fornlämningar i området. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
 
Avgift 8 717 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 8 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked nybyggnad av fritidshus B2021-

678 2022/113 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Slutliga exakta dragningar av avloppsledningar, som är anpassade till terrängen, 
kommer att fastställas gemensamt med den samfällighet som finns på ön.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. 
Fastigheten XXX är en avstyckning från fastigheten XXX. Fastigheten har en storlek om 
cirka 1800m2 och är idag utan bebyggelse. Den är placerad på fastigheten XXX 
nordöstra del, nära grannfastigheten XXX. Då fastigheten ligger på en ö utan vägar 
kommer tillgång till den nya tomten ske via befintliga stigar som leder från brygga 
tillhörande XXX. 
 
Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp, via den samfällighet som 
finns på ön. Sökanden visar på möjlig ledningsdragning för vatten och avlopp.  
 
Förutsättningar 
 
Läge, mark och vegetation 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. 
Byggnaderna hamnar drygt 100 m från strandlinjen. Marken har tidigare använts som 
betesmark. Idag är områdena igenväxta och består främst av sly och mindre träd. 
Marken på platsen sluttar något mot söder och norr om platsen reser sig en mindre höjd. 
En stig passerar söder om tomten. På grannfastigheten finns ett enbostadshus av 
traditionell karaktär samt komplementbyggnader i falurött. 
 
Planer 
Platsen ingår i område P, Hällaryd och Åryds skärgård, i Karlshamns kommuns 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Översiktsplanen anger bland annat att ny bebyggelse 
ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. 
 
Riksintresse 
Fastigheten XXX omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, det 
geografiska riksintresset för högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4§ § MB. Den 
omfattas även av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § MB vad 
gäller MSA-område, väderradar samt påverkansområde för lågflygningsområde. 
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Ovanstående intressen bedöms inte påverkas negativt av byggnation enligt föreliggande 
ansökan. 
 
Strandskydd 
Aktuella avstyckningar ligger strax utanför strandskyddat område. Föreslagna tomter 
ligger dock inom ett av Länsstyrelsen föreslaget utökat strandskydd som sträcker sig 
300 meter från strandlinjen.  
 
Sökanden bör vara uppmärksam på att ett framtida beslut om utökat strandskydd kan 
påverka bland annat nedtagning av träd samt markarbeten utanför de tänkta tomterna. 
Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader, 
ändra byggnader eller sätta upp anläggningar som till exempel staket och grillplatser, 
gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer, utföra andra 
åtgärder som kan skada växt- och djurliv, som att exempelvis fälla träd. Dispens från 
strandskyddet kan ges exempelvis om området redan är ianspråktaget på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Dispensen betyder bara att man 
får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd man har fått dispens för. 
 
Landskapsbildskydd 
För området XXX gäller förordnande enligt 19 § NVL till skydd för landskapsbilden. En 
dispens från landskapsbildskyddet har därför sökts och beviljats av Länsstyrelsen. Enligt 
Länsstyrelsens mening kommer inte uppförandet av byggnaderna i ansökan att i 
väsentlig mån skada landskapsbilden då de placeras på ett naturligt sätt och smälter in i 
landskapsbildens skogslandskap. De kan därför tillåtas enligt de angivna reglerna om 
landskapsbildskydd.  
 
Platsen där fritidshuset föreslås placeras ligger drygt 100 meter från strandlinjen och blir 
inte exponerat i landskapet varken på land eller från havssidan enligt föreslagen 
utformning och placering. Utformningen kommer beaktas vidare i bygglovsskedet. 
 
Fornminnen 
Då inget platsbesök har gjorts på grund av väderförhållanden så har granskning av mark 
och vegetation skett med hjälp av fotografier från platsen. På en av bilderna framgår att 
det ligger en till synes mänskligt skapad stenhög i området (enligt sökanden strax 
utanför tomten). Högen är idag övertorvad och träd har börjat komma upp i den. Om 
detta är ett gammalt odlingsröse, ett gravröse, en gammal varphög eller från vilken 
tidsperiod den härstammar ifrån, kan Miljöförbundet inte avgöra men anser att sökanden 
behöver hålla någon form av enklare samråd med Länsstyrelsen, gällande 
kulturlämningar i området, innan ett bygglov lämnas in för prövning. Alla fornlämningar 
har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som 
vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts. 
 
Risker och markförutsättningar  
I området finns, enligt känt kartmaterial, inte några större risker för översvämningar vid 
skyfall. Tomten ligger cirka 5 meter över havet och därför på en höjd som inte, inom 
överkådlig tid, riskeras översvämmas vid en eventuell havsnivåhöjning. Sveriges 
geologiska undersöknings, SGU:s, jordkarta visar att det tänkta området består av berg 
och morän. Enligt den grundläggande geologiska informationen så är marken så kallad 
fast mark. I kommunens kartunderlag finns inga indikationer på att det finns risk för ras 
eller skred. Markförutsättningar ser ut att vara goda men grundläggning kommer 
beaktas i bygglovsskedet. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-01-19 

Sida 36(77) 

 
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Förslagen lokalisering och ungefärlig utformning av byggnader anses beakta 
landskapsbilden och bebyggelsetraditionen på platsen men i bygglovsskedet kommer 
frågor om mer precis utformning, kulörer och materialval granskas med utgångspunkt i 
den kulturmiljö och landskapsbild som finns i Hällaryds skärgård med byggnader i 
traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak.  
 
Vatten och avlopp 
Fastigheterna är planerade inom Bokö samfällighet och enligt Karlshamn Energi AB och 
samfälligheten har systemet kapacitet för nya hus. Fastigheten XXX är idag ej ansluten 
till samfällighetens V/A. Vid en närmare granskning har vissa svårigheter att dra 
ledningar uppdagats. Det är dock tekniskt genomförbart och kommunen förespråkar att 
fritidshuset ansluts till öns V/A-system. Sökanden har föreslagit en dragning av 
ledningar från anslutningspunkt på fastigheten XXX, via XXX in till fastigheten XXX, där 
förgrening sker till fastighet XXX och XXX.  
Slutliga exakta dragningar av avloppsledningar, som är anpassade till terrängen, 
kommer att fastställas gemensamt med den samfällighet som finns på ön. 
Miljöförbundet bedömer preliminärt att detta går att lösa. Dispens krävs för grävning av 
avlopp inom strandskyddat område. Sökanden uppger även att i andra hand vill de 
uppföra ett minireningsverk (avlopp) likt XXX. (Vatten) i form av djupborrad brunn likt 
XXX. I tredje hand vill de installera en torrtoalett och en infiltration med slamavskiljare 
för BDT-vatten. 
 
Yttranden 
 
Grannar, Bokö Samfällighet, Karlshamn Energi AB, E.ON, VMAB och Miljöförbundet 
Blekinge Väst har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Inkomna yttranden 
sammanfattas nedan men bifogas även i sin helhet. Dessa ska beaktas. 
 
Inga negativa yttranden har inkommit från grannar. XXX påpekar dock att: 
- vid grävning för VA på min mark skall marken återställas så gott om möjligt 
- vid anslutning till VA skall detta göras på ledning där samfälligheten anvisar efter en 
teknisk bedömning. 
 
Bokö Samfällighet skriver att de har i huvudsak inget att invända mot dragningen av VA 
men vill påpeka att det kunde gjorts på ett bättre sätt om ledningen dragits den närmsta 
vägen. Vi förstår att detta undersökts av sökanden men att berörda fastighetsägare inte 
gett sitt tillstånd till dragning över sin mark varför en annan än ideal väg på kartan valts. 
En noggrannare undersökning kommer att krävas för att bestämma slutlig dragning av 
ledning. Den inritade dragningen kan vara gjord utan hänsyn till terrängen. I övrigt 
förutsätter samfälligheten att utförande och genomförande av VA anläggningen, i 
enlighet med stadgarna, godkänns av samfälligheten innan påbörjande av arbete och 
åter innan slutlig inkoppling. 
 
