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 Digitalt signerad  
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§ 23 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Stefan Sörensson (L) till att justera protokollet. 
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§ 24 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 25 Resultatrapport januari - december 2021/362 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport per 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter 2021 har lämnat underlag till 
resultatrapport för byggnadsnämnden för det gångna året. 
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av byggnadsnämndens måluppfyllelse och 
resultat mot kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens egna mål, ekonomisk 
analys, omvärldstrender och analys av den egna verksamheten. 
 
Det ekonomiska resultatet för byggnadsnämnden visar på ett överskott med 867 tkr för 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Byggnadsnämndens resultatrapport 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Berörda chefer inom förvaltning 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 26 Detaljplan för del av fastigheten XXX m.fl - beslut om att starta 

detaljplanearbetet 2020/2857 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
del av fastigheten XXX m.fl. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning för fastigheterna XXX, XXX och XXX inkom 2020-09-29. 
Syftet med detaljplanen är att utveckla ett bostadsområde, eventuellt med inslag av 
handel/kontor samt en förskola. Byggnadsnämnden ställde sig 2020-12-09 positiv till att 
pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om 
att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2020-12-09. Protokollsutdrag BN § 274/2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Fredrik Ingstorp, planarkitekt  
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 27 Detaljplan för del av fastigheterna Froarp 3:9 och 3:10 m.fl. (Asarum IP) 

2016/3996 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2022-02-08 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2022-02-08, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning, idrotts-, rekreations- och 
friluftsområde. Planen ska också möjliggöra för en utveckling av idrottsanläggningen 
med ytterligare en fotbollsplan och byggrätt för nya klubblokaler, omklädningsrum och 
bollhall med mera. I söder prövas möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse. En del 
av planområdet utgörs av ett tätortsnära rekreationsområde, vilket skyddas genom att 
planläggas som allmän plats, natur. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Länsstyrelsen har instämt i 
denna bedömning. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2017, § 181 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 23 oktober - 17 november 2017. Totalt inkom 20 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. När erforderliga 
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta 
om att ställa ut planen för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08 
Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2022-02-08 
Planbeskrivning, daterad 2022-02-08 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-02-08 
Grundkarta, skala 1:2000, upprättad 2017, kontrollerad 2022-02-08, 
fastighetsredovisningen avser förhållandena 2017-10-11, kontrollerad 2022-02-08 
Fastighetsförteckning, daterad 2017-10-11, kontrollerad 2022-02-21 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, daterat 2017-09-04 
Naturvärdesinventering, upprättad av WSP 2017-06-30  
Bullerberäkning Froarpsvägen, daterad 2017-09-05 
Dagvattenutredning, upprättad av WSP 2018-06-07, reviderad 2018-06-25 
PM - Översiktlig geoteknisk utredning, upprättad av WSP 2018-06-29 
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Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, upprättad av WSP 2018-06-29, reviderad 
2018-10-15 
Miljötekniska markundersökningar Asarums IP, slutrapport upprättad av WSP 2021-10-
01, reviderad 2021-10-28 
Saneringsrapport Asarums IP, upprättad av WSP 2021-05-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Bodil Gustafsson 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 28 Ändring av detaljplan för del av Rävabygget 4:1 (Södra cell) - beslut om 

samråd 2021/2211 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2022-02-08, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Den 20 juli 2021 inkom ansökan om planändring från Södra Cell Mörrum gällande 
ändring av detaljplan C56 (detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl.). 
Avsikten med planändringen är att uppdatera plankartan för att möjliggöra fortsatt 
expansion av Södra Cells verksamhet. 
 
Förfarandet planändring har valts för att det endast är begränsade ändringar som ska 
göras och ändringarna ryms inom den ursprungliga detaljplanens syfte. Av den 
anledningen bedöms inte upphävande eller en ny detaljplan vara nödvändig. 
 
I plankartan har följande ändringar gjorts:  

 Borttagande av del av område avsatt för luftledning ("l" i ursprunglig plankarta). 
Luftledningen har raserats och ersatts av en markförlagd ledning med annan 
sträckning.  

 Ändring av utfartsförbud längs med Byggesvägen på grund av nya 
trafiklösningar. 

 Justerad utbredning av användningen "VÄG" (Byggesvägen) i enlighet med 
genomfört trafikutformningsförslag.  

 Borttagande av skyddsbestämmelsen "n1" för en av bokarna i området.  

 Ändring av del av befintligt "u-område" på grund av ny sträckning 
fjärrvärmeledning.  

 
Utöver ovan ändringar har även plankartan setts över digitalt och justerats gällande 
dess funktionalitet. Detta innebär att vissa av planbestämmelserna har andra 
beteckningar än i den ursprungliga detaljplanen. Detta innebär dock inga faktiska 
förändringar i planens byggrätter.  
 
Illustration med markerade ändringar finns i planbeskrivningen.  
 
Konsekvenser av ändringen är få. Luftledningen är redan nedgrävd och flytt av 
fjärrvärmeledningar bedöms inte medföra några nya konsekvenser. Att en ny in- och 
utfart möjliggörs (och att de redan föreslagna in- och utfarterna ändrar placering) 
bedöms inte medföra stora konsekvenser anslutningarna till viss del fanns med även i 
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C56. Trafikmängden kommer öka tack vare att verksamheten kan utvecklas, men en 
ökning skulle troligtvis ske även om C56 fanns kvar oförändrad.  
 
En konsekvens av ändringen är att en blodbok måste tas ner på grund av den nya in- 
och utfarten. Blodboken är i den ursprungliga detaljplanen skyddad med bestämmelsen 
n1. Denna bestämmelse upphävs för det aktuella trädet i planändringen med 
motiveringen att Södra Cell Mörrum redan har fått marklov om att ta ner trädet. 
Marklovet beviljades av byggnadsnämnden i Karlshamns kommun 2021-06-15.  
 
Inför marklovet förde Södra Cell Mörrum en dialog med både Miljöförbundet Blekinge 
Väst och Länsstyrelsen i Blekinge Län. Av mötesanteckningarna går det att utläsa att 
varken länsstyrelsen eller miljöförbundet hade några invändningar mot att blodboken tas 
ner och flyttas alternativt lämnas som en högstubbe. Det fanns heller inga invändningar 
om att ta bort intilliggande buskpartier. Dock framgår det att Södra behöver ha ett så 
kallat 12:6-samråd med Länsstyrelsen om trädet är mer än en meter i diameter, vilket 
trädet är. Så innan beslut om antagande kommer samrådet ägt rum och länsstyrelsens 
beslut kommer då kunna finnas med som beslutsunderlag.  
 
C56 bedömdes medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av aktuell 
planändring bedöms däremot inte leda till betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en ny miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
behövs därför inte i samband med planändringen. För att ändringen ändå ska kunna 
prövas mot miljöbalken (eftersom den ursprungliga detaljplanen medförde betydande 
miljöpåverkan) har de miljökonsekvenser som ändrats/påverkats något beskrivits i ett 
tillägg till den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen. Både tillägget till 
planbeskrivningen samt tillägget till miljökonsekvensbeskrivningen har slagits samman 
med respektive ursprungliga dokument för att det ska vara enkelt för läsaren att kunna 
läsa båda versionerna. 
 
Berörda sakägare begränsas till de som bedöms beröras av själva planändringarna. 
Avgränsningen till berörda sakägare kommer finnas med i fastighetsförteckningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-04 
Plankarta med inarbetade ändringar, skala 1:2000, daterad 2022-02-08 
Planbeskrivning, ursprunglig och kompletterande 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-02-08 
Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig och kompletterande tillägg 
Trafikprognos, Sweco, daterad 2021-09-14 
Utformningsförslag nya anslutningar, Sweco, daterad 2022-02-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: 
Södra Cell Mörrum, XXX, 375 86 Mörrum, XXX 
Södra Cell Mörrum, XXX, 375 86 Mörrum, XXX 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 29 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B 2021-697 2022/430 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Jäv 
 
Mats Bondesson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
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.  
 
Den nya fastighetsgränsen behöver ligga minst tre meter från kommunala 
vattenledningar. Mer information finns i yttrande från Karlshamn Energi och Vatten AB.  
 
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs hos Karlshamn Energi och 
Vatten AB. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
Ärendet har förlängts med 10 veckor på grund av förutsättningar som krävde längre 
handläggning.  
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Förutsättningar 
 
Läge 
Ansökan gäller byggnation på del av XXX. Aktuell del av 
fastigheten ligger cirka 2 km väster om centrala Asarum.  
 
Nuvarande markanvändning 
Platsen är idag obebyggd och utgörs av trädbevuxen 
naturmark och berghäll. Intill tomten finns jordbruksmark. 
Längs med Kattkroksvägen finns bostadsbebyggelse. 
 
Kommunens översiktsplan 
Området ingår i delområde N ”Västra mellan- och 
kustbygden”. Enligt översiktsplanen ses ny bebyggelse, och 
övriga förändringar som innebär stärkt underlag för service, 
som positivt. Dock är det viktigt att ny bebyggelse 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. 
 
Bedömning 
Kommunens bedömning är att föreslagen byggnation går i enlighet med 
översiktsplanens intentioner eftersom befintlig infrastruktur används, byggnationen sker 
invid annan bebyggelse samt att befintlig infrastruktur kan nyttjas. Frågan om 
anpassning till landskapsbild och bebyggelsetradition bevakas i bygglovsskedet. Läs 
mer under avsnittet ”Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild”.  
 
Riksintressen 
Den aktuella fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 
kap. 9 § MB vad gäller MSA-område samt lågflygningsområde. 
 
Bedömning 
Riksintresset bedöms inte påverkas. 
 
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.  
 
Byggnader ska enligt plan- och bygglagen placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt en god 
helhetsverkan. Byggnader ska utformas med hänsyn till lokal tradition i fråga om form, 
höjd, takform, material, färgsättning med mera. 
 
Bedömning 
Frågor om utformning hanteras inte i förhandsbeskedet, däremot kommer frågan 
bevakas i ett eventuellt bygglovsskede när mer detaljerade ritningar och exakta 
placeringar av byggnaderna finns redovisade. Då kommer utgångspunkten vara att den 
nya byggnationens utformning och exakta placering utgår från den kulturmiljö och 
landskapsbild som finns på platsen med byggnader i traditionella kulörer, i huvudsak trä 
och med sadeltak.  

Figur 1 Aktuell 
avstyckningstomt ungefärligt 
markerad 
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Påverkan på naturvärden 
Ansökan innebär att en bit naturmark kommer exploateras. I inkomna yttranden har det 
framkommit att det noterats fridlysta vattensalamandrar på platsen. Miljöförbundet 
Blekinge Väst har gjort bedömningen att de inte förväntar sig att hitta varken större eller 
mindre vattensalamandrar på den aktuella platsen. Detta på grund av att det saknas 
lämpliga lekvatten i, eller i närheten av, platsen. Länsstyrelsen i Blekinge län instämmer 
med miljöförbundet och menar på att detta inte är en livsviktig miljö för dessa arter även 
om de kan förekomma på platsen.  
 
Bedömning 
En konsekvens av förhandsbeskedet är att naturmark som idag är tillgänglig för 
allmänheten försvinner i och med exploateringen. Dock gör kommunen bedömningen att 
den konsekvensen inte är avgörande för lämplighetsprövningen. Detta eftersom det 
finns stor andel naturmark att nyttja i närområdet. Dessutom är kommunen generellt 
positiva till att bebygga lucktomter där redan befintlig infrastruktur kan utnyttjas, vilket 
framgår i kommunens översiktsplan.  
 
Gällande vattensalamandrarna så instämmer kommunen med miljöförbundet och 
länsstyrelsen i att frågan inte behöver utredas vidare och att byggnationen kan 
godkännas utan att det riskerar vara en fara för salamandrarna.  
 
Sprängning av berg 
Eftersom aktuell plats består till stor del av berg i dagen kommer en viss sprängning 
krävas för att genomföra önskad byggnation. Enligt sökanden ska så mycket av berget 
som möjligt bevaras mot grannfastighet XXX samt mot befintlig väg.  
 
Berget ska skjutas ned i enlighet med 
Figur 2, och bergmassorna som blir 
över av sprängningen ska sedan 
användas för utfyllnad i den västra 
delen av tomten, mot åkermarken till.  
 
Sprängningen ska enligt sökanden 
genomföras enligt de regler som finns 
med tillhörande besiktning och 
kontroller.  
 
Bedömning 
Kommunen bedömer att behovet av sprängningen inte utgör något hinder för 
lämplighetsprövningen, med förutsättning att sprängningen sker i enlighet med de regler 
som finns för sprängning i närhet av annan bebyggelse.  
 
Insynspåverkan 
Flertalet grannar har yttrat sig om en oro att den nya byggnaden kommer påverka dem 
negativt på grund av ökad insyn.  
  

Figur 2 Principskiss från Sökanden, tänkt markberedning 
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Bedömning 
De fastigheter som ligger i direkt 
anslutning till, samt öster om 
Kattkroksvägen, bedöms i detta 
skede inte påverkas i en så stor 
grad att det kan klassas som 
betydande olägenhet. Detta 
eftersom berget mot vägen, samt 
mot XXX, ska bevaras (se figur 3 
som sökanden skickat in som ett 
bemötande till dessa synpunkter).  
 
Huvudbyggnaden är därmed tänkt 
att placeras invid den inskjutna 
bergväggen, inte ovanpå berget, vilket 
de yttrande grannarna är oroliga för. 
Genom att spränga berget och placera byggnaden invid bergsväggen istället för ovanpå 
berget begränsar insynspåverkan både norrut och österut. I dialog med sökanden 
framgår det att tanken är att endast delar av taket från det nya huset kommer sticka upp 
ovanför berget.  
 
Mot XXX är endast föreslaget garage placerat, vilket inte bedöms leda till en betydande 
olägenhet för grannfastigheten.   
 
I ett förhandsbesked bedöms önskad byggnation utifrån ungefärlig placering och 
utformning eftersom detaljerade ritningar inte är framtagna ännu. I bygglovet kommer 
dessa frågor granskas i detalj och då kommer frågan om betydande olägenhet på grund 
av insyn bedömas återigen.   
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Platsen riskerar inte översvämmas vid kraftiga skyfall eller vid framtida höjning av 
havsnivån.  
 
Geologi och markförutsättningar  
Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar att jordarten där 
byggnation föreslås består av berg. Platsbesök visar på att tomten till stor del består av 
berg i dagen.  
 
Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av markradon. En 
markradonmätning bör dock utföras innan byggnation, alternativt att bostaden 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 
Den föreslagna utfarten ansluter till Kattkroksvägen, som är en belagd enskild väg med 
statsbidrag från Trafikverket. Vägen sköts av Karlshamns kommun. 
  

Figur 3 Skiss från Sökanden, vilken del av berget som ska 
bevaras i befintlig utformning 
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Bedömning  
Den sökande behöver asfaltera minst 1 meter av infarten i anslutningen mot 
Kattkroksvägen för att skydda vägkanten och för att undvika att grus körs upp på den 
större vägen. 
 
Den sökande ska också vid behov se till att vattenavrinningen utmed Kattkroksvägen 
fungerar t.ex. genom att lägga en sidotrumma under den nya infarten. 
Siktförhållandena bedöms som goda i den aktuella punkten. 
 
Buller 
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 krav på beräknade värden för omgivningsbuller vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats ställas i bygglovsskedet. 
 
Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunala vatten- och avloppsledningar föreslås.  
 
Bedömning 
Det nya huset bedöms kunna anslutas till kommunala ledningar. Anslutningen blir 
troligtvis i den västra sidan av tomten där befintlig huvudledning går längs med 
åkerkanten. Fastighetsägaren ska inkomma med ansökan för anslutning till vatten och 
avlopp till Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB). Ansökan, och mer information, 
finns på deras hemsida och i KEVAB:s yttrande. 
 
Den nya fastighetsgränsen behöver ligga minst tre meter från huvudledningen, vilket 
bevakas under lantmäteriförrättningen då det inte är något som kan villkoras i ett 
förhandsbesked.  
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till instanserna Länsstyrelsen Blekinge, Karlshamn Energi och 
Vatten AB, Karlshamn Energi AB, Västblekinge Miljö AB, Räddningstjänsten Västra 
Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst samt E.ON.  
 
Inom kommunens egen organisation har ärendet remitterats till ansvarig handläggare på 
gata- och trafikenheten.  
 
I övrigt har berörda sakägare/grannar hörts.  
 
Yttranden har inkommit. Alla yttranden som bedöms vara av vikt för beslutsfattandet 
finns i sin helhet som beslutsunderlag till ärendet. Nedan följer en sammanfattning av 
synpunkterna.  
 
Yttranden från remissinstanser 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Har ingen erinran. Skriver i ett PM om vattensalamandrar som påstås förekomma på 
platsen. De skriver om hur arten Större vattensalamander beskrivs i SLU Artfakta. 
Miljöförbundets bedömning är att de inte förväntar sig att hitta varken större eller mindre 
vattensalamandrar på den aktuella platsen. Detta på grund av att det saknas lämpliga 
lekvatten i, eller i närheten av, platsen. Eftersom miljön är så otypisk för både större och 
mindre vattensalamander anser miljöförbundet att det inte är rimligt att kräva någon 
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riktad inventering efter arterna. Istället anser miljöförbundet att länsstyrelsen ska höras i 
frågan eftersom de ansvara för det artskydd som större vattensalamander omfattas av.  
 
Länsstyrelsen Blekinge Län 
Länsstyrelsen instämmer med miljöförbundet och anser att det aktuella området inte 
utgör en livsmiljö där salamandrar kan förväntas förekomma. Vidare skriver 
länsstyrelsen att det inte kan uteslutas att salamandrar kan förekomma, men att det inte 
är en viktig livsmiljö för arterna.  
 
Kommunens gata- och trafikenhet 
Beskriver Kattkroksvägens förutsättningar och bedömer som att siktförhållandena är bra 
för den aktuella punkten.  
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
Bedömer byggnationen som möjlig, ger information om möjlig anslutning samt 
informerar var fastighetsgränsen bör gå i förhållande till de kommunala ledningarna.  
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Informerar att det är viktigt att räddningstjänsten ska kunna nå platsen och att vägarna 
in till fastigheten behöver vara anpassade efter deras krav.  
 
Västblekinge Miljö AB 
Informerar om möjlig till avfallshantering och vilka föreskrifter som måste följas när det 
kommer till hämtning av avfall samt var avfallskärlen bör placeras från Kattkroksvägen.  
 
Yttranden med erinran 
 
XXX 
Skriver att byggnation kommer innebära insyn från eras baksida. Anser att det inte 
behövs fler hur längs Kattkroksvägen.  
 
XXX 
Är emot byggnationen på XXX. Han anser att marken inte bör bebyggas för att det är en 
liten yta inklämd mellan två andra fastigheter. Byggnationen skulle skapa insyn 
framförallt då tomten ligger högre än närliggande byggnader.  
 
Värdet på XXX riskerar att minska eftersom omgivningen förändras. Även i detta 
yttrande nämns att vattensalamandrar vistas på aktuell berghäll.  
 
XXX 
Skriver att hon är orolig för sprängningen, hur den kan påverka deras fastighet. Hon 
skriver även om oro att hennes fastighet skulle sjunka i värde på grund av den nya 
byggnationen samt att den nya byggnationen skulle leda till ökad insyn/buller/ljud till 
deras tomt.  
 
Vidare skrivs det att infarten skulle ligga nära deras tomt samt så ifrågasätts 
dimensioneringen av avloppsledningarna.  
 
XXX 
Skriver att deras uteplats kommer exponeras och att byggnationen kommer påverka 
deras tomt markant. De skriver att byggnationen kommer komma högre än deras hus 
och att det då kommer skymma. De skriver också att trafiken kommer öka på den redan 
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livligt trafikerade Kattkroksvägen och att den nya infarten kommer ett stenkast från 
deras uteplats.  
 
Vidare skrivs det om en oro att deras fastighet kommer sjunka i värde eftersom 
”lantligheten” försvinner. Det skrivs även om en oro för sprängningen samt att vatten- 
och avloppsledningar inte skulle vara tillräckligt dimensionerade för ett nytt hus längs 
Kattkroksvägen. I yttrandet bifogas olika bilder från platsen tagen från XXX.  
 
XXX 
Skriver att han inte önskar ett nytt hus i närheten av deras. Han skriver även om att han 
är orolig för sprängningen samt att det nya huset kommer ligga högre än deras. Vidare 
skrivs det att det nya garaget kommer ligga i närheten av deras uteplats, samt att 
byggnation på XXX skulle kräva stor inverkan på miljön.  
 
Det nämns även att vatten- och avloppsledningar inte skulle vara tillräckligt 
dimensionerade för ett nytt hus längs Kattkroksvägen. I yttrandet bifogas olika bilder från 
platsen tagna från XXX. 
 
XXX 
Skriver att det förekommer vattensalamandrar (dessa är fridlysta) på platsen som 
önskas byggas. Hon skriver vidare att byggnation enligt ansökan skulle innebära 
nybyggnation i gräns till deras fastighet, vilket riskerar en värdeminskning av 
fastigheten. Dessutom skrivs det om en oro för ökad insyn från nybyggnation då den 
ligger på en höjd/på ett berg. Byggnationen innebär en byggnad i direkt anslutning till 
XXX, vilket inte hon godkänner.  
 
Slutligen ifrågasätts dagvattenhantering och dränering då tomten ligger högre än XXX, 
vilket riskerar att vatten leds till hennes tomt. Även ianspråktagandet av naturhäll 
kritiseras då naturvärden tas i anspråk enbart för att bygga nytt hus.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande på negativa yttrande 
Sökanden har framfört att så mycket av berget som möjligt ska bevaras mot fastighet 
XXX och mot befintlig väg (se skiss från sökanden nedan). Där huset ska stå ska berget 
sprängas för att minimera insynen till grannarna. Själva sprängningen ska göras enligt 
de regler och kontrollkrav som finns för sprängning.  
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Stadsbyggnadsavdelningens samlade bemötande  
Kommunen instämmer i detta skede med sökanden att byggnationen kommer kunna 
genomföras utan att skapa en olägenhet i fråga om insyn. Sökanden har i sitt 
bemötande visat hur insynen ska minimeras genom att huset läggs bakom/skjuts in i 
berget vilket är tillräckligt i detta skede för att den frågan inte ska vara avgörande i 
lämplighetsprövningen. Frågan om insyn bedöms kunna bevakas i ett framtida bygglov. 
 
Övriga frågor och negativa synpunkter bedömer kommunen att de besvaras och 
motiveras i denna tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis bedömer kommunen att de 
negativa synpunkterna inte är anledning nog för att neka önskad byggnation.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att platsen är 
lämplig för föreslagen bebyggelse. Detta med hänsyn till nedanstående motivering samt 
de bedömningar som redovisas under ”Förutsättningar”.  
 
Nybyggnationen kommer anpassas till platsen och till omgivningen genom att 
huvudbyggnaden skjuts in i berget, vilket minskar påverkan på de omgivande 
fastigheterna i fråga om insyn.  
 
Byggnation på en lucktomt som inte består av åkermark, eller annan mark som omfattas 
av något allmänt intresse, bedömer kommunen generellt vara en lämplig plats för 
bostadsändamål. Att förtäta längs befintlig infrastruktur är något kommunen strävar efter 
på landsbygden, vilket framgår tydligt i kommunens översiktsplan. Denna ansökan 
uppfyller detta.  
 
Även om naturmark tas i anspråk och en berghäll försvinner finns det fortfarande rikligt 
med naturmark/grönområden i närheten. Frågan om förlust av naturvärden bedöms 
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därför inte heller vara avgörande för lämplighetsprövningen. Inte heller eventuell 
förekomst av vattensalamandrar påverkar bedömningen i enlighet med länsstyrelsen 
och miljöförbundets yttranden.  
 
Sammanfattningsvis bedömer kommunen att ansökan kan godkännas och 
förhandsbeskedet kan beslutas som positivt.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-03 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-12-03 
Situationsplan, inkom 2021-12-03 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2021-12-09 
Remissvar, Karlshamns Energi och Vatten AB inkom 2021-12-09 
Remissvar, Räddningstjänsten Västra Blekinge inkom 2021-12-13 
Yttrande, XXX med erinran inkom 2021-12-17 
Fotomontage, Bilder från platsbesök komprimerad fil inkom 2021-12-21 
Yttrande, XXX, med erinran inkom 2021-12-27 
Bilaga, XXX, med erinran bilaga 1 inkom 2021-12-27 
Bilaga, XXX, med erinran bilaga 2 inkom 2021-12-27 
Bilaga, XXX, med erinran bilaga 3 inkom 2021-12-27 
Remissvar, Västblekinge Miljö AB inkom 2021-12-28 
Yttrande, XXX, med erinran inkom 2021-12-30 
Bilaga, XXX, med erinran bilaga 1 inkom 2021-12-30 
Bilaga, XXX, med erinran bilaga 2 inkom 2021-12-30 
Yttrande, Förklaring och bemötande inkom 2022-01-11 
Bilaga, Bemötande bilaga - Skiss inskjutning av berg inkom 2022-01-11 
Yttrande, XXX, med erinran inkom 2022-01-12 
Yttrande, XXX, med erinran inkom 2022-01-12 
Yttrande, XXX, med erinran inkom 2022-01-12 
Remissvar, Gata och trafik inkom 2022-01-17 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst, PM angående vattensalamandrar inkom 2022-
01-20 
Remissvar, Länsstyrelsen i Blekinge län, angående vattensalamandrar inkom 2021-02-
04  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
 
Grannar med erinran:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Avgift 8 067 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 30 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 2022/444 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om 
förhandsbesked. 
 
Reservationer 
 
Magnus Olsson (M), Lars Hasselgren (M), Görgen Lennarthsson (SD), Ulrika Berggren 
(SD) och Stefan Sörensson (L) reserverar sig mot beslutet, till förmån för sina egna 
förslag. 
 
Upplysningar  
 
Du som sökande 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 
 
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. Fastigheten ska inte 
styckas av. Utöver huvudbyggnad ingår även garage, enskild anläggning för vatten och 
avlopp samt en infart från Klavavägen via grannfastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Bakgrund 
Sökanden ansökte om förhandsbesked om liknande 
åtgärd hösten 2021, men då med en annan infartslösning 
(se Figur 1). Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-15 
om avslag på ansökan med hänvisning till att 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk av 
infartsvägen, garaget samt planerad avloppsanläggning.  
 
Efter avslaget inkom sökanden den 19 december 2021 
med en ny ansökan där infartslösningen har ändrats. 
Trafikverket yttrade sig dock i januari 2022 att den nya 
lösningen inte kan godkännas eftersom vägen skulle ligga 
parallellt med Klavavägen, vilket riskerar skapa en 
trafikfara. I dialog med Trafikverket tog sökanden fram en 
reviderad version av den nya ansökan vilken visas i Figur 
2.  
 
Den reviderade ansökan skickades endast ut till sakägare 
som berörs av justeringen av infarten (Trafikverket, XXX 
samt befintlig ägare och ny ägare till XXX). Trafikverket 
har godkänt denna lösning. 

Figur 2 Ansökan som inkom 2021-
01-25 

Figur 1 Förra ansökan som fick 
avslag av byggnadsnämnden 2021-
12-15 
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Läge 
Ansökan gäller den västra delen av fastigheten XXX. Fastigheten ligger längs 
Klavavägen i Vekerum, mellan Karlshamn och Mörrum, cirka 150 meter söder om 
Blekinge kustbana.  
 
Nuvarande markanvändning 
Ansökan innefattar byggnation på den västra delen av XXX. Denna del av fastigheten 
består av jordbruksmark som dels har använts som fruktodling samt betesmark. 
Jordbruksmarken i norra delen är stödberättigad enligt Jordbruksverkets databas. Den 
södra jordbruksmarken sträcker sig över till grannfastigheten XX och i den finns berg i 
dagen.  
 