Karlshamn Energi AB meddelar att fastigheten ligger inom det område som tillhör Västra 
Bokö samfällighetsförening. Fastigheten ska vid VA anslutning anslutas till Bokö 
samfällighet. Det är ok för VA huvudmannen att samfälligheten ansluter en extra 
fastighet. Det kommer medföra en anslutningsavgift. Elnät, Värme och Bredband har 
inga synpunkter. 
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Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) har inga synpunkter på att positivt förhandsbesked 
lämnas. Detta under förutsättning att fastigheten ansluts till allmänt spillvattennätverk. 
Ledningsdragningen för anslutningen till spillvattennätet kan kräva dispens från 
strandskyddet. De har dock flera upplysningar som ska beaktas inför ansökan om 
bygglov. MBV upplyser om att markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja 
att bygga radonsäkert. Att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark eller vatten ska anmälas till Miljöförbundet. Om fornlämning skulle påträffas vid 
grävningsarbete, är man skyldig att avbryta grävningsarbetet och kontakta 
länsstyrelsen. Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam 
så att massorna inte innehåller invasiva främmande arter.  
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) vill framföra följande synpunkter.  
Kommunalt avfall från Bokö samlas in på en insamlingspunkt i Matviks hamn, 
fastighetsägare ansvarar själv för transport av avfallet till insamlingspunkten. När 
fastigheten tas i bruk skall detta anmälas till VMAB för uppstart av 
renhållningsabonnemang.  
Om avloppslösningen blir ett minireningsverk så skall detta tömmas minst en gång om 
året enligt Karlshamns föreskrifter för renhållning. Tömningen skall utföras av 
kommunen, i detta fall VMAB. För att tömning skall kunna genomföras behöver detta 
kunna göras på ett arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Plats för att lägga till med pråm med 
slambil behöver iordningsställas och vägen mellan pråmen och tömningsplatsen skall 
göras i ordning så att slangdragning underlättas, detta innebär bland annat fri sikt, fri 
från hinder och kort dragningsavstånd. Kontakta VMAB för ytterligare information. 
Fastighetsägaren ansvarar för att teckna abonnemang för slamtömning.  
Om avloppslösningen blir torrtoalett så behöver ett abonnemang för latrin tecknas med 
VMAB, latrin skall, som övrigt kommunalt avfall, lämnas i Matviks hamn. 
 
Motivering av beslut 
 
Kommunen ställer sig positiv till lokalisering av ett fritidshus på XXX då marken bedöms 
vara lämplig för ändamålet. Åtgärden uppfyller kravet på lämplig placering då tomter och 
byggnader tar hänsyn till den kulturmiljö och landskapsbild som finns i området. I 
bygglovsskedet kommer frågor om kulörer och materialval granskas med utgångspunkt i 
den kulturmiljö och landskapsbild som finns i skärgården med byggnader i traditionella 
kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak. Sökt åtgärd bedöms vara förenlig med 
kommunens översiktsplan och bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-01-07 
Ansökan, inkom 2021-11-23 
Ansökan, reviderad, inkom 2021-12-08 
Komplettering situationsplan med ny ledningsdragning, inkom 2021-12-14 
Yttrande VMAB, inkom 2021-12-16 
Yttrande XXX, inkom 2021-12-17 
Yttrande E.ON, inkom 2021-12-21 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-12-30 
Yttrande KEVAB, inkom 2022-01-04 
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Övriga upplysningar 
 
Sökanden måste visa på en godkänd V/A-lösning innan bygglov kan ges. Observera att 
grävningsarbeten kan kräva strandskyddsdispens.  
Sökanden bör inhämta information från Länsstyrelsen i Blekinge Län angående deras 
beslut från 2020-12-07, om att ge dispens från landskapsbildskydd. Det måste 
säkerställas att beslutat har vunnit laga kraft innan bygglov kan ges då delar av beslutet 
har överklagats av sökanden.  
Sökanden bör kontakta Länsstyrelsen för ett enklare samråd om misstänkta 
fornlämningar i området. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
 
Avgift 8 717 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 9 XXX, Olovligt upplag/marknivåförändring B2021-105 2021/3301 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherren XXX en byggsanktionsavgift på 72 876 kronor med stöd av 9 kap. 
17 § 1 p Plan- och byggförordningen (2011:338). 
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har byggherren 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Byggherren har 
inte yttrat sig. 
 
Du som byggherre kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har 2020-11-25 konstaterat att uppfyllnad skett utan 
marklov. Delar av massorna som det fylldes ut med bestod av miljöfarligt material som 
inte är tillåtet att fylla ut med. Miljöförbundet har drivit detta i ett separat tillsynsärende 
som avslutats efter att markundersökningar och rättelse har skett, otillåtna 
fyllnadsmassor ska vara borttagna. Marklov för uppfyllnaden söktes i efterhand 2021-10-
12 och marklov i efterhand beviljades 2021-12-17. Uppfyllnad har skett på en större yta 
av 1601 kvm enligt skalmätning på bygglovsansökan. 
 
Enligt uppgift från byggherren påbörjades uppfyllanden 2018 och enligt bilder ser det ut 
som att uppfyllnadsarbetet påbörjades 2017. Uppfyllanden är omfattande upp emot som 
högst 3 meter hög enligt marksektionsritningar.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Kommunicering 
 
Förslag till beslut om byggsanktionsavgift har kommunicerats till fastighetsägaren och 
byggherren. 
Sökande har valt att inte inkomma med något bemötande 
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Motivering av beslut 
 
Att ändra färdig marks nivå väsentligt kräver marklov enligt 9 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (2010:900) samt startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) innan det får utföras. Byggnadsnämnden ska enligt 11 kap 53§ plan- och 
bygglag (2010:900) ta ut byggsanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. I 11 kap 58 § plan- och bygglagen (2010:900) står 
följande: Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte 
beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år 
efter överträdelsen.  
 
I detta fall bedöms följande uppfyllas som ger rätt att utfärda byggsanktionsavgift.  
1. Åtgärden kräver marklov och startbesked innan den får utföras, uppfyllnaden är 

omfattande och drygt 3 meter hög enligt marksektionsritningar på det högsta stället. 
2. Dokumentation på ursprungliga marknivåer och flygfoton och bilder på hur det såg ut 

innan uppfyllanden skedde påbörjades finns.  
3. Byggherren har fått yttra sig över byggsanktionsavgiften inom 5 år från det att 

överträdelsen skedde.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-01-10 
Bildcollage på olovlig utfyllnad och skalmätning av sanktionsarea, upprättad 2021-11-29 
Byggsanktionsavgift uträkning inkom 2021-11-29 
Marksektionsritning, inkom 2021-10-12 
Miljöförbundets beslut om att avsluta ärendet inklusive redogörelse av vad som inte gått 
rätt till enligt miljöbalken på fastigheten i samband med utfyllnaderna, inkom 2021-07-16 
Bildcollage med beskrivning av vad som skett på fastigheten utan marklov, inkom  
2021-02-18 

 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren och byggherren: XXX 
 
Byggsanktionsavgift: 72 876 kronor    611-311-2021-687  
 
Byggsanktionsavgift är fastställd av plan- och byggförordningen (2011:3389. Faktura 
skickas separat. 
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§ 10 XXX, Strandskyddsdispens för ändrad användning från förråd till 

enbostadshus m.m. B2021-693 2022/67 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. 
 
Upplysning 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för ändrad användning av byggnad som för närvarande används som förråd till 
enbostadshus och nedgrävning av VA och elledningar till befintligt hus på fastigheten 
XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mörrumsån inom strandskyddat område. 
Marken är idag bebyggd med en äldre byggnad som är sänkt en våning. Planen är att 
ändra byggnaden till fritidshus och senare kanske till permanentbostadshus, samt att 
dra in el och VA ledningar från befintligt större bostadshus. Nyligen har byggherren sökt 
strandskyddsdispens i efterhand för balkong ut mot vattnet som avslagits av 
byggnadsnämnden och överklagats till Länsstyrelsen för överprövning. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för tätortsbebyggelse och byggnaderna ligger 
inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Löv skog och branta slutningar mot vattnet. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
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Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-12-15 
Remissvar, inkom 2021-12-13 
Situationsplan, inkom 2021-12-02 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-12-02 
Fasad/plan/sektionsritning, Fasad/plan, inkom 2021-12-02 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-12-02 
Karta, inkom 2021-12-02 
Fotografi, inkom 2021-12-02 
Fotografi, inkom 2021-12-02 
Fotografi, inkom 2021-12-02 
Fotografi, inkom 2021-12-02 
Fotografi, inkom 2021-12-02 
Fasadritning, ersatt, inkom 2021-12-02 
Situationsplan, inkom 2021-12-02 
Fasadritning, inkom 2021-12-02 
Planritning, inkom 2021-12-02 
Tomtplatsavgränsning, inkom 2021-12-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 4 995 kronor   611-311-2021-643 
(faktura skickas separat) 
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§ 11 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, 

tillbyggnad av hus med uterum B 2021-684 2022/71 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. 
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken. 
Enligt uppgift från sökande har grannfastigheten som delar komplementbyggnaden ska 
ligga på köpts. 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av hus med uterum på 
fastigheterna XXX och XXX. Komplementbyggnaden placeras på bägge fastigheterna 
eftersom grannfastigheten enligt uppgift köpts. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mörrumsån inom strandskyddat område. 
Marken är idag bebyggd med garage som ska rivas. 
 
Tidigare strandskyddsdispens finns från 2016 för återuppbyggnad av nedbrunnet hus på 
fastigheten. Tomtplatsavgränsning var i det fallet tomten. Av tillgänglig dokumentation 
framgår att fastigheten varit bebyggd och nyttjad för bostadsändamål sedan åtminstone 
början av 1960-talet. Föreslagen byggnation inte väsentligt påverka djur- och växtlivet 
eller inverka menligt på friluftslivet. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för verksamheter och fastigheten ligger utanför 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Vattendraget är en strömmande å med lax och typiskt djurliv. Marken runt om 
är odlad mark samt småhus. Inga konsekvenser för växt- och djurliv väntas. Ingen fri 
passage påverkas då en byggnad bara byts ut mot en annan. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-12-14 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-11-29 
Fasad/plan/sektionsritning, Fasad/plan, inkom 2021-11-29 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-11-29 
Bilaga, Avstyckningskarta, inkom 2021-11-29 
Situationsplan, inkom 2021-11-29 
Fotografi, inkom 2021-11-29 
Fotografi, inkom 2021-11-29 
Remissvar, inkom 2021-12-13 
Tomtplatsavgränsning, upprättad 2021-12-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 12 XXX, Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus B2021-698 

2021/3524 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för tillbyggnad av enbostadshus i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. 
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från bäck i norr som är delvis kulverterad, 
inom strandskyddat område.  
 
Marken är idag: gräsmatta och skött tomt till bostadshus.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: klippt gräsmatta, inga värden påverkas.  
 
Huset är enligt sökanden byggt 1936 och bygglov finns.  
 
Separat ansökan om bygglov finns inlämnad. Tillbyggnaden är där redovisad med en 
bruttoarea på 40,5 kvm.  
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger. Bedömning har gjorts att en tillbyggnad på 40 kvm i detta fall 
inte kan betraktas som en sådan mindre tillbyggnad av enbostadshus som skulle kunna 
gå enligt Länsstyrelsens undantag på 15 m från bostadshuset och 25 m från vattnet.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-12-23 
Tomtplatsavgränsning, inkom 2021-12-23 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-12-03 
Situationsplan, inkom 2021-12-03 
Fotografi, 1, inkom 2021-12-03 
Fotografi, 2, inkom 2021-12-03 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-12-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 13 XXX, Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av lagerbyggnad 

B2021-701 2022/97 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för rivning samt nybyggnad av lagerbyggnad 
i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. 
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Bygglov kan krävas beroendes på ladans/lagerbyggnads storlek.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för rivning och nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område.  
Marken är idag: använd tomt.  
Byggnad som rives är en äldre röd trälada med äldre konstruktion.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Fastigheten ligger insprängd i 
naturreservatet, men ingår inte i detta. Detta gäller även natura 2000 området. 
Fastigheten berörs av riksintressena friluftsliv, naturvård, högexploaterad kust och 
riksintresse försvarsmakten. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: redan tagits i anspråk på ett sådant 
sätt att det inte har någon betydelse för strandskyddets syfte.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: gräsmatta och befintlig byggnad, inga värden påverkas.  
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. De informerar även om att de uppgifter Miljöförbundet har kring 
fastighetens avloppslösning är att fastigheten har en BDT lösning och utedass. Om 
detta har förändrats behöver tillstånd sökas hos Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har inte inkommit med något bemötande 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-01-03 
Tomtplatsavgränsning, inkom 2022-01-04 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-12-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-12-06 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-12-06 
Situationsplan, inkom 2021-12-06 
Övrigt, Avstyckningsbeskrivning, inkom 2021-12-06 
Övrigt, Flygfoto, inkom 2021-12-06 
Fotografi, 1, inkom 2021-12-06 
Fotografi, 2, inkom 2021-12-06 
Fotografi, 3, inkom 2021-12-06 
Övrigt, Flygfoto, inkom 2021-12-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 14 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus B2021-510 2022/99 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av fritidshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. 
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från sjön Trehörnan inom strandskyddat 
område. Marken är idag: natur.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: En del av den planerade fastigheten har 
inventerats i samband med äng- och hagmarksinventering. 
 
Sökandens beskrivning av åtgärden: planerar att bygga ett fritidshus på en ännu ej 
avstyckad tomt. Tillkomst till tomten kommer ske via en befintlig skogsväg på XXX. 
Uppförandet kommer kräva viss avverkning, gräv- och schaktarbete på den nya tomten. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Är väl avskilt från område närmast 
strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Tomten består idag av blandskog och sly med framför allt gran, tall, ek, bok 
och hassel i ett stenigt område. Området är troligtvis aldrig brukat på grund av den 
steniga terrängen. 
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig vid 3 tillfällen. 
 
Yttrande 1 
Sökanden anger att platsen är väl avskild från strandlinjen genom bebyggelse, järnväg, 
väg, verksamhet eller annan bebyggelse. Detta särskilda skäl bedöms kunna vara 
tillämpligt men för att en dispens ska kunna beviljas behövs dock en 
naturvärdesinventering göras och åtgärden ska inte påverka några särskilda 
naturvärden. 
 
Upphävt strandskydd från vattendrag 
Miljöförbundet delar inte Länsstyrelsens uppfattning om att vattendraget där 
strandskyddet upphävts skulle vara ett dräneringsdike. Sjön Trehörnan är en källsjö och 
vattendraget där strandskyddet upphävts är sjöns utlopp. I samtal med Länsstyrelsen 
har det framkommit att de inte har varit på plats för bedömningen. Då beslutet vunnit 
laga kraft är det dock inte relevant för denna ansökan men kan spela roll i framtiden vid 
lagförändringar.  
 
Yttrande 3 
Miljöförbundet gör bedömning efter att fått in naturinventering att strandskyddsdispens 
kan ges.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har inlämnat naturinventering.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger. Särskilt skäl är i detta fall att platsen är väl avskild från 
strandlinjen genom bebyggelse, järnväg, väg, verksamhet eller annan bebyggelse. 
 
På tomtplatsavgränsningen på till beslutet tillhörande karta, är hela sökandens önskade 
nya tomt markerad som tomtplatsavgränsning. Dock är inte hela den ytan inom 
strandskyddat område. Avgränsning har ändå redovisats som hela tomten ur en 
pedagogisk synvinkel. Strandskyddet från vattendraget i väster har Länsstyrelsen 
bedömt att det inte finns. Det är alltså endast strandskyddet från Sjön i norr som 
dispensen berör.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-01-03 
Tomtplatsavgränsning, inkom 2022-01-04 
Remissvar, Miljöförbundet nr 3, inkom 2021-12-29 
Karta, inkom 2021-12-10 
Utredning, naturvärdesinventering, inkom 2021-11-24 
Remissvar, Miljöförbundet nr 1, inkom 2021-09-21 
Beslut, LST beslut avvisa ärende, strandskydd råder ej, inkom 2021-08-31 
Sammanställning e-tjänst inkom 2021-08-29 
Situationsplan, inkom 2021-08-29 
Fotografi, inkom 2021-08-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 15 XXX Nybyggnad av fritidshus 2018/3622 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglagen (2010:900) 

 
att bevilja marklov med stöd av 9 kap 35 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Aktuellt beslut är ett ändringsbeslut av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten XXX. Ursprungsbeslut är daterat 2019-08-16,  
§ 872/19 med Dnr: 2018/3622.  
 