I bilagan ”Fotomontage, platsbesök” finns bilder på hur platsen ser ut idag. I några av 
fotona är ansökans olika funktioner ungefärligt markerade. Det syns tydligt i bilderna hur 
den södra och den norra jordbruksmarken skiljer sig från varandra.  
 
Följande information framgår i en av bilagorna till sökandens ansökan:  
 
”Tidigare ägare av fastigheten XXX har varit bostadd i Småland och därmed har det inte 
bedrivits djurhållning på drygt 40 år. Åkermarken har emellanåt arrenderats ut till en 
granne som bedriver hästverksamhet. Åkermarken anses vara i stort behov av att plöjas 
upp och sås då det endast har blivit en skörd om året senaste åren som inte har varit 
tillräckligt med näringsinnehåll för att kunna utfodra djuren med. Marken har inte använts 
till betande djur utan enbart som åkermark. Betesmarken på fastigheten är inte nyttjad 
alls under de senaste åren därmed har det vuxit igen med sly och början till skog.” 
 
Planer och program 
Området ingår i delområde ”K – Elleholm”. Delområdet omfattar stora arealer på bägge 
sidor Mörrumsån söder om Mörrums samhälle ned mot Elleholm och Rävabygget, där 
Södra Cells verksamhetsområde finns. Området sträcker sig även upp mot Vekerum i 
öster. Här är den huvudsakliga inriktningen verksamheter.  
 
Enligt översiktsplanen ska områdets värden för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, 
turism och fiske beaktas.  
 
Bedömning 
Eftersom ansökan rör byggnation av ett enskilt enbostadshus, och inte någon 
verksamhet, överensstämmer inte ansökan med översiktsplanens huvudsakliga 
inriktning för det här området. Dock är det rimligt att anta att även andra inriktningar än 
just verksamheter är godtagbara att utvecklas i det är delområdet, så länge det inte 
påverkar eller hindrar någon större etablering eller något annat intresse som listas i 
översiktsplanen.  
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för 
totalförsvar (lågflygningsområde).  
 
Ca 150 meter norr om önskad byggnation ligger Blekinge Kustbana som omfattas av 
riksintresse för kommunikationer.  
 
Bedömning 
Byggnation enligt ansökan bedöms inte påverka något av de berörda riksintressena.  
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Trafik och säkerhet 
 
In- och utfart 
Exploateringen föreslås anslutas till Klavavägen via grannfastigheten XXX. Infartsvägen 
ska regleras genom ett servitut med de båda fastighetsägarna. På bild 3 och 4 i bilagan 
”Fotomontage, platsbesök” visas den befintliga infarten till XXX, samt ungefärlig 
placering av den nya infarten.  
 
Bedömning 
Trafiksäkerhetsmässigt har Trafikverket inget att invända kring in- och utfarten. 
Kommunen har inget att invända i frågan.   
 
Närhet till Blekinge kustbana 
Blekingebanan utgör en transportled för farligt gods som passerar aktuellt område på ett 
avstånd om cirka 150 meter.  
 
Bedömning 
Inga skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga att vidta i detta skede. Frågan bör dock 
bevakas vid ett eventuellt bygglov.  
 
Brukningsvärd jordbruksmark  
Berört område omfattas delvis av jordbruksmark 
som är stödberättigat (röd markering i Figur 3) och 
delvis av jordbruksmark som tidigare brukats men 
som nu används för gräsodling/gräsmatta (blå 
markering i Figur 3). Kontrasterna mellan de två 
markerna går att se på bild 4 i bilagan 
”Fotomontage, platsbesök”.  
 
I yttrandet från XXX (se utdrag i Figur 4), samt 
genom information från nuvarande 
fastighetsägare, framgår det att fruktodling har 
bedrivits på den blåmarkerade ytan. Idag används 
ytan för gräsodling/gräsmatta, vilket den har gjort 
sedan fruktodlingen togs bort någon gång på 
1980-talet. Enligt nuvarande fastighetsägare har 
aktuell arrendator aldrig sökt stöd för odling på 
denna yta vilket är varför den inte finns med i 
Jordbruksverkets inventering av stödberättigad jordbruksmark.  
 
På den stödberättigade jordbruksmarken (röd 
markering i Figur 3) ska garaget placeras. Se 
ungefärlig placering i bild 3 i bilagan 
”Fotomontage, platsbesök”. Enligt ansökan ska 
denna del av jordbruksmarken användas som 
betesmark för hästar i framtiden. Stallbyggnation 
och hästhage ingår dock inte i ansökan utan 
sökanden vill istället koncentrera 
förhandsbeskedet till bostadsändamål för att ta 
upp frågan om hästhållning vid ett senare tillfälle.  
 

Figur 3 Jordbruksblock enligt jordbruksverkets 
inventering (röd markering) samt övrig mark 
som berörs och som tidigare brukats (blå 
markering) 

Figur 4 Flygfoto från 70-talet, bilaga till 
yttrande från XXX 
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Eftersom ansökan gäller byggnation på jordbruksmark måste Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser, 3 kapitlet 4 § beaktas: 
  
”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:   
 

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

2. Om det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark: 
a. Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen?  
b. Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från 

allmän synpunkt genom att annan mark används? 
 
Sökanden har i sin ansökan beskrivit och motiverat ianspråktagandet av 
jordbruksmarken. De menar att de vill gynna landsbygdsutvecklingen och att det ligger i 
deras intresse att få bevara och upprätthålla biologisk mångfald på ett långsiktigt sätt 
genom att ta hänsyn till jordbruksmarkens värde, inte minst att även de lite mindre 
effektiva jordbruksmarkerna blir brukade.  
 
Vidare menar sökanden att delar av betesmarken på tomten inte är nyttjad alls under 
den senaste tiden och därmed har det blivit en början till igenväxt. Deras motivering är 
att de vill bevara och nu ta hand om den brukbara jordbruksmark som finns på 
fastigheten på ett lämpligt sätt. 
 
Sökanden beskriver även att placeringen av byggnaderna är valda med hänsyn till 
jordbruksmarken, att de inte vill ta för mycket jordbruksmark i anspråk. I bilagan 
”Beskrivning om byggnadernas placering” tillhörande ansökan framgår det följande:  
 
”Vi är medvetna om att garagets valda placering skulle innebära lite mindre odlingsbar 
mark men genom att bruka marken och ha betande djur ger det långsiktigt en bättre 
avkastning på det som är kvar där vi tänker att det gynnar tex. förbättrad jordkvalité, 
förmåga att hålla mer väta vid ökad nederbörd, mängden möjlig skörd och foder kommer 
som i sin tur kunna främja djurlivet och mångfalden.”  
 
Bedömning 
Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.  
 
I det här fallet är bedömer kommunen att den jordbruksmark som ingår i 
jordbruksblocket (röd markering i Figur 3) kan klassas som brukningsvärd 
jordbruksmarken med hänsyn till att den klassificeras som stödberättigad jordbruksmark 
av Jordbruksverket. Jordbruksverkets blockdatabas innehåller uppdaterad information 
om all stödsökt jordbruksmark i Sverige, vilket är en stark indikator på att marken lämpar 
sig för jordbruksproduktion och att den ytan därmed är brukningsvärd.  
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Den yta som ligger utanför jordbruksblocket (blå markering i Figur 3) bedöms också vara 
jordbruksmark. Dock bedömer kommunen att detta inte kan klassas som brukningsvärd 
jordbruksmark eftersom detta är mark som ligger i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse, den har sedan 1980-talet endast använts för gräsodling, den innehåller 
berg i dagen samt att den inte har stödsökts (och därför inte ingår i något 
jordbruksblock).  
 
Även om är möjligt att återta denna mark för jordbruksproduktion i framtiden gör 
kommunen bedömningen att dess förutsättningar inte är optimala för produktiv 
produktion till skillnad från marken inom den röda markeringen i Figur 3. Att bestämma 
vad som kan klassas som brukningsvärd jordbruksmark är svårt, men i det här fallet har 
kommunen gjort bedömningen att den gränsen går i jordbruksblocksgränsen.  
 
Garaget, samt del av infartsvägen är placerade inom 
den yta som bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark 
(se jämförelse mellan jordbruksblock och ansökan i 
Figur 5), vilket innebär att del av den brukningsvärda 
jordbruksmarken kommer tas i anspråk. 
 
Sökande motiverar detta ianspråktagande med att 
marken kommer värnas om och användas för 
djurhållning. Djurhållning är dock något som inte prövas 
i det här förhandsbeskedet eftersom sökanden valt att 
endast pröva bostadsändamål. Kommunen bedömer 
därför att det inte går att använda framtida djurhållning 
och betande av marken som ett argument för att kunna 
ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk (eftersom möjligheten till den användningen 
fortfarande är osäker). Djurhållning bedöms ändå inte vara ett giltigt skäl till att frångå 
miljöbalkens 3 kap 4 § och sökandens argument för att ta marken i anspråk bedöms 
därmed inte ha stöd i lagen. Det finns inte heller något undantag i lagen som öppnar upp 
för att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk även om det bara rör sig om en 
liten den av jordbruksmarken, vilket också var en del av sökandens argument.   
 
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken endast tas i anspråk om det rör sig 
om ett väsentligt samhällsintresse samt att byggnationen inte går att genomföra på 
annan plats. Ett enskilt hus 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 placera garaget på 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.  
 
Biotopskydd 
Berg i dagen som är omgiven av åkermark eller kultiverad betesmark kan klassas som 
åkerholme, och omfattas då av det generella biotopskyddet.  
 
Bedömning 
Där huvudbyggnaden föreslås finns inslag av berg i dagen. I en dialog med 
Länsstyrelsen i Blekinge län framgår det att dessa berginslag inte bedöms utgöra 
åkerholmar och bedöms därmed inte omfattas av det generella biotopskyddet. Frågan 
behöver dock bevakas vid eventuellt bygglov.  

Figur 4 Jordbruksblock tillsammans 
med ansökan 
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Djurhållning 
Det är tydligt i sökandens beskrivningar tillhörande ansökan att deras önskan är att i 
framtiden bedriva hästverksamhet på fastigheten.  
 
Bedömning 
Även om det idag är i sökandes avsikt att i framtiden ha djurhållning på fastigheten är 
detta inget som med säkerhet kan förutspås att det kommer kunna ske. Därför kan den 
frågan inte vägas in i bedömningen. Frågan om framtida stall och eventuell djurhållning 
kommer behöva hanteras vid ett annat prövningstillstånd.  
 
Strandskydd 
Platsen berörs inte av något strandskydd.  
 
Geologi och markförutsättningar 
Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar att jordarten består 
delvis av berg men mestadels av glacial silt. Berggrundskartan anger att det är gnejs.  
 
Silt är en friktionsjord på gränsen mot lera. Om lagret ligger ytligt finns det risk för 
tjälskjutning och sättningsskador.  
 
Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av markradon.  
 
Bedömning 
Det är främst garaget som är placerat på mark där sättningsrisken är stor. 
Markförutsättningarna bedöms dock inte påverka förhandsbeskedets 
lämplighetsprövning negativt. Frågan om lämplig grundläggning som minskar risken för 
sättningsskador bedöms kunna bevakas i eventuellt bygglovsskede. 
 
En markradonmätning bör utföras innan byggnation, alternativt att bostäderna byggs i 
radonsäkert utförande. 
 
Hänsyn till landskapsbilden 
Byggnader ska enligt plan- och bygglagen placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt en god 
helhetsverkan. Byggnader ska utformas med hänsyn till lokal tradition i fråga om form, 
höjd, takform, material, färgsättning med mera.  
 
Bedömning 
Föreslagen huvudbyggnad kommer placeras relativt nära befintlig byggnad på 
grannfastigheten och byggnadernas placering bedöms avvika något från övriga 
bebyggelsemönster i området.  
 
Det upplevs idag som att gräsytan på XXX även tillhör XXX, då fastigheterna delar 
tomtmark. Det framgår inte i ansökan om det kommer ske någon tomtavgränsning vid 
byggnation, så den frågan går inte att bedöma.  
 
Eftersom marken vid garaget kommer höjas cirka en meter kommer det ske en 
förändring av landskapet till viss del. Förändringen av marken, samt placeringen av 
byggnaderna, bedöms dock inte vara avgörande för lämplighetsprövningen.  
 
Frågor om byggnadernas utformning och storlek kommer dock behöva bevakas i ett 
eventuellt bygglovsskede när mer detaljerade ritningar och exakta placeringar finns 
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redovisade. Då kommer utgångspunkten vara att den nya byggnationens utformning och 
exakta placering utgår från den kulturmiljö och landskapsbild som finns på platsen med 
byggnader i traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak.  
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Stor del av berörd fastighet riskerar översvämmas i 
framtiden som ett led av förhöjda havsnivåer. Enligt 
beräkningar riskerar marken översvämmas vid en 
havsnivåhöjning på 2,5 meter och uppåt.  
 
Endast föreslagen garagebyggnad riskerar att 
översvämmas enligt karteringen. Enligt ansökan så 
ska marken vid garaget därför höjas till minst 3 meter 
över havsnivån för att undvika skador på byggnaden 
vid översvämning. I sökandens skrivelse angående 
översvämningsriskerna finns mer information om tänkt 
markberedning.  
 
Bedömning 
Vid bedömningen av om översvämningsrisker hanteras på ett godtagbart sätt, måste de 
specifika förutsättningarna som gäller för det aktuella ärendet beaktas. I kommunens 
översiktsplan är viljeinriktningen gällande miljö- och riskfaktorer att så långt möjligt ta 
hänsyn till riskerna för människors hälsa och säkerhet samt naturmiljön. Åtgärder som 
inte kräver bygglov ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en 
god helhetsverkan, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
En höjning av marken enligt sökandens beskrivning skulle innebära att marken vid 
garaget höjs upp med cirka 1 meter. Föreslagna lösningar bedöms i detta skede vara 
godtagbara, dock bör markberedningen och lösningarna för att undvika skador på 
byggnader bevakas och bedömas i ett eventuellt bygglov.  
 