2021-10-04 inkom handlingar som visar på revideringar av beviljade handlingar. 
Stadsbyggnadsavdelningen gjorde då bedömningen att nytt beslut borde tas för 
revideringarna och att handlingarna inte enbart bedömdes som relationshandling. 
Handlingarna har skickats till berörda grannar då planavvikelse föreslås i tidigare 
handlingarna och samma avvikelse finns kvar i reviderade handlingar.  
 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med friliggande carport på rubricerad fastighet. 
Byggnaderna uppförs med träfasad med inslag av puts, målat i vitt, vita fönster samt 
svart papptak. Bostadshuset byggs i två plan i suterräng med en byggnadsarea på 140 
kvm och en bruttoarea på cirka 320 kvm. Carporten får en byggnadsarea på 34 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Fastigheten omfattas av detaljplan 
(D18). Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanen gällande storlek på 
komplementbyggnad. Enskild komplementbyggnad får max ha en byggnadsarea på 30 
kvm. Föreslagen komplementbyggnad är 34 kvm.  
 
Aktuellt beslut är ett ändringsbeslut av beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten XXX. Ursprungsbeslut är daterat 2019-08-16, § 872/19 med Dnr: 2018/3622.  
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Huset placeras där det sedan tidigare finns ett mindre fritidshus som avses rivas. 
Marken kring huset justeras i höjd och en stödmur uppförs i anslutning till 
parkeringsplats i nordost. Förslagna höjder bedöms som lämpliga i förhållande till 
förutsättningarna på platsen.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkt har inkommit från två delägare till 
fastigheten XXX.  
 
Sammanfattningsvis så anser granne att:  
1) det är oklart varför ett nytt bygglov behövs eller är det ett nytt marklov som sökes;  
2) dessutom är det oklart vilka revideringar det medför;  
3) därmed motsätter de sig detta nya reviderade bygglov/marklov; 
4) samt motsätter de sig alla marklovsförändringar på grund av vad som skett på 
fastigheten de senaste åren.  
 
Grannen anser att byggnadsnämnden inte bör ta ställning till/godkänna detta nya 
bygglov förrän övriga tvister (vilka nu befinner sig på Länsstyrelsen) beträffande XXX 
nått sin lösning. 
 
Grannen anser att tidigare bygglov redan slutat gälla, inte påbörjat inom två år.  
 
Granne anser att sökanden vill få in en brygga i bygglovet.  

 
Granne anser att ökningen av husets höjd (10 cm) samt markens höjd (delvis 45 cm 
enligt grannens utsago) är en betydande höjdskillnad som bland annat kan påverka 
närliggande fastigheters utsikt. Särskilt då byggnationen tycks maximera tillåtna höjden 
på 7,5 meter samtidigt som bredden (med carport) blir cirka 20 meter.  
 
Granne anser även att Attefallshuset är inritat på detta nya bygglov vilket kan tolkas som 
att man försöker få denna ytterligare komplementbyggnad inkluderat i bygglovet. Då 
tidigare bygglov för fastigheten godkändes på delegation i augusti 2019 sades: 
”Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanen gällande storlek på komplementbyggnad. 
Enskild komplementbyggnad får max ha en byggnadsarea på 30 kvm. Föreslagen 
carport har en area på 34 kvm. Avvikelsen får ses som liten och sammantaget bedöms 
åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31b § samt marklov enligt 9 
kap 35 § plan- och bygglagen (2010:900).”  
Vi kan notera att om Atterfallshuset inräknas som komplementbyggnad så blir denna 
summering: Atterfallshus 25 kvm + Carport på 34 kvm, dvs totalt 59 kvm, vilket kan 
ifrågasättas om avvikelsen är liten då detaljplanen tillåter max 50 kvm i 
komplementbyggnader vilket nu överskrids med nära 20%. 
 
Se även grannens skrivelse i sin helhet som beslutsunderlag. 
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Sökandens bemötande på grannens synpunkter 
Det framgår tydligt i grannens yttrande att grannen upplever uppgifterna i ansökan som 
oklart och har svårt att se de förändringsåtgärder ansökan avser gentemot tidigare 
beviljat lov. Därför vill jag som sökande förtydliga de förändringar som ansökan avser. 
Marknivån i tidigare beviljat bygglov mot söder har en plushöjd på +2.50 medan i ny 
ansökan är plushöjden på +2.65 vilket innebär en förändring på 15 cm (bild 1). 
 
I ny ansökan avses även huset höjas 10 cm jämfört med tidigare beviljat bygglov av 
byggtekniska skäl (bild 2). Med dessa två förändringar gentemot tidigare beviljat bygglov 
är den totala plushöjningen endast 25 cm vilken fortfarande är inom godkänd höjd enligt 
gällande detaljplan. 
Övriga små förändringar är markerade med ”ändringsmoln” på ritningarna och bör inte 
vara oklart. 
Bygglovet innebär en liten avvikelse avseende storlek på carport, men carporten har inte 
ändrats sedan tidigare bygglov, dock kvarstår liten avvikelse gällande storlek. 
Värt att notera är att alla ändringar som ansökan avser gentemot tidigare beviljat 
bygglov är planenliga. 
 
Stadsmiljöavdelningens bemötande på grannens synpunkter.  
Bygglovet har påbörjats inom två år då delstartbesked givits och interimistiskt 
slutbesked på del av byggnationen har utfärdats.  
 
Någon brygga finns inte med i tidigare ansökan om lov och finns inte beskriven i denna 
ansökan. 
 
Berörd granne har fått ut alla ritningar från det äldre lovet i digital form samt alla de nya 
handlingarna i digital form. De nya handlingarna i digital form är tydligt markerade med 
revideringsmoln där ansökan ändras.  
 
Ändringen av ansökan är bland annat en mindre höjning av huset på ca 10 cm (vilket 
brukar anses ok då ex byggnadsteknik kan diffa till 10 cm i byggskede) samt 
markhöjning runt 15 cm. Den tillåtna höjden i detaljplanen överskrids inte. Övriga 
revideringar är mindre fasadändringar, ändring av utseende på trappa, ändrad rumshöjd 
invändigt. Alla grannar runt omkring har hörts och ingen granne bakom berörd fastighet 
har yttrat sig om ändrade förhållanden, varvid bedömning har gjorts att ändringen inte 
medför någon betydande olägenhet för grannar.  
 
Granne för resonemang om att avvikelsen blir större då man räknar in ytan för attefall. 
Attefallsbyggnad ska inte inräknas i den yta som anges i detaljplanen utan är en egen 
yta utanför detaljplanen. Avvikelse är inte större i detta ändringsbeslut än den var i 
urspungsbeslutet. Samma % avvikelse fastställs nu som tidigare och bedöms vara en 
liten avvikelse.  
 
Upplysningar 

 
Eldstaden bör vara CE-märkt och skorstenen bör mynna över nock och minst 1 meter 
över taktäckningen om inte särskilda förhållanden gäller.  
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-01-19 

Sida 55(77) 

 
 
Motivering av beslut 
 
2021-10-04 inkom handlingar som visar på revideringar av beviljade handlingar. 
Stadsbyggnadsavdelningen gjorde då bedömningen att nytt beslut borde tas för 
revideringarna och inte att handlingarna enbart bedömdes som relationshandling. 
Någon ny eller utökad planavvikelse förekommer inte.  
 
Ärendet har skickats till grannar. En granne med två delägare har inlämnat negativt 
yttrande. Bedömning har gjorts att revideringen inte innebär någon betydande olägenhet 
för någon granne.  
 
Bedömning har gjorts att detta reviderade bygglov inte kan invänta de andra tillståndens 
prövning vid överklagande.  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse. Föreslagen carport har en area på 34 kvm mot detaljplanens godkända 
30kvm. 
 
Avvikelsen får ses som liten och sammantaget bedöms åtgärden uppfylla 
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31b § samt marklov enligt 9 kap 35 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-28 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2021-10-04 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2021-10-04 
Yttrande från granne XXX, inkom 2021-12-06 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av 
BN  

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör  

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN.  
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Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX, C/O Projektbyggaren Ronnebygatan 13, 374 35 Karlshamn 
 
Granne XXX 
Granne XXX 
 
 
Avgift: 4 000 kronor    611-311-2021-670 
Timavgift för nedlagd tid på förändringen. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
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§ 16 Eriksberg 1:2 (Guöviksvägen 353), Bygglov för nybyggnad av hotell B 2021-

664 2022/76 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten Eriksberg 1:2 
(Guöviksvägen 353). 
 