Dikningsföretag 
Genom fastigheten går dikningsföretaget ”Vekerums stora dikningsföretag”. 
Dikningsföretaget går mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområde. Ett 
dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare samverkar för att 
avvattna marken. 
 
Bedömning 
Dikningsföretaget bedöms inte påverka ansökans lämplighetsprövning.  
 
Risk för ras och skred 
Det kan finnas risk för ras och skred på delar av aktuell fastighet.  
 
Bedömning 
Risken bedöms vara hanterbar och bedöms inte påverka ansökans lämplighetsprövning.  
Vatten och avlopp 
Enligt ansökan ska den nya bebyggelsen anslutas till enskilt vatten och avlopp.  
 
Bedömning 
Miljöförbundets preliminära bedömning är att det sannolikt går att anlägga ett enskilt 

Figur 5 Simulering, översvämning vid en 
havsnivåhöjning på 2,5 meter 
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avlopp på platsen. Den slutliga bedömningen görs dock först sedan en ansökan om 
tillstånd till enskild avloppsanläggning kommit in till miljöförbundet. 
 
Enligt Västblekinge Miljö AB, som ansvarar för slamtömning ska vägen till brunnen vara 
anpassad för normala slamtömningsfordon och har tillräckliga ytor för vändning av 
fordonet.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till rågrannar, delägare till samfällighet Vekerum S:1, Södra Cell 
Mörrum, E.ON, Trafikverket, Räddningstjänsten Västra Blekinge, Miljöförbundet 
Blekinge Väst samt Västblekinge Miljö AB.  
 
Alla yttranden som är av vikt för ärendet finns i sin helhet som beslutsunderlag till 
ärendet. Nedan följer en sammanställning av synpunkterna. 
 
Fastighetsägare till XXX 
Är emot förslaget främst på grund av att odlingsbar mark tas i anspråk. I yttrandet 
framgår även andra anledningar till varför de är kritiska mot förslaget, bland annat 
översvämningsrisken/avrinningen från nya vägen, placering av avloppsbrunn samt 
negativ påverkan på landskapsbilden.  
 
De har även skickat med flertalet bilder som styrker det faktum att marken invid huset på 
XXX tidigare använts för fruktodling.  
 
Trafikverket 
Var till en början emot förslaget av den nya infartslösningen. Efter revidering av 
situationsplanen har de godkänt förslaget. De informerar även om behov av att ansöka 
om anslutning till trafikverkets väg samt krav på byggnadsfritt avstånd till Klavavägen.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Har inget att erinra mot förslaget. De informerar bland annat om enskilt vatten och 
avlopp, att sökanden behöver ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning till 
Miljöförbundet. I yttrandet finns en rad med upplysningar till sökanden vid positivt 
förhandsbesked.  
 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge 
Har inget att erinra mot förslaget. De informerar om räddningstjänstens krav på 
tillgänglighet i form av vägbredder, fria höjder, kurvradier med mera.  
 
Västblekinge Miljö AB 
Har inget att erinra mot förslaget. De informerar om avfallshantering och om 
kommunens föreskrifter för renhållning. De informerar även om behovet av tillgänglighet 
för slamtömningsfordon.  
 
Övriga remissinstanser 
Övriga instanser har antingen inte inkommit med något yttrande eller inte haft något att 
tillägga/erinra.  
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Kommunicering 
 
Remissyttranden från Trafikverket och negativa granneyttranden har kommunicerats till 
sökanden.  
 
Sökandens bemötande på inkomna yttranden 
Sökanden har inte inkommit med något bemötande men i det mail som sökanden 
skickade i samband med den reviderade situationsplanen framgår det att de varit i 
kontakt med Trafikverket om att anlägga en mindre häck eller liknande längs med 
infarten för att minska påverkan på befintlig trafik på Klavavägen.  
 
Kommunens bemötande på inkomna yttranden 
Kommunens bedömning kvarstår att endast den nedre delen av jordbruksmarken 
klassas som brukningsvärd jordbruksmark (alltså sådan mark som inte får tas i 
anspråk). Den övre delen är förvisso jordbruksmark, men den marken bedöms inte vara 
brukningsvärd.  
 
Gällande avrinning från infartsvägen och placering av avloppsbrunn så är det upp till 
sökanden att anläggningar placeras och byggs så att inte grannfastigheter påverkas 
negativt. Frågan kommer kunna bevakas vid eventuellt bygglov, även om anläggning av 
själva vägen inte bygglovspliktig. Avloppsanläggningen och dess placering kommer 
granskas av miljöförbundet innan det kan godkännas. Skulle det trots allt uppstå 
problem i framtiden kommer det behandlas som ett tillsynsärende. 
 
Övriga frågor bedöms besvaras i tjänsteskrivelsens olika bedömningar. 
 
Motivering av beslut 
 
Kommunen föreslår avslag i det aktuella ärendet på grund av att delar av den mark som 
ska tas i anspråk bedöms bestå av brukningsvärd jordbruksmark. 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. 
 
Kommunen bedömer att delar av jordbruksmarken inom fastigheten är brukningsvärd 
med hänsyn till att den klassificeras som stödberättigad jordbruksmark av 
Jordbruksverket, vilket är en stark indikator för att det finns goda möjligheter att åter odla 
på marken.  
 
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 flytta garaget till en plats som inte består av brukningsvärd 
jordbruksmark. Med hänvisning till 3 kap. 4 § i MB bedöms därmed önskad åtgärd inte 
vara lämplig på den ansökta platsen. 
 
Även husets placering och möjlig påverkan på landskapsbilden påverkar bedömningen. 
Även om dessa frågor inte är avgörande för lämplighetsprövningen, så bidrar de till 
varför avslag föreslås.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-01 
Fotomontage, platsbesök, daterat: 2022-02-07 
Remissvar, Trafikverket, utan erinran inkom 2022-01-31 
Yttrande, Fastighetsägare XXX, med erinran - sammanställning inkom 2022-01-26 
Yttrande, Fastighetsägare XXX, med erinran - ang ändrad infart inkom 2022-01-26 
Epostmeddelande, Epost ang justering av infart inkom 2022-01-25 
Rev situationsplan, Ändrad infart inkom 2022-01-25 
Yttrande, Fastighetsägare XXX, med erinran - sammanställning inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - kommentar till skrivelse inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - fastighetsritning inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - foto 70-talet inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - foto 50-talet inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - foto 40-talet inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - bilaga 1c inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - bilaga 1b inkom 2022-01-20 
Bilaga, Fastighetsägare XXX, med erinran - bilaga 1a inkom 2022-01-20 
Remissvar, Trafikverket, med erinran inkom 2022-01-05 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2021-12-30 
Remissvar, Västblekinge Miljö AB inkom 2021-12-22 
Remissvar, Räddningstjänsten Västra Blekinge inkom 2021-12-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-12-19 
Situationsplan, Situationsplan inkom 2021-12-19 
Skrivelse, Skrivelse om jordbruksmarken inkom 2021-12-19 
Skrivelse, Skrivelse om byggnadernas placering inkom 2021-12-19 
Skrivelse, Skrivelse och karta om översvämningsrisk inkom 2021-12-19 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M), Görgen Lennarthsson (SD) och Stefan Sörensson (L) yrkar bifall till 
ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer yrkandet mot tjänstemannaförslaget och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget, det vill säga att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Avgift 7 744 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 31 Detaljplan för Guö 1:31 - beslut om granskning 2018/2435 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2022-02-08 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2022-02-16, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planbesked rörande upprättande av detaljplan på fastigheten Guö 1:31 
inkom i juli 2018 från fastighetsägaren. Byggnadsnämnden ställde sig i oktober 2018 
positiv till att pröva ansökan i en detaljplan.  
 
Planområdet är beläget vid Guövik, cirka en km söder om Åryds centrala delar. 
Planförslaget är i enlighet med Karlshamns kommuns översiktsplan Karlshamn 2030, 
antagen 2015 och aktualitetsprövad 2019.  
 
Planförslaget innebär att bebyggelse för bostäder, hotell och kontor möjliggörs inom 
planområdet. Vid ett antagande av planförslaget avses strandskyddet upphävas inom de 
delar som planläggs som kvartersmark och allmän plats gata. I övrigt kvarstår 
strandskyddet och planförslagets utformning avser sammantaget medverka till att syftet 
med strandskyddet värnas. 
 
Den befintliga värdshusbyggnaden av kulturhistoriskt värde kommer att bevaras och 
restaureras. Tillkommande byggnation tillåts i upp till 2,5 våning och avser ersätta 
befintliga flygelbyggnader runt värdshuset. Ny bebyggelse ska utgå från platsens 
kvalitéer och värdshusets arkitektur men samtidigt ges ett eget uttryck. Fasader ska 
utgöras av trä och tak kan med fördel ges en något brantare lutning.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 25 maj månad 2021, § 143 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 36 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Erforderliga utredningar avseende geoteknik, trafik, skyddsvärda träd och vatten/avlopp 
har tagits fram. Dessa ligger till grund för planförslaget. Mellan samråds- och 
granskningsskede har vatten- och avlopps- och trafikutredningen kompletterats. Dessa 
kompletteringar har nu inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden kan fatta beslut 
om att ställa ut detaljplanen för granskning. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-02-23 

Sida 32(73) 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08, rev. 2022-02-16 
Plankarta med bestämmelser, daterad 2022-02-16 
Planbeskrivning, daterad 2022-02-16 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-02-08 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-04-30 
Grundkarta, upprättad 2019 
Inventering och bedömning av träd på Guö 1:31, daterad 2020-03-09, rev. 2021-04-30 
Planeringsunderlag/Geoteknik, daterad 2021-04-30 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 2021-04-30 
VA-utredning, daterad 2021-04-30, rev. 2021-10-22 
Trafikutredning, daterad 2021-04-30, rev. 2021-10-21 
Historisk inventering, 2020-02-11, rev. 2020-05-04 
Kulturhistorisk utredning, daterad 2020-03-09, rev. 2020-05-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Anders Värdshus i Guö AB, XXX 
Lloyd´s Arkitektkontor AB, XXX 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 32 Stadsbyggnadspriset 2021, val av finalister 2021/2482 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna ”Punkthuset vid stationen” och ”Torgpaviljongen” som finalister till 2021 
års stadsbyggnadspris. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i 
fokus samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som 
gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts 
under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några 
av följande fyra kategorier, God arkitektur, God byggnadsvård, God livsmiljö och God 
tillgänglighet. Priset delas ut på Karlshamns näringslivsgala, Gilla Karlshamngalan, och 
består av ett diplom med motivering samt en skylt att fästa vid det vinnande objektet. 
 
Årets åtta nominerade projekt visar på en stor bredd och hög kvalitet. Representerat 
finns nybyggda bostäder, tillbyggnad av ishall, byggnadsvård, inslag av offentlig konst 
och för första gången även ett ljussättningsprojekt. Av dessa åtta nomineringar har årets 
jury slutligen tagit fram ett förslag på två finalister till årets stadsbyggnadspris: 
 
Torgpaviljongen  
Byggherre: Karlshamns kommun 

Arkitekt: Bjartmar och Hylta Arkitekter 
Entreprenör: PEAB 
Nominerat i kategorierna: God arkitektur, God byggnadsvård, God livsmiljö och God 
tillgänglighet. 
 
Punkthuset vid stationen 
Byggherre: Benny Nilssons Byggnads AB 
Arkitekt: XXX, Wigot Konsult AB 

Entreprenör: Blekinge Bygg AB 
Nominerat i kategorierna: God livsmiljö och God tillgänglighet  
 
De utvalda finalisterna visar på ett stort engagemang från både byggherre, arkitekt och 
entreprenör, hela vägen från idéskapande till genomförande. Det rör sig om två 
kandidater som båda två håller den kvalitetsnivå som krävs för att vinna Karlshamns 
stadsbyggnadspris. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Elisabeth Rydberg, arkitekt 
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§ 33 Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 (Duverydstomten, Etapp Nord) - Beslut 

om samråd 2020/804 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna förslag till samrådshandling, daterad 2022-02-08, upprättad av Monsén 
Arkitekters i samråd med stadsbyggnadsavdelningen, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för användningarna tekniska anläggningar, 
verksamheter, handel med skrymmande varor, handel med livsmedel och 
drivmedelsförsäljning.  
 
En ansökan om planbesked inkom 2020-02-27 rörande del av Duveryd 5:1 i Asarum (nu 
med fastighetsbeteckningen Karlshamn 3:3). 2020-04-15 tog byggnadsnämnden beslut 
om att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess och 2020-08-19 
beslutades att planarbetet skulle inledas för etapp Nord.  
 
Planområdet omfattar del av fastigheten Karlshamn 3:3 och är beläget norr om E 22 och 
väster om väg 29, ca 4 kilometer väster om Karlshamn centrum. Området avgränsas av 
Giselsbergsvägen i norr och av ett skogsbryn i väster. 
 
Intentionen är att på sikt utveckla ett större varierat verksamhetsområde intill E 22 och 
väg 29. I samband med planernas genomförande ska nya gator, parkeringar och 
grönytor anläggas i anslutning till planerade verksamheter. Ursprunglig ansökan om 
planbesked omfattar ett större område där aktuell detaljplan utgör en första nordlig 
etapp om ca 88 000 m2.  
 
I detaljplanen medges användningarna handel, verksamheter, drivmedelsförsäljning och 
tekniska anläggningar. Användningen handel begränsas till handel med skrymmande 
varor, vilket utgörs av varor som levereras med tunga transportmedel och säljs i mycket 
stora byggnader. Handel med livsmedel medges endast i planens västra del och 
begränsas till högst 5000 m2 bruttoyta. Ett exempel på teknisk anläggning som kan bli 
aktuell i området är återvinningscentral. 
 
Inför samråd har utredningar avseende trafikalstring, naturvärden, dagvattenhantering 
och risker kopplade till kraftledningar och farligt gods tagits fram. Utbyggnaden av 
infrastruktur till området måste ske i ett sammanhang där hela handelsområdet och 
planerad utbyggnad av den nya stadsdelen Janneberg-Duveryd beaktas. Planområdet 
angörs via Giselsbergsvägen som har befintlig in- och utfart från väg 29.  
 
Området är inte planlagt sedan tidigare och gränsar inte heller till någon detaljplan. I 
kommunens översiktsplan ”Karlshamn 2030” är området utpekat som 
verksamhetsområde, varför planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 
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Planarbetet genomförs trots detta med ett utökat förfarande då detaljplanen anses vara 
av betydande intresse för allmänheten. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Samråd har hållits med 
Länsstyrelsen, som delar kommunens uppfattning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08 
Plankarta, daterad 2022-02-08 
Planbeskrivning, daterad 2022-02-08 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-06-28, reviderad 2021-11-10 
Riskutredning farligt gods och kraftledningar, daterad 2020-04-02 
Kapacitetsutredning del 1, daterad 2020-10-29 
Kapacitetsutredning del 2, daterad 2020-10-29 
Naturvärdesinventering, daterad 2021-06-24 
Kapacitetsutredning Duverydsdiket, daterad 2021-09-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: SP Duveryd AB, XXX, Strandgatan 7, 216 12 Limhamn 
Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 34 Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 

2022-2026 -Remissvar 2022/411 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta yttrandet nedan som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
I Blekinge har aktörerna i beredningsgruppen Blekingesamverkan mot droger tagit fram 
en ny gemensam strategi för det regionala arbetet för perioden 2022-2026, en strategi 
som tar utgångspunkt i den nationella politiken men med en regionalt övergripande 
prioritering samt regionalt prioriterade insatsområden.  
 
Byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över strategin. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen till handa senast 2022-03-07. Efter revidering utifrån inkomna 
synpunkter kommer den drogförebyggande strategin att skickas ut för antagande under 
maj månad 2022. 
 
Kopplat till strategin ser byggnadsnämnden att det främst är den byggda miljön som 
nämnden kan påverka. Bebyggelse och utemiljöer kan, beroende på dess utformning, 
vara trygghetsskapande eller ha betydelse för att förebygga brott. Betydelsen av hur den 
bebyggda miljön och offentliga platser är utformade nämns inte närmare i strategin. 
Byggnadsnämnden har i övrigt inga synpunkter på innehållet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-07 
Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026, 
daterad 2022-02-01 
Missiv remiss från länsstyrelsen, daterad 2022-02-01 
Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2022-02-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 35 XXX Olovligt utbytta fönster 2017/3870 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att med stöd av 9 kap. 10 § första stycket och näst sista stycket plan- och 
byggförordningen med hänvisning till 9 kap. 2§ 3c sista stycket plan- och bygglagen 
föreslå att påföra byggherren XXX en byggsanktionsavgift på 175 087 kronor om inte 
rättelse har skett senast nio månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges byggherren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2022-03-23. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2022-03-21. 
 
Sammanfattning 
 
Ett flerbostadshus med högt bevarandevärde enligt Karlshamn kommuns Bevarande 
och utvecklingsplan har på fastigheten XXX i Karlshamn fått sina träfönster utbytta mot 
nya fönster med bågar och karmar av plast. Åtgärden omfattar 29 fönster som också 
bytt kulör från röda till vita. Sammantaget har byggnadens karaktär väsentligt ändrats, 
vilket gör åtgärden lovpliktig enligt 9 kap. 2§ 3c sista stycket plan- och bygglagen. Att i 
efterhand pröva frågan om lov för åtgärden bedöms av stadsbyggnadsavdelningen inte 
som ett möjligt alternativ. Detta eftersom lov för åtgärden ändå inte skulle kunna ges, 
med stöd av 8 kap. 13 § första stycket plan- och bygglagen samt med hänvisning till 
bevarande- och utvecklingsplanen som anger att ursprunglig fönstertyp ska bevaras på 
byggnader med högt bevarandevärde.  
 
Bakgrund med tidigare lagakraftvunnet rättelseföreläggande överprövat av Mark och 
Miljödomstolen 
 
Tidigare har ett rättelseföreläggande riktats mot XXX om att återställa fönstren till fönster 
av ursprunglig typ vunnit laga kraft 2019-03-27 genom beslut i Mark- och miljödomstolen 
2019-03-06, mål nr P 718-19. Rättelseföreläggandets innebörd är att fastighetsägaren 
ska återställa byggnadens fönster till likadana som tidigare, de ska vara utförda i trä och 
vara lika till utseende, hängning och kulör som tidigare fönster.  
Enligt detta lagakraftvunna rättelseföreläggande skulle rättelse ha skett senast i slutet av 
2019 vilket inte skett. XXX redovisade 2020-11-26 en åtgärdsplan som han flertalet 
gånger hävdat att han ska följa. I denna anges att rättelse ska ske. Två alternativ har 
redovisats, antingen att klä plastfönstren utvändigt med trä eller att byta ut plastfönstren 
mot träfönster av ursprunglig typ. Endast alternativet att ta bort plastfönstren och 
återmontera träfönster likadana som de ursprungliga, bedöms av 
stadsbyggnadsavdelningen vara en godkänd åtgärd som följer laga kraftvunnet 
rättelseföreläggande.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteperson har 2021-08-19, 2021-09-02, 2021-09-06, 
2021-10-14, 2021-10-20 och 2021-11-19 ställt frågan till XXX huruvida arbetet med 
rättelsen fortlöper. 2021-10-15 har byggherren bekräftat skriftligen att tidigare redovisad 
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åtgärdsplan ska följas och att rättelsen kommer att vara färdigställd under 2022. Den 29 
oktober 2021 meddelar XXX att han sålt fastigheten. Vid kontakt med den nye ägaren, 
visar det sig att denne är XXX son XXX, som inte vet något om det lagakraftvunna 
rättelseföreläggandet gällande fastigheten. 
 
Motivering av beslut med avseende på byggnadens höga kulturhistoriska värden 
med stöd av 8 kap. § 13 och § 17 plan- och bygglagen samt med stöd av 
bevarande- och utvecklingsplanen och det faktum att byggnaden ligger inom 
riksantikvarieämbetets riksintresse för kulturmiljövård 
 
Karlshamns centrala trähusbebyggelse inom rutnätsstaden omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård. I riksintressebeskrivningen ingår 1800- och 1900-talets 
trähusbebyggelse i två våningar med spontad panel och stående locklistpanel i ljusa 
oljefärger. Aktuell byggnad är en sådan byggnad och utgör därmed en del av 
riksintresset. 
 
Byggnaden är uppförd före år 1870 och har enligt bedömning i bevarande- och 
utvecklingsplan ett högt kulturhistoriskt värde. Bevarande- och utvecklingsplanen är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. XXX beskrivs så här i planen:  
”Fastighet i hörnläge med tre äldre byggnader som berikar gaturummet genom sin 
traditionella trädfasad och varierande lilla skala”.  
 
Enligt bevarande och utvecklingsplanen ska byggnader med högt kulturhistoriskt värde 
restaureras på följande sätt: 
 
”Äldre fönster ska bevaras i möjligaste mån. Nya fönster utförs som kopior av befintliga 
fönster vad gäller material, profilering och hängning. Energibesparande åtgärder får inte 
synas exteriört.” 
 
XXX har tidigare haft frågeställningar kring byte av fönster i en annan kulturhistoriskt 
värdefull byggnad. Den gången handlade det om fastigheten XXX med ett identiskt 
liknande värde.  
Frågor kring XXX besvarades skriftligen av dåvarande bygglovsarkitekt på ett mycket 
informativt och tydligt sätt. Detta innebär att XXX får anses ha haft bra kännedom om 
vilka åtgärder som kan göras, och hur förändringar av kulturhistoriskt intressanta 
byggnader ska utföras enligt instruktioner i bevarande- och utvecklingsplanen. 
Fotografierna i sammanställt bildcollage bevisar att fönstren är bytta efter 2017-08-25. 
 
Motivering av beslut  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och gällande plan är stadsplanen A41 
från 1928. Fasadändring inom detaljplan kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § 3.c sista 
stycket, samt startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen innan det får utföras.  
 
Att utföra åtgärder som kräver ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
utan att startbesked finns, leder till att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap. 51 § 
plan- och bygglagen. Att byta från träfönster till plastfönster bedöms vara en lovpliktig 
fasadändring. Fasadändring i form av olovligt utbyte av fönstertyp har skett utan 
erforderligt bygglov och startbesked och är därmed förenat med byggsanktionsavgift. 
 
Enligt uppgift och bilder utfördes fönsterbytet efter 2017-08-25. Kommunicering har skett 
inom 5 år från att fönsterbytet utfördes. 
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En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. XXX har via mail tidigare 
blivit upplyst om att träfönster i på kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras. 
Trots detta har förvanskning genom byte från träfönster till plastfönster skett. 
 
Upplysningar om att ytterligare dubblerad byggsanktionsavgift kan komma 
påföras XXX, om rättelse inte sker  
 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att byggnadsnämnden beslutat om 
byggsanktionsavgiften ska ny byggsanktionsavgift tas ut. Innan varje sådant nytt beslut 
måste byggnadsnämnden ge rimlig tid för rättelse, samt ge den avgiften riktar sig mot 
möjlighet att yttra sig, enligt 9 kapitlet § 2 plan- och byggförordningen. Med skälig och 
rimlig tid menas i detta fall nio månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft. Om en 
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter 
inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut 
med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för 
överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Detta enligt 9 kapitlet § 2 plan- 
och byggförordningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-27 
Anmälan om olovligt utbytta fönster, inkommen 2017-11-13 
Byggherren har i tidigare mail upplysts om att det inte är tillåtet att byta ut träfönster mot 
plastfönster 
Yttrande över fönsterbytet från byggherren som ämnar behålla monterade plastfönster, 
daterat 2018-01-08 
Utdrag ur bevarande och utvecklingsplanen som beskriver fastighetens höga 
bevarandevärde och hur ursprunglig träfönstertyp ska bevaras, antagen som tillägg till 
översiktsplanen av kommunfullmäktige 2015-05-04 
Utdrag ur riksantikvarieämbetets riksintresse rutnätsstaden Karlshamns innerstad 
Bildcollage på ursprungliga träfönster och plastfönster som syns från gatan 
Protokollsutdrag BN § 71/2018 XXX Olovligt utbytta fönster 
Växjö TR P 718-19 Dom 2019-03-06 
Åtgärdsplan, daterad 2020-11-26 
Byggsanktionsavgift uträkning för 29 stycken fönster mot gatan 
Arkiverade bygglovsritningar 
 
Beslutet skickas med rekommenderat brev med ikryssad personlig utlämning till: 
 
Tidigare fastighetsägare och byggherre för åtgärden: XXX 
 
Beslutet skickas för kännedom till: 
 
Nuvarande fastighetsägare: XXX 
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§ 36 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader B2021-

706 2022/434 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens i efterhand 
från bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för två komplementbyggnader 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 
 
att som villkor till dispens ska gälla att fastighetsgräns mot öster, mot vattnet ska väl 
avgränsas i naturen med stenrad, häck eller liknande.  
 
Upplysningar 
 
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 två stycken komplementbyggnader på fastigheten XXX. På 
kartunderlag sedan tidigare ärende finns en friggebod på ca 15 kvm i norr och en 
komplementbyggnad på ca 25-30 kvm utan anmälan, bygglov eller strandskyddsdispens 
i söder. På kartunderlag i det aktuella ärendet är en attefallsbyggnad på ca 25-30 kvm 
inritad i norr och en friggebod på ca 15 kvm i söder.  
 
Förutsättningar 
 
På kartunderlag sedan tidigare ärende finns en friggebod på ca 15 kvm i norr och en 
komplementbyggnad på ca 25-30 kvm utan anmälan, bygglov eller strandskyddsdispens 
i söder. På kartunderlag i det aktuella ärendet är en attefallsbyggnad på ca 25-30 kvm 
inritad i norr och en friggebod på ca 15 kvm i söder. Stadsbyggnadsavdelningen gör 
därmed tolkningen att sökanden önskar göra den södra byggnaden på 25-30 kvm laglig 
i efterhand. Detta då rättelse sker enligt PBL när byggnaden tas bort. Anmälan om 
attefall har gjorts i separat ärende.  
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område.  
Marken är idag: ianspråktagen tomt.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: områdesbestämmelser.  
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Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Fastigheten och tomten har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Anledningen är att fastigheten är bebyggd och tomten trädgårdskött sedan 1960-talet 
samt aktivt bebodd och skött som året-runt-bostad sedan 1980-talet (exakt årtal kan inte 
sägas då tidigare ägare inte finns tillgänglig). 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: inga större värden, gräsmatta. Fastigheten är bebyggd och tomten 
trädgårdskött sedan 1960-talet och byggnaderna som avses i strandskyddsdispensen 
placeras på trädgårdsskött gräsmatta samt inga buskar eller träd avverkas. 
Allmänhetens möjligheter att vistas i strandområdet påverkas inte alls av byggnaderna 
då tomten de placeras på är avskild från stranden, vilket inte kommer att förändras. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Se mer utvecklat svar nedan.  
 
Av de handlingar som inkommit till Miljöförbundet Blekinge Väst framkommer det inte att 
det redan har uppförts byggnader, på de platser som man nu söker 
strandskyddsdispens för. Det innebär att ansökan i praktiken är en ansökan om 
strandskyddsdispens i efterhand och bör därför prövas som en sådan. Vid samtal med 
stadsbyggnadsavdelningen 2021-12-13 framkom det att avdelningen tolkat ansökan 
som att sökande har för avsikt att byta plats på det befintliga Attefallshuset och 
Friggeboden. Tillsynsmyndigheten vill påtala att en sådan flytt inte medför att man 
kommer runt krav på rättelse om det saknas förutsättning att bevilja 
strandskyddsdispens i efterhand. 
 