Ny byggnad för hotelländamål planeras vid gårdscentrummets västra del. Byggnaden är 
i tre våningar och en vind. Byggnaden hålls uppe av pelare så att djur kan gå under 
byggnaden. Bygganden är redovisad med svart trä på fasad och sedumtak. Byggnad 
ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 419 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
1393 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom 
Eriksbergs naturreservat. Byggnationen sker vid Eriksbergs gårdscentrum inne i det 
område som är undantaget naturreservatet. Inom detta gårdscentrum är även 
strandskyddet upphävt av Länsstyrelsen.  
 
Byggnationen planeras i en slänt. Byggnaden hålls upp av pelare och passas in i de 
naturliga höjdskillnaderna.  
 
Parkeringsredovisning finns att befintliga parkeringsplatser ska vara tillräckligt även för 
denna utökning av hotellrum.  
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten, Miljöförbundet Blekinge Väst, Karlshamn 
Energi AB (KEAB) och Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB). Yttranden har 
inkommit, se beslutsunderlag.  
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Tre yttranden från grannar har inkommit 
som alla berör vägen och trafiksituationen till Eriksberg.  
 
Granne 1. 
Att vara granne till Blekinges största besöksmål är redan idag/nu påfrestande. Vägen till 
och från besöksmålet delas med boende i Guemåla och Rörvik. Trafiksituationen är 
kaotisk p.g.a. att vägen inte är anpassad för besöksantalet. Som boende har 
rörelsefrihet begränsats, finns inget utrymme för gång eller cykelturer. Två bilar har svårt 
att mötas, tung trafik trafikerar dagligen ex. varuleveranser, bussar. Att bygga för att öka 
antalet besökare gör trafikerandet ohållbart och påverkar vår livsmiljö negativt. 
 
Granne 2 
Vid en utbyggnad Eriksberg kommer också trafiken att öka på en redan hårt belastad 
liten byväg. Lastbilar, bussar och husbilar kan överhuvudtaget inte mötas på ett säkert 
sätt. Gångtrafikanter har ingenstans att ta vägen. Borde därför utredas om det går att 
bygga en ny väg från t.ex. Gamla riksvägen vilket antagligen skulle bli på Eriksbergs 
mark. Skulle ge en betydligt bättre arbetsmiljö för de som ska ombesörja transporter till 
och från Eriksberg, och minska buller och olägenheter för de boende utefter 
Guöviksvägen. 
 
Granne 3 
Inga synpunkter på byggnationen i sig men utökad verksamhet kommer att innebära 
ökad trafik på, av gäster till Eriksberg, redan hårt trafikerad väg. Vägen som leder till 
Eriksberg går genom Rörvik. Vägen saknar trottoar/cykelbana/vägren och är smal med 
skarpa kurvor. Detta utgör en risk för fotgängare/cyklister. Nuvarande trafik till och från 
Eriksberg utgör en risk för olyckor mellan bilar/husbilar och fotgängare/cyklister, med en 
utökad verksamhet kommer denna risk att öka ytterligare. Grannen föreslår att vägen 
byggs om med trottoar/cykelbana för att de som bor i området skall kunna använda 
vägen utan att oroa sig för att bli påkörda. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Räddningstjänsten, Miljöförbundet Blekinge Väst, Karlshamn 
Energi AB (KEAB) och negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att gällande vägfrågan in från E 22 väg 633 pågår det en ständig 
dialog om förbättrande av trafiksäkerheten. Ett nyligt ärende om sänkning av 50 till 40 
km/h är inlämnat till Länsstyrelsen. Även ett ärende om utvecklad vandring/cykelväg på 
samma väg är påbörjat. Utbyggnationen kommer i snitt att påverka med ca 7-8 bilar fler i 
snitt per dag över hela året då ca 2-3 år efter investeringen är gjord. Utökade leveranser 
med lastbilar anser vi bara kommer ske under själva byggperioden. Mängden varor 
kommer inte att ske med fler lastbilar utan bara större volymer på redan befintliga 
leveranser. Skötsel och underhåll året runt föreligger Trafikverkets samt kommunens 
ansvar att tillse så det fungerar. 
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Brandskyddsdokumentation inlämnas inför kommande startbesked. Roomservice samt 
minibar kommer erbjudas i hotellet och det berör restaurang samt serveringstillstånd. 
Hotellet kommer anslutas till det kommunala VA. Avtalsförslag gällande utökat 
samarbete har lovats av vice VD Per Håkansson på Karlshamn Energi AB. Ytvatten 
släpps direkt utan rör till damm då så är praktiskt möjligt. 
 
Radonmätning kommer ske enligt lag. Endast en liten del av byggnaden kommer ha 
markkontakt. Likvärdig ventilation som finns på befintligt hotell sedan 2010 kommer 
anläggas och följa lagkrav OVK för hotell. Städ, kemikalieförråd anpassas efter 
regelverk. Uppvärmning kommer ske via värmepumpar och bergvärme/kyla. Ansökan 
om denna anläggning skickas in efter ev. tillstånd om bygglov getts. Uppvärmda rum där 
gäster och personal vistas kommer ligga runt 20 grader i snitt. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Vägen till Eriksberg ägs inte av kommunen men sköts av kommunen. Kommunens 
trafiksida är inblandade i diskussionerna om vägens framtida utformning och skötsel. 
Förslag på åtgärder diskuteras löpande.  
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och 
bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Byggnaden är lämplig för sitt ändamål och har en god färg-, form- och materialverkan. 
Byggnaden passas in i de naturliga nivåskillnaderna och därmed blir 
omgivningspåverkan av det mindre slaget vad gäller byggnaden i sig själv. Inga grannar 
finns nära själva byggnationen.  
 
Bedömning har gjorts att erforderliga parkeringsplatser finns i tillräcklig utsträckning.  
 
Grannar har haft synpunkter på trafiksituationen och sökanden har redovisat att de gör 
återkommande försök att få till en god trafikmiljö för de boende och övriga. Förslag på 
åtgärder diskuteras löpande. Se sökandens bemötande vid kommunicering.  
Bedömning har gjorts att de åtgärder som planeras för att byggnationen och dess 
trafikalstring och besökande till byggnaden bedöms som godkänd utefter de 
förutsättningar som platsen och befintlig trafiksituation har.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst. Ex 
Bergvärme.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-12-29 
Skrivelse Bemötande vid kommunicering inkom 2021-12-28 
Yttrande med erinran inkom 2021-12-21 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2021-12-21 
Remissvar Miljöförbundet inkom 2021-12-21 
Yttrande med erinran inkom 2021-12-21 
Remissvar Räddningstjänsten inkom 2021-12-14 
Remissvar Keab, el, fjärrvärme, fiber inkom 2021-12-09 
Yttrande med erinran inkom 2021-12-08 
Rev situationsplan inkom 2021-12-07 
Parkeringsredovisning inkom 2021-12-07 
Fasadritning mot norr inkom 2021-12-07 
Skrivelse ytor m.m. inkom 2021-12-07 
Sammanställning e-tjänst inkom 2021-11-18 
Ritningsförteckning inkom 2021-11-18 
Planritning plan 1, 1030 inkom 2021-11-18 
Planritning plan 1, ytan under byggnad, 1020 inkom 2021-11-18 
Fasadritning öster/väster/söder, 1001 inkom 2021-11-18 
Planritning plan 4, vindsplan, 1060 inkom 2021-11-18 
Planritning plan 3, 1050 inkom 2021-11-18 
Planritning plan 2, entréplan, 1040 inkom 2021-11-18 
Planritning plan 2 markplan, 1010 inkom 2021-11-18 
Sektionsritning 1001 inkom 2021-11-18 
Fotomontage inkom 2021-11-18 
Dagvattenshantering redovisning inkom 2021-11-18 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av 
BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Bertil Nyh.  
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Eriksberg Vilt & Natur AB, XXX, Guöviksvägen 353, 374 96  Trensum 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Grannar/Sakägare: XXX 
Grannar/Sakägare: XXX 
Grannar/Sakägare: XXX 
 
 
Avgift: 117 398 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 17 Stilleryd 2:49, Bygglov för nybyggnad av industribyggnader, 

parkeringsplatser och mur B2021-642 2022/93 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ och marklov med stöd av 9 kap 35§ plan- och 
bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnader, parkeringsplatser och mur 
på fastigheten Stilleryd 2:49. Ansökan innehåller även marklov.  
 
Ansökan avser nybyggnad av 3 st industribyggnader, hus A, hus B, hus C. Två av dem 
är i ett plan och innehåller helt lager/produktion/industri (hus B och C). Den tredje 
byggnaden (hus A) är delvis i 4 våningar och delvis en våning med högt i tak. Totalthöjd 
ca 16 m. Övre våningen är teknikutrymme. Byggnaden innehåller komplement till 
industrin i de andra byggnaderna. Hus A innehåller bland annat kontor och 
friskvårdslokaler tillhörande industrin. Friskvårdslokalerna innehåller ex ett mindre antal 
padelbanor. Padelbanor är enligt sökanden inte till för allmänheten utan kan bara bokas 
som en del i den friskvård som bedrivs för industrin. 
 
Byggnaderna planeras med grå plåt på fasad. Beräknad bruttoarea för åtgärden är 4961 
kvm. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med användningen JC1- industri och 
restaurang, med tillåten maximal byggnadshöjd 75 m över nollplanet. Byggnad ska 
placeras minst 4.5 m från gräns mot granntomt.  
 
Sökanden har angett att de planerar för kommunalt vatten och avlopp samt kommunal 
dagvattenanslutning.  
 
Sökanden har redovisat 61 st parkeringsplatser därav två är parkeringsplatser för 
rörelsehindrade mindre än 25 m från entrén till Hus A. Cykelparkering finns samt 
laddplatser för elfordon.  
 
Stora delar av den planerade fastigheten är enligt sökandens inlämnade 
markplaneringsritning hårdgjorda.  
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Ny infart planeras ca på mitten av den planerade fastigheten.  
 
Yta för sophantering har redovisats på situationsplanen. 
 
Mur är redovisad mellan två olika hårdgjorda ytor för att ta upp nivåskillnad.   
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Karlshamn Energi AB (KEVAB), Karlshamns kommun 
(lagfaren ägare) och Miljöförbundet Blekinge Väst. Yttranden har inkommit, se 
beslutsunderlag.  
 
KEVAB bekräftar att ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i Östersjövägen. 
Sökanden behöver ta ytterligare kontakt med KEVAB. Karlshamn Energi.  
 
Miljöförbundet beskriver i sitt yttrande bland annat nedan:  
 
Naturvärden 
Miljöförbundet belyser att norr om planerat bebyggelseområde finns ett område med 
höga naturvärden. Även då byggnation inte planeras i området med naturvärden så kan 
värdena påverkas. Stor försiktighet skall därför tillämpas både av sökanden, de som 
bygger/anlägger samt nuvarande fastighetsägare (Karlshamns kommun). För att skydda 
träden är det lämpligt med en permanent fysisk avgränsning mot skogspartiet. Befintlig 
slänt kan vara tillräcklig men kan annars kompletteras med till exempel en rad stora 
stenar som hindrar fordon från att passera. Kommunen (fastighetesägare) 
bör säkerställa att en tillräcklig fysisk avgränsning finns på plats innan arbeten 
påbörjas. Se vidare Miljöförbundets yttrande.  
 
Dagvatten 
I den ursprungliga ansökan angavs stenkistor som dagvattenhantering. I den reviderade 
ansökan anges istället anslutning till kommunalt dagvattensystem. Enligt Karlshamns 
kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (se https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-
miljo/oversiktsplanering/andra-oversiktligaplaner- och-program/riktlinjer-for-
dagvattenhantering/) ska dagvatten i första hand tas omhand inom den egna fastigheten 
(LOD) vid nyexploatering. Hanteringen ska ske genom öppna lösningar. Hårdgjord yta 
för eventuell parkering och tillskapandet av relativt stora takytor kommer att medföra 
stora dagvattenflöden som behöver omhändertas. Takdagvatten kräver generellt sett 
ingen rening, utan endast eventuell fördröjning innan bortledning. Dagvatten från de 
hårdgjorda ytorna bedöms kräva fördröjning och någon form av rening, särskilt om 
hårdgjorda ytor avses användas för parkering. 
 
Miljöförbundet anser att sökanden bör ta fram en enklare dagvattenutredning för 
exploateringen. Utredningen bör redovisa planerade lösningar för att minska mängden 
dagvatten, utjämna flöden, minska föroreningar från parkeringsytor och så vidare. 
Lösningarna bör vara i linje med kommunens riktlinjer för dagvatten. Se vidare 
Miljöförbundets yttrande gällande fördröjning, takavvattning m.m.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från KEVAB och Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
  

https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/oversiktsplanering/andra-oversiktligaplaner-
https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/oversiktsplanering/andra-oversiktligaplaner-
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Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har inte inkommit med något bemötande. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Huvudändamålet i detaljplanen är industri och restaurang. 
Till huvudändamålet är det tillåtet med kompletterande användningar som komplement 
till industrin. På Boverkets hemsida går att läsa att ”vidare inräknas de 
personalutrymmen och kontor med mera som kompletterar industriverksamheten”. De 
kompletterande användningarna bör enligt stadsbyggnadsavdelningen vara 
underordnade huvudändamålet. Sökanden har redovisat att de kompletterande 
användningarna kontor och friskvård som hör till industrin är mindre än 50 % av den 
totala bruttoarean på fastigheten (preliminär avgränsning). Industri/lager/produktion är 
mer än 50 % av den totala bruttoarean.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för marklov med stöd av 9 kap 35§ 
plan- och bygglagen (2010:900). De ändrade marknivåerna strider inte mot gällande 
detaljplan, innebär inte en betydande olägenhet för omgivning och är till för att 
tomten/fastigheten ska kunna bebyggas i enlighet med detaljplanen.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Byggnationen av antalet parkeringsplatser är i linje med kommunens parkeringsnorm 
efter en mindre revidering. Då användningen är blandad mellan huvudändamålet och de 
personalutrymmen som kompletterar industrin så har en bedömning gjorts att 
sökandens 61 p-platser kan vara lämpligt.  
 
Byggnaderna anses vara lämpliga för sitt ändamål. Byggnaderna har en industriell 
prägling vad gäller material och utseende. Då fastigheten ligger i ett industriområde så 
har byggnaderna bedömts ha tillräckligt god färg-, form- och materialverkan för 
områdets karaktär.  
 
Sökanden har redovisat kommunal anslutning till vatten, avlopp och dagvatten. 
Miljöförbundet har i sitt yttrande beskrivit att det kan behövas fördröjningslösningar 
innan vattnet släpps ut på det kommunala nätet. Sökanden måste ta detta i beaktande 
och ta kontakt med Miljöförbundet och Karlshamn Energi KEVAB angående anslutning 
och fördröjningar.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärdens anslutning till kommunalt vatten, avlopp och dagvatten kräver tillstånd av eller 
anmälan till KEVAB.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-01-03 
Bilaga MBV, skydda träden vid arbete inkom 2021-12-30 
Remissvar Miljöförbundet inkom 2021-12-30 
Remissvar information om VA och dagvatten från KEVAB inkom 2021-12-29 
Dagvattenshantering redovisning skrivelse dagvatten inkom 2021-12-28 
Ritningsförteckning rev 2021-12-27 inkom 2021-12-27 
Rev planritning HusB - plan, sektion, rev 2021-12-27 inkom 2021-12-27 
Rev fasadritning HusB, rev 2021-12-27 inkom 2021-12-27 
Markplaneringsritning hårdgjorda ytor, rev 2021-12-27, rev b inkom 2021-12-27 
Markplaneringsritning marksektion, rev 2021-12-27 inkom 2021-12-27 
Rev situationsplan rev 2021.12.27 inkom 2021-12-27 
Skrivelse användning idrott m.m. (dagvatten ersatt av annan skrivelse) inkom 2021-12-
06 
Bilaga Medlemsavtal Nätverk inkom 2021-12-06 
Planritning Hus A-plan 3 inkom 2021-11-30 
Planritning Hus A-plan 4 inkom 2021-11-30 
Planritning Hus A-plan 1 inkom 2021-11-30 
Planritning Hus A-plan 2 inkom 2021-11-30 
Planritning Hus C-plan inkom 2021-11-30 
Sektionsritning Hus A, kontor inkom 2021-11-08 
Fasadritning Hus A, kontor, fasad mot söder och norr inkom 2021-11-08 
Fasadritning Hus A, kontor fasad mot öster och väster inkom 2021-11-08 
Fasad/plan/sektionsritning Hus C, industrihall, sektion hall inkom 2021-11-08 
Ansökan inkom 2021-11-08 

 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Bertil Nyh. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Artificio Fastigheter AB, XXX, Drottninggatan 100, 374 38 Karlshamn 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 167 853 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 18 Långasjönäs 1:46 (Långasjönäsvägen 49-11), Bygglov för nybyggnad av 

campingstugor rivning av campingstugor samt installation eldstäder B2021-616 
2022/106 

 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja ansökan med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att Miljöförbundets yttrande ska beaktas vad gällande all information som gäller närhet 
till Långasjön och kommunens vattentäkt.  
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 40 st campingstugor samt rivning samt 
installation av eldstad på fastigheten Långasjönäs 1:46 (Långasjönäsvägen 49-11). 
 