I samband med ett tidigare remissärende, noterades att byggnader uppförts utan 
strandskyddsdispens, samt att ytor grusats upp på fastigheten. Detta påtalades i 
tillsynsmyndighetens remissvar till byggnadsnämnden i Karlshamn. Rekommendationen 
var att hantera de redan utförda åtgärderna i den pågående strandskyddsdispensen. 
Det visade sig inte finnas förutsättningar till detta då de områdesbestämmelser som 
råder i området anger maximal bruttoarea på byggnader uppförda på fastigheten. Detta 
medförde att det inte fanns förutsättningar att hantera strandskyddet i efterhand då 
strandskyddsdispens avslogs då områdesbestämmelser begränsade storlek på 
bostadsbyggnad.  
 
Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera byggnaders största bruttoarea för att 
bibehålla området som fritidshusområde. I områdesbestämmelserna anges att storleken 
på fritidshus och komplementbyggnader: På varje tomt får byggnaders sammanlagda 
bruttoarea, inklusive öppenarea, inte överstiga 90 kvadratmeter eller den större area 
som redovisats på kartan tillhörande områdesbestämmelserna. 
 
För att bedöma om det finns förutsättning att bevilja strandskyddsdispens i efterhand så 
behöver man bedöma de förutsättningar som rådde på platsen innan byggnationen och 
uppgrusning utfördes. Det innebär att man behöver bedöma de utförda åtgärdernas 
påverkan på djur-och växtliv samt påverkan på allmänhetens tillträde till platsen. En 
sådan bedömning är inte helt lätt att genomföra i efterhand. Detta då man saknar 
underlag för hur platsen såg ut tidigare och vad som fanns på platsen. När man 
betraktar flygfoton över fastigheten noterar man att nedtagning av träd skett i samband 
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med de utförda byggnationerna. Träd kan fungera som substrat för flera arter som 
mossor, lavar och svampar, men även tjäna som livsmiljöer för t.ex. insekter och fåglar.  
 
Utan dokumentation om de förutsättningar som tidigare rådde på platsen är det inte 
möjligt att göra en full bedömning av den skada åtgärderna kan ha gett på naturmiljön. 
Tidigare besök i området har gett att trädstrukturen i området främst består av ek. Ek är 
ett trädslag som har förutsättning att fungera som livsrum för flera hundra arter. Ju äldre 
träden och ju mer varierade de är med döda och levande strukturer desto fler arter kan 
de hysa. Trädbeståndet generellt i området har inte uppnått den åldern att de ger det 
mest optimala livsutrymmet för arterna. När man nu har tagit ner flera träd medför det att 
dessa livsmiljöer inte kan uppstå inom den aktuella fastigheten. Det finns dock 
fortfarande flera träd i närområdet som begränsar eventuell skada på naturmiljön som 
den utförda åtgärden medfört. Yttervägga är en del av ett större område som har 
förutsättning för den rödlistade läderbaggen.  
 
Det är därför viktigt att eftersträva bevara att ekar som finns kvar i området och att 
dessa ges möjlighet att bli gamla, vilket medför att ihåliga träd med mull kan lämnas 
kvar så att läderbaggen har möjlighet att fortleva. Alla åtgärder som utförs ger en 
påverkan, men sett utifrån fastigheten storlek och läge bedöms påverkan på växt-och 
djurliv inte vara betydande och grundar sig på att det finns kvar träd i närområdet. Detta 
är en bedömning som utgår från erfarenhet från liknande naturmiljöer. 
 
De utförda åtgärderna kan dock ha medfört en utökad hemfridszon som teoretiskt 
sträcker sig utanför fastigheten mot havet. För att göra en mer rimlig bedömning kring 
detta hade sökande behövt bifoga foton på de byggnader som uppförts utan 
strandskyddsdispens. Av flygfotot bedömer tillsynsmyndigheten att det finns en yta som 
privatiserats öster om den aktuella fastigheten. För att tydligt avgränsa gräns för 
hemfridszonen hade en tomtplatsavgränsning som följer fastighetsgränsen varit lämplig. 
Denna tomtplatsavgränsning bör avgränsas fysiskt i terrängen med rep, stenmur, staket 
eller häck eller annan likvärdig lösning. 
 
Tillsynsmyndighetens samlade bedömning är att det finns förutsättning att bevilja 
strandskyddsdispens i efterhand för de byggnader som uppförts samt för flytt av dessa 
byggnader. Detta under förutsättning av tomtplatsen avgränsas fysiskt i terrängen. 
Tillsynsmyndigheten ser inte inga miljömässiga vinster med att byta plats på 
byggnaderna. 
 
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. Detta ärende gäller en dispens som beviljas i efterhand samt 
flytt av byggnaderna efter det. Vid telefonsamtal med Miljöförbundet frågade 
handläggare på stadsmiljöavdelningen om Miljöförbundet ansåg frågan om tillsyn 
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gällande strandskyddet för byggnad på 25-30 kvm vara utagerat om dispens kunde ges i 
efterhand. Miljöförbundet svarade att så var fallet.  
 
Det är dock viktigt att tomtplatsavgränsningen och särskilt avgränsningen mot vattnet i 
öster tydligt markeras enligt villkoret i beslutet.  
 
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.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-07 
Tomtplatsavgränsning, daterad 2022-02-07 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-12-21 
Planritning, inkom 2021-12-06 
Fasad/plan/sektionsritning, Fasad/sektion, inkom 2021-12-06 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-12-06 
Situationsplan, inkom 2021-12-06 
Fotografi, utseende friggebod, inkom 2021-12-06 
Karta, karta från områdesbestämmelserna, inkom 2021-12-06 
Fotografi, placering attefall, inkom 2021-12-06 
Fotografi, placering friggebod, inkom 2021-12-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 7 497 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 37 Emigranten 1 (Pirgatan 6), Bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorshus 

B2021-676 2022/433 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår nedan,  
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att yttrandena från Räddningstjänsten och Miljöförbundet Blekinge Väst ska beaktas. 
 
Motivering  
 
Byggnadsnämnden bedömer att då bygglov getts en gång tidigare och inte byggts klart 
så bör bygglov beviljas återigen så att byggnaden kan färdigställas. Byggnadsnämnden 
gör nu samma bedömning som dåvarande byggnadsnämnd, att avvikelserna kan 
beviljas.  
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja använda detta bygglov 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 affärs- och kontorshus på fastigheten 
Emigranten 1 (Pirgatan 6). Byggnaden ska innehålla: forskningscenter, kontor, 
konsertsal, biograf och restaurang.  
 
Byggnaden är till större delen i fyra våningar och exteriören präglas av glas, stål och 
rödfärgad betong. Taket är huvudsakligen i gråblå papp. I norra delen föreslås ett torn i 
sex våningar och i södra, ett i fem. Konsertlokalen och takfönstren sticker upp över det 
låglutande taket.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 2 945 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
10 339 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
En ansökan för en motsvarande byggnad beviljades 2014-09-03 (BN § 161), men lovet 
användes aldrig. Inför detta bygglov hade tjänsteperson tillsammans med 
byggnadsnämndens arbetsutskott föreslagit avslag på ansökan då de ansåg att 
avvikelserna tillsammans inte var en liten avvikelse. Sökanden reviderade då ansökan 
till att endast gälla fyra stycken planavvikelser. Bygglov beviljade sedan 2017-06-21 (BN 
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§ 141) med åtta stycken avvikelser, men byggnationen hann inte färdigställas inom 5 år 
varvid nytt bygglov inkom till byggnadsnämnden 2021-11-23. Handlingarna är i stort 
samma som vid tidigare lovgivning.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A340 från 2003. I planen finns bland annat 
bestämmelser om högsta nockhöjd (17,5 meter), antal våningar (3-4), lägsta takvinkel 
(20°), tak- och fasadmaterial och största bruttoarea (10 200 kvm). 
 
Aktuell detaljplan är den mest omfattande i Karlshamn i modern tid och har sin grund i 
en arkitekttävling. Tävlingsvinnarens koncept bygger på tre delar som man kallar; 
Hamnen, Staden och Parken. Utifrån detta koncept har detaljplanen lagt fast de 
grundläggande gestaltningsprinciperna för Östra piren. Till detaljplanen finns även ett 
koncist kvalitetsprogram. 
 
Aktuell plats är det område man i detaljplanen kallar Hamnen och enligt planbeskrivning 
och kvalitetsprogrammet ska ny bebyggelse här korrespondera med bebyggelsen på 
västra sidan hamninloppet, det vill säga industrin.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst, Karlshamn Energi AB, 
Räddningstjänsten, kommunens trafikhandläggare, representant för kommunen såsom 
berörd granne. Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag.  
För att säkerställa att alla berörda grannar nås har en annons om grannehörande införts 
som Kungörelse i dagstidningarna. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Räddningstjänsten har tagit del av brandskyddsbeskrivning daterad 2019-11-15 samt 
brandtekniskt yttrande gällande ändrade krav i Boverkets byggregler från BBR 24 till 
BBR 29, daterat 2021-11-17. De ser att de synpunkter de framförde i sitt yttrande från 
2017 är implementerade i brandskyddsbeskrivningen. Under förutsättning att inga 
förändringar skett gällande byggnadens utförande eller nyttjande sen 
brandskyddsbeskrivningen reviderades 2019-11-15, har Räddningstjänsten inget att 
erinra. 
 
Yttrande från Miljöförbundet innehåller bland annat information om föroreningar, 
köldmedia, val av köksutrustning, val av material, radon, ventilation, antal toaletter, 
invasiva arter m.m. Se yttrandet i sin helhet som beslutsunderlag. Nedan kommer 
information om förorenade områden.  
 
Förorenade områden 
Miljöförbundet vill erinra om att byggnaden ska utföras i gas-/radontät konstruktion enligt 
Miljöförbundets beslut daterat 2018-11-16 och Tyréns slutrapport för saneringen daterad 
2019-11-22. I samband med utförda efterbehandlingsåtgärder har krav på kontroll av luft 
i den färdiga byggnaden tagits bort, då utförd sanering mötte saneringsmålen. 
 
Efterbehandlingsåtgärderna på fastigheten Emigranten 1 samt omgivande delar av 
Karlshamn 2:1 utfördes 2019. Saneringen är slutredovisad och godkänd av 
Miljöförbundet. Saneringsmålet var MKM - mindre känslig markanvändning. 
 
Restföroreningar har lämnats kvar i den nordvästra schaktgränsen (schaktvägg SV10). 
Halterna av PAH-M och PAH-H i denna schaktvägg överskrider marginellt riktvärdena 
för MKM. En geotextil har lagts mellan schaktvägg och återfyllnad. I övriga schaktväggar 
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mot norr, öster och söder, samt i schaktbotten, visade analysresultaten inte på några 
kvarvarande föroreningar i halter över MKM. 
 
Kvarvarande markföroreningar bedöms inte utgöra någon oacceptabel risk kopplat till 
ånginträngning av flyktiga föroreningar (PAH-M) i den planerade byggnaden. 
Miljöförbundet anser därför att kravet på kontrollmätningar av inomhusluften i den 
färdiga byggnaden kan utgå, vilket också föreslås i Tyréns slutrapport. Mot bakgrund av 
ovanstående bedömer miljöförbundet att fastigheten Emigranten 1 kan användas för 
planerat ändamål, det vill säga kontor, kulturverksamhet, restaurang samt forsknings- 
och utvecklingsverksamhet. 
 
De utförda avhjälpandeåtgärderna har inte omfattat sanering inom kajkonstruktionen 
väster om fastigheten Emigranten 1. Detta område avses att saneras av Karlshamns 
kommun i samband med ombyggnad/renovering av kajen. 
 
Årlig rapport 
Om den totala mängden köldmedium motsvarar minst 14 ton koldioxidekvivalenter totalt, 
samtidigt som vart och ett av de aggregat man räknar ihop innehåller minst 5 ton 
koldioxidekvivalenter, ska en årlig rapport lämnas till tillsynsmyndigheten. Årsrapporten 
ska innehålla information om de ingrepp och kontroller, som skett under föregående år. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet Räddningstjänsten och Karlshamn Energi AB har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har inte inkommit med något bemötande. 
 
Motivering av beslut 
 
Ärendet är av komplicerad art då byggnationen har påbörjats men hinner inte bli slutförd 
inom 5 år. Klart är att nytt bygglov behöver sökas och beviljas för att byggnationen ska 
kunna slutföras med giltigt lov. En av frågorna som ska hanteras är om man ska pröva 
hela byggnationen precis som om den inte hade påbörjats alls. Ledning kan man ta i 
Mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-24 i mål nr P 2838-11. Nämnden beviljade 
bygglov för uppförande av ett fritidshus samt garage.  
 
Byggnation på fastigheten fortsatte efter det att bygglovet upphört att gälla. Nämnden, 
som bedömde att ett nytt bygglov krävdes för hela byggnaden, meddelade inte bygglov i 
efterhand samt påförde byggnadsavgift. Fråga i målet var vilka åtgärder som krävde en 
ny bygglovsprövning. Mark- och miljööverdomstolen fann att åtgärder som har utförts 
med stöd av ett gällande bygglov inte ska prövas igen i ett nytt bygglov. Domen kan inte 
implementeras helt på aktuellt ärende då flertalet förutsättningar skiljer de båda 
ärendena åt.  
 