Ansökan avser rivning av 40 st campingstugor på camping och uppförande av totalt 40 
st ny campingstugor på samma plats som de äldre campingstugorna. Stugorna har 
enligt inlämnad ansökan byggnadsarean 53 kvm men är enligt planritningarna 50 kvm. 
Planritningar och fasadritningar har reviderats flertalet gånger sedan ursprunglig 
ansökan inkom.  
 
Ritningarna är uppdelade på två områden med stugor som har olika karaktär. Norra och 
södra stugbyn. Norra stugbyn 16 stugor med två motstående pulpettak och kulör rökgrå 
på träfasad. 
 
Södra stugbyn med sadeltak och kulörerna gärdsgårdsgrå, och sätesbrun på träfasader. 
Stugorna ska enligt sökanden byggas vinterbonade. Byggnationen ska enligt sökanden 
ske i etapper med några stugor i taget.  
 
Campingstugorna ska ha kommunalt vatten och avlopp.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 2000 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
2000 kvm.  
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.  
 
De campingstugor som sökanden önskar riva är enligt sökanden byggda 1964.  
 
Sökanden inkom först med en ansökan om nybyggnad av fritidshus. Sökanden 
kontaktades då för att få bekräftelse på att det var fritidshus som han ville ha prövat och 
inte campingstugor. Sökanden bekräftade då att det var fritidshus kan ville ha prövat.  
 
Sökanden har varit i flertalet kontakter med kommunen i form av stadsarkitekt Emina 
Kovacic och kommunjuristerna och har vid flertalet gånger blivit upplyst om att 
kommunen gör tolkningen att användningen fritidshus- Bostad strider mot gällande 
detaljplan som anger camping och stugby. Intentionerna och syftet med detaljplanen var 
att planlägga en camping som skulle fortsätta vara camping. 
 
I gällande detaljplan anges Camping och stugby som markanvändning avseende det 
aktuella området. Tillåten yta per campingstuga är 50kvm sedan finns det en total 
sammanlagd yta. Det finns bestämmelser om kulörer på stugorna.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Karlshamn Energi AB (KEAB), Karlshamn Energi och Vatten 
AB (KEVAB), Räddningstjänsten och Miljöförbundet Blekinge väst.  
Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag. 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Miljöförbundet 
Se miljöförbundets yttrande i sin helhet som beslutsunderlag.  
Yttrandet är inlämnat innan sökanden ändrade sin ansökan till att gälla campingstugor 
istället för fritidshus.  
 
Sammanfattning av yttrande 
- Om bygglov ges för fritidshus, riskerar det att medföra att stugorna inte används som 
tillfälligt boende, vilket strider mot planen och kan medföra att stugorna inte blir 
tillgängliga för en bred allmänhet. 
- Att samtliga stugor får så pass hög standard kan medföra att de blir för dyra för att en 
bred allmänhet ska ha möjlighet att nyttja dem. 
- Eldstäder till samtliga stugor medför stor risk för störningar på grund av rök och lukt. 
Om störningar uppkommer, kan Miljöförbundet komma att förelägga om begränsningar i 
användningen av eldstäderna. 
- Hälsoskyddssynpunkter behöver beaktas vid tekniska installationer, utformning och 
materialval till stugorna, samt vid dimensionering av ventilationen. 
- Stugbyarna ligger inom den primära skyddszonen i Långasjöns vattenskyddsområde. 
Särskilda föreskrifter finns. Dessa måste beaktas när rivnings- och byggarbeten 
planeras och genomförs. Vissa saker är förbjudna, till exempel att lagra avfall, även 
tillfälligt. Många åtgärder kräver anmälan eller tillstånd. Dessa behöver sökas i god tid, 
minst 6 veckor innan planerade åtgärder. 
- Yttrandet gäller under förutsättning att stugorna ansluts till det kommunala 
spillvattennätet. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-01-19 

Sida 69(77) 

 
 
Vattenskyddsområde 
Stugbyarna ligger inom den primära skyddszonen i Långasjöns vattenskyddsområde. 
Särskilda föreskrifter finns för markanvändningen. Dessa finns tillgängliga i sin helhet på 
Karlshamns kommuns hemsida: https://www.karlshamn.se. 
Observera särskilt följande bestämmelser för den primära skyddszonen: 
4 §: ”Hantering av petroleumprodukter eller annan brandfarlig vätska får inte förekomma 
utan tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten. Med hantering avses även 
lagring och återkommande påfyllnad av fordonstank. Bestämmelsen gäller inte 
petroleumprodukter för husbehov samt för transport av maskiner eller utrustning som i 
sin konstruktion eller komponentsammansättning innehåller farligt gods, under 
förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala 
transportförhållanden.” Detta innebär bland annat att ifall tank för tankning av 
entreprenadfordon ska förvaras inom primärzonen, krävs tillstånd från Miljöförbundet. 
10 §: "Yrkesmässig hantering av hälso- och miljöfarliga produkter utöver 
petroleumprodukter som exempelvis färg, lösningsmedel, tjärprodukter, fenoler, 
träimpregneringsmedel får inte förekomma utan anmälan till den kommunala 
tillsynsmyndigheten" Detta innebär bland annat att om målning av stugorna görs på 
plats, är det anmälningspliktigt till Miljöförbundet. 
27 §: ”Tillfällig eller permanent uppläggning, mellanlagring, deponering eller nedgrävning 
av avfall, inklusive förorenade massor får inte förekomma.” När de gamla stugorna rivs, 
räknas de som avfall och får inte läggas upp/lagras inom primärzonen. 
Inom hela vattenskyddsområdet gäller också följande: 
24 §: ” Värme- eller kylanläggningar i mark, berggrund eller ytvatten, som innehåller 
vätskor vilka innebär en risk för förorening eller på annat sätt försämring av 
vattentillgången får inte anläggas utan tillstånd från den kommunala 
tillsynsmyndigheten.” 
 
Generella bestämmelser för vattenskyddsområden 
För vattenskyddsområden finns också generella bestämmelser. Mer information om 
dessa finns i slutet av Miljöförbundets yttrande. 
 
Kaminer 
Vedeldning medför utsläpp av luftföroreningar och andra störningar. Att installera 40 
stycken eldstäder på en så pass begränsad yta, kan innebära att det uppkommer 
störningar till omgivningen. Detta bedöms som olämpligt enligt Miljöförbundet. Om 
installation av eldstäder beviljas, ska verksamhetsutövaren vara införstådd med att 
tillsynsmyndigheten kan komma att reglera användningen, om det i ett senare skede 
uppkommer störningar på grund av vedeldning. 
 
Miljöförbundet har även i sitt yttrande synpunkter på: städförråd, ventilation, 
uppvärmning och eldning.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Karlshamn Energi, Räddningstjänsten och Miljöförbundet har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att han vill ändra sin ansökan till att gälla campingstugor och inte 
fritidshus.  
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Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen ändrar ansökan till att gälla campingstugor (användning 
camping och stugby) och inte som tidigare fritidshus (bostadsändamål).  
 
Motivering av beslut 
 
Det finns ingen definition av campingplats i plan- och bygglagstiftningen. Campingplats 
är heller inte definierat i terminologicentrum, (TNC). Enligt Nationalencyklopedin är en 
campingplats ett avgränsat område för camping. Camping är enligt 
Nationalencyklopedin övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn 
eller liknande under rekreationsresor.  
 
En detaljplan ska tolkas utifrån de bestämmelser som fanns när planen gjordes.  
Planen vid Långsjönäs vann den laga kraft 2011.  
 