Sökandens kontaktperson har framfört att de i dagsläget inte anser det rimligt ur 
tidsmässig eller kostnadsmässig synvinkel att upprätta utredning som i detalj anger vad 
som är slutfört i det äldre bygglovet och vad i detalj som är kvar som ska utföras i 
enlighet med det nya lovet. Sökandens kontaktperson har inlämnat flygfoton 2022-02-09 
som visar hur långt byggnationen är klar. På fotona kan man se att stomme och större 
delar av byggnadens utsida är slutförd. Det går också att se att vissa delar på taket inte 
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är slutförda. Byggnadsnämnden gör därför bedömning att det säkraste för byggherren i 
detta fall är att byggnadsnämnden prövar hela byggnaden igen. Avgiften har dock 
reducerats vad gäller vissa tekniska prövningar som redan har utförts.  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte (9 kap 31b § plan- och bygglagen (2010:900).) 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer i stort gällande detaljplan(förutom de åtta punkter som beskrivs 
nedan) och följer lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och 
bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 

 
Planbeskrivningen tillhörande detaljplanen anger att en generell struktur med en 
enhetlig yttre gestaltning bör skapas och strävan bör vara industriassocierad arkitektur 
med dominerande karaktärsfulla tegelmurar och med en friare takutformning. 
I huvudsak följer ansökan detaljplanens bestämmelser. Följande avvikelser har dock 
noterats i handlingarna om man jämför med detaljplanen bestämmelser: 
 

 Nockhöjden överskrids för tornen, konsertlokalen och takfönstren (22,4 m, 19,0 
m respektive 18,3 m) 

 våningsantalet överskrids för tornen (5 respektive 6 våningar) 

 lägsta takvinkel underskrids (generellt hela byggnaden, låglutande) 

 takmaterial (papp, veg tak) 

 fasadmaterial (betong) 

 bruttoarea (10 399 kvm) 

 skärmtak delvis på prickad mark 

 hörn i södra delen av byggnaden på prickad mark 
 
De flesta av avvikelserna ligger i byggnadsdelar som berörd byggnadens stomme, fasad 
och placering. Dessa är till stor del byggda i det äldre bygglovet.  
 
Det framgår inte i ansökan hur man förhåller sig till de bestämmelser om risk- och 
störningsskydd som finns på detaljplanekartan. Bestämmelserna är av tekniskt natur 
och behöver beaktas av byggherren i ett tidigt skede men kan prövas formellt inför 
startbesked tillsammans med övriga tekniska egenskapskrav. 
 
Förenlighet med övriga förutsättningar för bygglov  
Enligt 9 kap 30 § PBL ska förutom detaljplanen följande beaktas för att bygglov ska 
kunna beviljas:  
Befintlig fastighet ska överensstämma med detaljplanen och det gör den i detta fall.  
 
Allmänna och enskilda intressen  
Lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbild.  
Lämplighet med hänsyn till natur- och kulturvärden  
Möjligheten till att hantera avfall  
Varsamhetskravet  
Underjordisk hänsyn  
Olägenhet för omgivningen  
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Krav på byggnadsverk  
Lämplig för sitt ändamål  
God form, färg och materialverkan  
Tillgänglig och användbar  
Förvanskningsförbudet  
 
Krav på tomter  
Naturförutsättningar  
Olägenhet för omgivningen  
In- och utfart  
Parkering, lastning – lossning  
Tillgänglighet och användbarhet  
Risk för olycksfall  
 
Aktuell ansökan uppfyller flertalet av kraven och vissa krav berörs inte på grund av 
åtgärdens art.  
 
Vad gäller hänsyn till stads- och landskapsbilden har denna fråga behandlats väl i 
detaljplanen och reglerats med planbestämmelser. Förslaget avviker som sagt från 
detaljplanen på flera punkter som påverkar stads- och landskapsbilden till exempel 
lokalt överskridet antal våningar och nockhöjd, takvinkel samt tak- och fasadmaterial och 
byggnad på punktprickad mark. Den föreslagna byggnaden bedöms inte utgöra någon 
betydande olägenhet för sin omgivning och vara lämplig för sitt ändamål.  
 
En tillgänglighetsbeskrivning är bifogad ansökan och denna bedöms tillsammans med 
ritningsunderlaget som förenlig med förutsättningarna för bygglov i denna del.  
 
I planbeskrivningen till detaljplanen finns angivet att skisser har tagits fram som visar att 
cirka 335 P-platser kan rymmas i markplan inom planområdet. Vidare finns ett förslag till 
lokal P-norm inom planområdet; 12 platser per 1000 kvm bruttoarea. För aktuell 
byggnad ger detta cirka 175 p-platser. I tidigare beslut om bygglov på Östra piren har 
det i stort sett enbart hänvisats till hamnplanen i norr. Idag finns det omkring 10 P-
platser inom mark med byggrätt inom etapp 1 och 2.  
 
Parkeringsfrågan på Östra piren är en för stor fråga för att kunna hanteras inom ett 
enskilt bygglov. Denna fråga bör utredas separat och detta inför utnyttjandet av den 
sista byggrätten inom området, Kulturhuset. 
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet vid:  
 
Nyinstallation 
Enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska tillsynsmyndigheten 
(miljöförbundet) informeras i god tid före installationen av aggregat innehållande 
köldmedier, om mängden köldmedium är 14 ton COe (koldioxidekvivalenter) eller mer. 
Anmälan bör lämnas in senast 6 veckor före installationen. 
Om naturliga köldmedier ska installeras, exempelvis ammoniak, ska kontakt även tas 
med Räddningstjänsten före installation. 
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Startbesked och tekniskt samråd 
 
Möte krävs inför den fortsatta tekniska byggprocessen. Ett startbesked och tekniskt 
samråd behövs även i detta nya ärende för att reda ut vad som är slutfört i det tidiga 

bygglovet och vad som ska slutföras i detta nya bygglov. Ni kallas i enlighet med 10 
kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd. Kontakta 
byggnadsinspektör Pär Jansson för att bestämma datum och tid för tekniskt samråd 
samt vilka handlingar som krävs inför byggprocessens fortsättning.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-07 
Remissvar Miljöförbundet inkom 2022-02-03 
Remissvar KEVAB inkom 2022-01-27 
Remissvar Karlshamn Energi inkom 2022-01-26 
Remissvar Räddningstjänsten inkom 2022-02-07 
Foto pågående byggnation 1 inkom 2022-02-09 
Foto pågående byggnation 2 inkom 2022-02-09 
Tillgänglighetsbeskrivning rev 2021-12-15 inkom 2021-12-15 
Planritning PLAN1 DEL 2 AV 2, A40-1-5-12 inkom 2021-12-15 
Planritning PLAN3 DEL 1 AV 2, A40-1-5-31 inkom 2021-12-15 
Ritningsförteckning rev 2021-12-15 inkom 2021-12-15 
Övrigt revideringsbilaga inkom 2021-12-15 
Övrigt 3D, VY TAKPLAN inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D, VY PLAN6 inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D, VY PLAN5 inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D-VY PLAN4 inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D-VY PLAN3 inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D, VY PLAN2 inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D-VY PLAN1 inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D, PERSPEKTIV, FASADER MOT ÖSTER-SÖDER inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D, PERSPEKTIV, FASADER MOT NORR-VÄSTER inkom 2021-11-23 
Nybyggnadskarta inkom 2021-11-23 
Skrivelse avvikelser enligt tidigare arkitekten inkom 2021-11-23 
Fasadritning FASADER NORDVÄST inkom 2021-11-23 
Fasadritning FASADER VÄSTER inkom 2021-11-23 
Fasadritning FASADER SYDVÄST inkom 2021-11-23 
Fasadritning FASADER SYDOST, SÖDER inkom 2021-11-23 
Fasadritning FASADER ÖSTER inkom 2021-11-23 
Fasadritning FASADER NORDOST inkom 2021-11-23 
Fasadritning FASADER NORDOST inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D, FASAD- OCH TAKMATERIAL VY MOT ÖSTER inkom 2021-11-23 
Övrigt 3D, FASAD- OCH TAKMATERIAL VY MOT VÄSTER inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN1 MED SYSTEMLINJER, GRIDS OCH ANVÄNDNINGSGRÄNS inkom 
2021-11-23 
Planritning PLAN1 DEL 1 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN1 inkom 2021-11-23 
Sektionsritning 201 inkom 2021-11-23 
Sektionsritning 112, 113 inkom 2021-11-23 
Sektionsritning 110, 111 inkom 2021-11-23 
Sektionsritning 107, 108, 109 inkom 2021-11-23 
Sektionsritning 105 inkom 2021-11-23 
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Sektionsritning 101, 102, 103, 104 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN3 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN2 DEL 2 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN2 DEL 1 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN2 inkom 2021-11-23 
Situationsplan inkom 2021-11-23 
Planritning TAKPLAN DEL 2 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning TAKPLAN DEL 1 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning TAKPLAN inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN6 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN5 DEL 2 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN5 DEL 1 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN5 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN4 DEL 2 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN4 DEL 1 AV 2 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN4 inkom 2021-11-23 
Planritning PLAN3 DEL 2 AV 2 inkom 2021-11-23 
Sammanställning e-tjänst ursprunglig ansökan inkom 2021-11-23 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar, tillsammans med koalitionen, att ansökan ska 
bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med koalitionens förslag och 
finner att detta är nämndens mening, det vill säga att bevilja bygglov. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamnsfastigheter AB, Magnus Persson, Pirgatan 2, 374 35  Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 355 481 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad enligt Plan- och bygglagens bestämmelser om tidsgränser. 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 38 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning, installation av 

eldstad, mur och komplementbyggnad B 2022/443 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § 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 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 enbostadshus samt rivning samt installation 
av eldstad samt mur och komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Ny huvudbyggnad på fastigheten föreslås uppföras i ett plan med fasad av trä i ljusgrå 
kulör och tak av betongpannor i svart kulör. Befintlig stuga flyttas inom fastigheten och 
vilket innebär att den ”rivs” från sin befintliga placering och blir en komplementbyggnad 
på sin nya placering.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 205 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
205 kvm.  
 
Sökande har inkommit med nya handlingar 2022-02-03 som ändrar placeringen av 
komplementbyggnaderna efter diskussion med närmast berörda grannar.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 374. 
Detaljplanen tillåter byggnadsarea för huvudbyggnaden på 160 kvm. Enskild 
komplementbyggnad får max vara 30 kvm. Sökande avser bevara befintlig stuga och 
därmed blir den en komplementbyggnad. Den befintliga byggnaden är 38 kvm, och 
innebär därför en avvikelse från detaljplanen.  
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till grannar två gånger. Yttranden har inkommit i första 
omgången. 
 
Ägare till en byggnad på fastigheten XXX skriver:  
”Flyttas befintlig byggnad (B) österut enligt nybyggnadskarta så kommer den väsentligt 
att påverka vår utsikt så jag motsätter mig detta. Jag önskar behålla känslan av vår 
naturliga skogstomt och inte se baksidan av två hus. Tidigare har XXX pratat om att 
flytta befintlig byggnad västerut till andra sidan om nybyggnationen och det tycker jag 
vore bra. Det skulle påverka oss betydligt mindre så det tycker jag vore en lämplig 
placering om de önskar behålla stugan som den är. Mvh XXX 
 
Ytterligare ett yttrande har inkommit:  
”Hade gärna sett att befintlig byggnad, b, förläggs dit det från början var tänkt. Vid 
senaste ritningen förändras omgivningen på ett mer ingripande sätt. Den naturliga 
skogskänslan minimeras p g a två tätt liggande byggnader på granntomten. Detta ser 
jag helst undviks. Den ursprungliga tänkta placeringen påverkade inte oss i samma 
utsträckning.” 
 
Kommunicering 
 
Negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden som svarar så här:  
 
”Som vi beskrivit i tidigare redogörelse, har vi försökt göra en planering som minimerar 
både påverkan på mark-/natur-förhållanden och störande av grannar. Under processen 
har flera alternativ övervägts och bevarande av befintlig sommarstuga och en 
huvudbyggnad i 1 plan bedömdes som bättre än 1,5 plan. Ingående diskussioner har 
förts med erfaren markentreprenör var byggnaderna lämpligen kan placeras. Alternativet 
enligt bygglovsansökan där befintlig sommarstuga placeras öster om huvudbyggnaden, 
medför mindre markpåverkan än placering av sommarstugan väster om 
huvudbyggnaden.  
 
Alternativet väster om huvudbyggnad (föreslaget av granne) har vi tidigare övervägt och 
förkastat. Det skulle medföra: 
• Fällning av fler träd och påverkan på undervegetationen.  
• Större utfyllnad av mark där sommarstugan placeras och även på den serviceväg 

som måste anläggas bakom befintlig sommarstuga vid underarbetet.  
• Placering av sommarstugan på högre höjd och mer skymd sikt även för grannen åt 

detta håll.  
• Huvudbyggnaden måste placeras längre åt öster och därmed blir den på grund av 

den högre bygghöjden, mer dominerande åt detta håll. Förrådet placeras då också 
lämpligast öster om huvudbyggnaden. Placeras sommarstugan öster om 
huvudbyggnaden kommer den istället att mer följa topografin och huvudbyggnaden 
kan placeras med minsta möjliga höjdjustering av mark. Se ritning Markplanering, 
35654 som inlämnades i bygglovsansökan. Mellan tomterna finns i detaljplanen ett 
grönområde med ett antal träd och buskar. Detta ser vi också som en positiv del av 
naturupplevelsen.” 

 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att själva placeringen av 
komplementbyggnaden är planenlig. Storleken på komplementbyggnaden är 8 kvm för 
stor. Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det är värdefullt att den 
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ursprungliga stugan som berättar om områdets historia som sommarstugeområde med 
stugor från mitten av 1900-talet bevaras. 
 
Efter andra remissomgången har inga negativa yttranden inkommit.  
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen (2010:900). 
Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges. Bevarandet av den befintliga stugan 
bedöms bidra till området. Många av de befintliga stugorna har rivits. Den befintliga 
stugan har bl.a. pedagogiska värden då den berättar om områdets ursprung 
sommarstugeområde med stugor från mitten av 1900-talet. Den är också ett tidstypiskt 
och välbevarat exempel på en sportstuga från 1960-talet.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-08 
Fasad/plan/sektionsritning Befintlig byggnad inkom 2021-11-24 
Fasad/plan/sektionsritning Förråd inkom 2021-11-24 
Sammanställning e-tjänst inkom 2021-11-24 
Fasadritning Huvudbyggnad inkom 2021-11-24 
Plan- och sektionsritning Huvudbyggnad inkom 2021-11-24 
Situationsplan inkom 2021-11-24 
Bilaga inkom 2022-01-12 
Yttrande inkom 2022-01-02 
Yttrande inkom 2022-01-02 
Situationsplan inkom 2022-02-03 
Bemötande inkom 2021-12-09 
Markplaneringsritning inkom 2022-02-03 
Markplaneringsritning inkom 2022-02-03 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 färdigställandegaranti 
 
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. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Grannar/Sakägare:  
XXX 
XXX 
 
Avgift: 31 337 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-02-23 

Sida 55(73) 

 
 
§ 39 Karlshamn 5:1, Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av restaurang B2021-633 

2022/435 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov för restaurangbyggnad med uteservering enligt 9 kap 
33§ plan och bygglagen (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov enligt 9 kap 34 § plan och bygglagen 
 
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.  
 