Då kan man gå in på boverkets hemsida och söka i planbestämmelsekatalogen hur man 
tolkar N som det står på plankartan.  
 
Utdrag ur planbestämmelsekatalogen boverkets hemsida: 
”N, Förklaring: 
Friluftsliv, camping. N FRILUFTSOMRÅDE. Detta ändamål avser områden för friluftsliv 
av alla slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. Hit hör t.ex. 
campingplatser, övernattningsstugor, raststugor, motionsanläggningar, skidbackar och 
s.k. sommarland.” 
 
I planen har N försetts med prefix 1 och specificerats som ”camping och stugby”. Om 
det står ”camping och stugby” i detaljplanen så bör man i detta fall anse att 
planförfattaren menat att det på campingen får uppföras övernattningsstugor på 
campingen, det som idag kallas tillfällig vistelse.  
 
Camping är en tillfällig vistelse. Alltså inte samma som användningen Bostad. Inom 
bostad ingår både permanenta bostadshus och fritidshus.  
 
Tillfällig vistelse fanns inte som användning när berörd detaljplan gjordes. Men camping 
och stugby och beskrivningen i planens syfte gör att det kan likställas vid en tillfällig 
vistelse. Campingstugor för uthyrning ingår i användningen tillfällig vistelse. Tillfällig 
vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig 
karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att tillhandahålla tillfälliga 
övernattningsmöjligheter. Verksamheten i sig är varaktig, medan övernattningarna är av 
icke varaktig karaktär. Inom användningen är det inte tillåtet med varaktigt boende och 
inte heller fritidshus. 
 
Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan tillfällig vistelse och bostäder, det 
vill säga boende med varaktig karaktär. Eftersom boende är svårdefinierat är det oftast 
enklare att definiera var gränsen för tillfällig vistelse går. Det avgörande vid 
bedömningen är syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas. Tillfällig 
vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig 
karaktär. Skillnaden mellan en bostad och ett hotell är därför att det första har som syfte 
att tillgodose varaktigt boende, vilket hotellet inte har.  
Vid bedömningen saknar det normalt sett betydelse om lokalerna där verksamheten ska 
bedrivas har utformats och utrustats så att de klarar lagstiftningens krav avseende 
bostäder, till exempel tillgång till kök och badrum. Detta innebär att ett hotell som i sina 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-01-19 

Sida 71(77) 

 
 
rum har samtliga bostadsfunktioner ändå inte utgör en bostad eftersom syftet med hotell 
är att erbjuda tillfällig övernattning, (Tillfällig vistelse - Boverkets hemsida, 2021-03-15).  
 
Det är tydligt i detaljplanens syfte att det inte ska tillåtas fritidshus och att det inte 
bedöms vara planenligt. Se nedan citat ur planbeskrivningen.  
”Detaljplanen syftar till att reglera befintliga förhållanden på Långasjönäs camping och 
turistanläggning. Planen skall även möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av dessa 
verksamheter samtidigt som mark för natur, bad och rekreation skall säkerställas i 
området. 
 
Kommunen anser att det är viktigt att camping- och stugby på sikt blir en sammanhållen 
anläggning med samordnat ändamål utan några motstående intressen mellan turister 
och boende. Genom en allmänt tillgänglig anläggning anser kommunen att flera 
människor ska kunna få tillgång till ett av Karlshamns kommuns finaste naturområden. 
Kommunen anser att en detaljplan som skulle möjliggöra både permanent- och 
fritidsboende skulle innebära större belastning i detta känsliga område beläget vid 
Karlshamns huvudvattentäkt.  
 
Detaljplanen innebär att hävdad tomtmark till stugorna i norr inte kommer att kunna 
avstyckas till nya fastigheter utan avsikten är att kommunen fortsätter äga marken och 
upplåta denna mot arrendeavtal. Kommunens vision är på sikt att de privatägda 
stugorna, som ligger på kommunens mark, ska övergå till kommunen och ingå i 
camping- och stugverksamheten. 
Arrendetiden för stugorna är fem år och förlängs med fem år i taget om uppsägning ej 
sker enligt jordabalkens regler. Uppsägning ska göras senast ett år före arrendetidens 
utgång. 
 
I detaljplanen har kvartersmarken bestämmelsen N1- camping och stugby och N2 – 
vandrarhem, möteslokal, camping och stugby. Detta innebär att ingen fritidsbebyggelse 
medges inom planområdet. Den pågående markanvändningen kan fortgå (dvs. de 
privatägda stugorna) så länge kommunen inte ser något behov av att säga upp 
arrendena, lösa in byggnaderna och införliva stugorna i verksamheten. Stugorna kan 
även säljas. Det är dock köparens ansvar att ta reda på vad som gäller för den fastighet 
man förvärvar. Vid en försäljning av byggnad på ofri grund skall markägaren (i detta fall 
kommunen) i första hand erbjudas att förvärva byggnaden. ” 
 
Då sökanden 2022-01-03 har ändrat sin ansökan till att gälla campingstugor och inte 
fritidshus som i ursprungsansökan så bedömer stadsbyggnadsavdelningen att Åtgärden 
numer bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Upplysningar 
 
Eldstäder till samtliga stugor medför stor risk för störningar på grund av rök och lukt. Om 
störningar uppkommer, kan Miljöförbundet komma att förelägga om begränsningar i 
användningen av eldstäderna. 
 
Stugbyarna ligger inom den primära skyddszonen i Långasjöns vattenskyddsområde. 
Särskilda föreskrifter finns. Dessa måste beaktas när rivnings- och byggarbeten 
planeras och genomförs. Vissa saker är förbjudna, till exempel att lagra avfall, även 
tillfälligt. Många åtgärder kräver anmälan eller tillstånd. Dessa behöver sökas i god tid, 
minst 6 veckor innan planerade åtgärder. Se vidare Miljöförbundets yttrande.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-26 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-10-25 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-10-23 
Fotografi, inkom 2021-10-23 
Detaljritning, inkom 2021-10-25 
Skrivelse, inkom 2021-11-12 
Material/Kulörbeskrivning, inkom 2021-11-08 
Sektionsritning, inkom 2021-11-22 
Planritning, inkom 2021-11-22 
Fasadritning, inkom 2021-11-22 
Fotografi, inkom 2021-11-22 
Fotomontage, inkom 2021-11-16 
Situationsplan, inkom 2021-11-15 
Planritning, inkom 2021-11-15 
Fasadritning, inkom 2021-11-15 
Sektionsritning, inkom 2021-11-15 
Situationsplan, inkom 2021-11-12 
Remissvar keab, inkom 2021-11-29 
Remissvar kevab inkom 2021-12-02 
Remissvar räddningstjänsten, inkom 2021-12-13 
Remissvar Miljöförbundet, inkom 2021-12-21 
Skrivelse, ändring av ansökan, inkom 2022-01-03 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Pär Jansson.  
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Långasjönäs Camping & Stugby, XXX, Långasjönäsvägen 49, 374 91  
Asarum 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 122 571 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. Grundavgift exklusive kommunicering är 119552 kr per 40 stugor vilket ger en 
kostnad på 2 988 kr per stuga. Då byggnationen ska ske i etapper så krävs fler 
platsbesök, godkännande av kontrollplaner och interimistiska slutbesked än i 
normalfallet.  
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§ 19 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om följande: 
 

 Medarbetarsamtal pågår 
 Detaljplan Stampens trädgård 
 Skeppsbron 
 Galleryda (Skadeståndsanspråk gällande bygglov/strandskyddsdispens) 
 Boverkets enkät 
 Möten med anledning av ökat antal tillsynsärenden 
 Stadsbyggnadspriset 
 Exploatering och etablering 
 Enkätsvaren som visar nöjda medborgare 
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§ 20 Redovisning av delegationsbeslut januari 2022/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning  
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2020-09-09, § 204. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattande under perioden 2021-12-01 – 2022-01-04.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2021-12-01 – 2022-01-04 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2021-12-01 – 2022-01-04 ByggR 
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§ 21 Handlingar för kännedom januari 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning  
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-12-01 – 2022-01-04 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2021-12-01 – 2022-01-04 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2021-12-01 – 2022-01-04 ByggR 
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§ 22 Beslutsuppföljning januari 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning  
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-01-04 
Ärenderapport mätning 2022-01-04 
 