En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort 
eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten 
Karlshamn 5:1. Tiden ansökan avser är 10 år från det datum som beslutet vinner laga 
kraft. Restaurangbyggnaden står idag på grannfastigheten och flyttas söderut ca 10 
meter.  
 
Restaurangen har även ett inglasat uterum med kamin samt uteservering på trädäck. 
Personalutrymmen finns i separat byggnad som hanteras i separat bygglov.  
 
Fasad av trä i svart kulör, fönster av trä i svart kulör och tak av papp i svart kulör. 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 276 kvm.  
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 347. 
Byggnaden placeras på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas ”prickad mark” 
samt inom användning, kvartersmark uppläggning av småbåtar, båtslip.  
Utgångspunkten för planförslaget är att Vägga varvsområde ska förbli ett attraktivt och 
intresseväckande inslag i miljön kring Väggaviken. Den karaktäristiska och levande miljö 
som växt fram inom varvsområdet ska bibehållas och kunna utvecklas. Planen 
föreskriver få områden där ny bebyggelse kan uppföras, delvis p.g.a. starka misstankar 
om föroreningar i mark och vatten. Om det blir aktuellt att uppföra ny bebyggelse måste 
markens status undersökas, står det i planbeskrivningen. 
 
Området, där restaurangen planeras, efterbehandlades avseende markföroreningar 
under sommaren 2021. Saneringen utfördes på denna del till ca 0,9 meters djup på det 
som i saneringsarbetet benämndes område A (västra delen med planerat trädäck och 
inglasad servering) och till 0,5 m djup på område B (östra delen kök, bar med skärmtak). 
Kontrollprovtagningen i schaktbotten visade halt av PAH-H överstigande MKM (mindre 
känslig markanvändning) i område A. PAH-H är hårt bundet till partiklar och risken att 
besökare skulle exponeras för ämnena, är därmed mycket låg.  
 
Flertalet föroreningar påvisades i halter överstigande känslig markanvändning men 
understigande MKM. Miljöförbundet gör den sammanvägda bedömningen att 
kvarvarande halter inte bedöms utgöra någon risk för människors hälsa vid den nu sökta 
användningen. Detta då exponeringen för människor på platsen enbart kan komma att 
ske genom föroreningar, som avgår i gasform och påvisade halter av dessa föroreningar 
understiger riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM. Till grund för den 
sammanvägda bedömningen ovan ligger också byggnadernas planerade utformning 
med plintar samt trädäck som medger luftbyte under konstruktionerna. 
 
I Karlshamns kommuns översiktsplan, vision för 2030 står det följande om 
viljeinriktningen för området:  
 
Området kring Väggaviken är en attraktiv miljö för rekreation för såväl Karlshamnsbor 
som turister på besök i staden. Området utgör själva ”navet” i Väggaområdet och här 
finns restauranger, caféer, verksamheter inom kultur och turistsektorn”. 
 
Uppläggningsplatser erbjuds numera delvis utanför Väggaområdet och 
båtuppläggningsytorna har till viss del bebyggts. 
 
Ett program för detaljplan för varvsområdet upprättades under hösten 2001. I program 
för Väggaområdet, står att läsa:  
 
Framtida markanvändning ska vara inriktad på marin verksamhet/småbåtshamn samt 

restaurang och verksamheter inom kultur‐ och turistsektorn. 
 
Området nås med bil från Idrottsvägen. Tillåten hastighet på Idrottsvägen är 50 km/tim. 
Under perioden 1 maj till 31 augusti är tillåten hastigheten i området sänkt till 30 km/tim. 
Gång- och cykelbanor finns på Idrottsvägen fram till korsningen med Kolleviksvägen. 
Under sommaren används även den då tomma båtuppställningsplatsen öster om 
Idrottsvägen som parkering. 
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Utgångspunkten för utformningen av planförslaget är att Vägga varvsområde ska förbli 
ett attraktivt och intresseväckande inslag i miljön kring Väggaviken. Den karaktäristiska 
och levande miljö som växt fram inom varvsområdet ska bibehållas och kunna 
utvecklas. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till grannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, Karlshamn Energi AB, 
Sotningstjänsten och lagfaren ägare Karlshamns kommun. Det har inkommit fyra 
negativa yttranden från grannar.  
 
Ägare till byggnad på Karlshamn 5:1 XXX 
”Enligt nu gällande detaljplan för området är det avsett för den marina verksamheten, 
vilket vi också anser vara viktigt för Vägga. 2. Stora trafikproblem, framförallt sommartid, 
finns i området. Den tunga trafiken är ett stort problem och måste åtgärdas. 3. Ev. 
öppettider och servering av öl/vin? är också av vikt”. 
 
Fastighetsägarna på XXX 
”Vi har med beaktande av våra synpunkter inget att invända mot en restaurang i enlighet 
med ansökan. Vi betonar vikten av att bygglovet och verksamheten begränsas till att 
avse enbart restaurangrörelse med for restauranger normala öppettider. Bygglovet 
måste med andra ord betona att det rör sig om restaurangverksamhet och inte 
nattklubbsverksamhet eller annan verksamhet. Byggnadsnämnden påpekar att ansökan 
om bygglov sker inom ett prickmarkerat område som inte får bebyggas. Mot denna 
bakgrund är det viktigt att ett begränsat bygglov i enlighet med ansökan inte öppnar upp 
och ses som "prejudikat' för en förändring mot fler byggnader/tålt/containrar mm inom 
området i strid med detaljplanen.  
 
Väggaområdet är känsligt och ett mycket populärt turist- och utflyktsmål varför det är 
viktigt att trafik- och parkeringssituationen beaktas. Lämpligen ordnas tillfälliga 
parkeringsplatser under sommarhalvåret på östra sidan om ldrottsvägen invid 
transformatorstationen. I och med en ökad trafikbelastning i området kommer "vägen" 
mellan Karlshamn 5:1 och XXX som i "Detaljplan för Vägga varvsområde" är markerad 
för enbart gång- och cykeltrafik att än mer utnyttjas för fordonstrafik. Detta 
konstaterades förra sommaren varför det är ur vår störningssynpunkt till följd av ökad 
trafik är viktigt att fordonstrafiken inte medges på denna "väg. Som närmast boende ser 
vi fram emot en dialog och kommunikation avseende vad som sker i området.” 
 
Ägare till byggnaden på XXX: 
”Jag yrkar på avslag av rubricerade ansökan med hänvisning till att gällande detaljplan 
skall följas.” 
 
Ägare till byggnaden på XXX:  
”Vi har inget emot att det etableras nya restauranger i området. Men i just detta fallet blir 
vi påverkade så till vida att vår "havsutsikt" kommer att döljas av byggnaderna, men det 
är ju inte något vi kan påverka i nuläget då markarbete och rördragningar redan är klara. 
DÄREMOT vill jag att det tydligt skall framgå i tillståndet att miljön österut, mot 
Idrottsvägen, inte skall upplevas som någon "baksida" med synliga soptunnor m.m. Det 
måste också säkerställas att parkeringen på östra sidan av Idrottsvägen inte blockera 
infarten till vår stuga, XXX.” 
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Stadsbyggnadsavdelningens bemötande av yttranden:  
Viljeinriktningen för området är att det ska vara ett levande område med blandade 
verksamheter där restauranger och caféer finns sida vid sida med marina verksamheter.   
Trafiksituationen bedöms inte påverkas så till den grad att det föranleder åtgärder.  
Bygglovet avser restaurang, restaurangens öppettider hanteras inte i bygglovet.  
Parkeringen kommer inte blockera infarten till stugan på XXX och på grund av avståndet 
mellan stugan och föreslagen restaurangetablering bedöms inte inskränkningen av 
”havsutsikten” som en betydande olägenhet.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från miljöförbundet och negativa granneyttranden har kommunicerats 
till sökanden.  
 
Sökande har svarat följande: 
 
Sophanteringen m.m. kommer att vara under skärmtaket med staket runt om så det ska 
vara snyggt och prydligt även i öster. De flesta gäster ankommer det hållet så det borgar 
för att det ska se inbjudande ut. Parkeringen öster om vägen kommer att tömmas på 
båtar, vagnar och annat uppställningsmaterial av kommunen enligt anvisningar på 
skyltarna i området. Om nödvändigt markerar vi anvisade platser för parkering och 
sätter en skylt med parkering förbjuden så att infarten inte blockeras. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för tidsbegränsat bygglov enligt 9 
kap 33b § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Åtgärden bedöms tillgodose ett tidsbegränsat behov. Permanent bygglov kan inte 
beviljas eftersom åtgärden avviker från detaljplanen.  
 
Upplysningar 
 
Anslutningsavgift elnät för ny elnätsanslutning kan bli aktuell beroende på teknisk 
lösning och abonnemangsstorlek. Bredbandsanslutning kan också erbjudas. 
 
Upplysningar från miljöförbundet:  
I värme- och kylpumpanläggningar finns det köldmedier. Den som har en värme- eller 
kylpumpanläggning är alltid ansvarig för att anläggningen servas och sköts, så att den 
inte läcker köldmedium. För aggregat över en viss storlek finns dessutom krav på 
specifika intervall för läckagekontroll, samt krav på rapportering. Aggregatens storlek 
beräknas i koldioxidekvivalenter. Olika köldmedier har olika omräkningsfaktor. 
Beräkningshjälp och mer information finns till exempel på hemsidan http://alltomfgas.se 
Har man frågor, kan man kontakta miljöförbundets handläggare av 
köldmedieanläggningar.  
 
Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp kommit till områden där 
de inte hör hemma. Arterna sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemsk flora och 
fauna. Alla, som köper, flyttar, gräver eller använder jord, behöver se till att inte bidra till 
spridning av främmande invasiva arter. Fråga återförsäljaren/leverantören om massorna 
är fria från främmande invasiva arter! Om de massor du införskaffat ändå visar sig 
innehålla främmande invasiva arter, bör du meddela länsstyrelsen. Ange vilken art 
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massorna innehåller samt varifrån du införskaffat massorna. Läs om vilka arter som är 
invasiva, hur man känner igen dem och hur de bekämpas på länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och landsbygd/invasiva-frammande-
arter.html. Registrera fynd av främmande arter på www.invasivaarter.nu. 
 
Nyinstallation enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska 
tillsynsmyndigheten (miljöförbundet) informeras i god tid före installationen av aggregat 
innehållande köldmedier, om mängden köldmedium är 14 ton COe 
(koldioxidekvivalenter) eller mer. Anmälan bör lämnas in senast 6 veckor före 
installationen. Om naturliga köldmedier ska installeras, exempelvis ammoniak, ska 
kontakt även tas med Räddningstjänsten före installation. Årlig rapport Om den totala 
mängden köldmedium motsvarar minst 14 ton koldioxidekvivalenter totalt, samtidigt som 
vart och ett av de aggregat man räknar ihop innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter, 
ska en årlig rapport lämnas till tillsynsmyndigheten. Årsrapporten ska innehålla 
information om de ingrepp och kontroller, som skett under föregående år.  
 
Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert.  
 
Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-02 
Remissvar, inkom 2022-01-20 
Remissvar, med erinran inkom 2022-01-18 
Bilaga med erinran inkom 2022-01-17 
Remissvar miljöförbundet inkom 2022-01-17 
Remissvar med erinran inkom 2022-01-13 
Yttrande med erinran inkom 2022-01-07 
Fasadritning inkom 2021-12-16 
Situationsplan inkom 2021-12-16 
Planritning inkom 2021-12-16 
Sektionsritning inkom 2021-12-16 
Fasadritning inkom 2021-12-16 
Kontrollansvarig inkom 2021-12-16 
Fasad/plan/sektionsritning inkom 2021-12-16 
Ansökan inkom 2021-11-02 
Tjänsteskrivelse inkom 2022-02-02 
Sökandes bemötande på inkomna yttranden, inkom 2022-02-07 
Remissvar, Karlshamns energi, inkom 2021-01-10 
  

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

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

 byggnadens specifika energianvändning har 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 

 Intyg från sotaren ang. kamin och pizza ugn. 

 CE-märkning kamin. 
 
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. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening, det vill säga att bevilja tidsbegränsat bygglov. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Pmt Holding AB, XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
Kontrollansvarig: XXX, Drottninggatan 100, 374 38  Karlshamn 
 
Delges grannar:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Avgift: 24 921 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 40 Karlshamn 5:1 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad B2021-718 

2022/445 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov 9 kap 34 b§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
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 komplementbyggnad på fastigheten 
Karlshamn 5:1. 
 
Komplementbyggnad som innehåller toalett och kontor. Fasad av trä i röd kulör.  
Tak av papp i svart kulör och fönster av trä i vit kulör.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 25 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 25 
kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A347. 
Byggnaden placeras på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas ”prickad mark” 
samt inom användning, kvartersmark uppläggning av småbåtar, båtslip.   
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till grannar. Negativa yttranden har inkommit.  
 
XXX ”Jag yrkar på avslag av rubricerade ansökan med hänvisning till att gällande 
detaljplan skall följas.” 
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XXX ”Jag förstår inte varför utskick om synpunkter skickas ut när arbetet redan 
påbörjats. Om bygglov inte är klart hur kan då startbesked beviljats? Vad jag kan se är 
byggnaden redan flyttad! Byggnaden döljer vår utsikt till Vägga-viken och det tycker ju vi 
inte är bra. En annan placering av byggnaden hade vi önskat.” 
 
XXX ”Byggnaden är ju redan flyttad så varför ska jag ha synpunkter på det nu? Eftersom 
byggnaden kommer att ta bort vår sjöutsikt så hade jag gärna sett att byggnaden 
placeras längre söderut.” 
 
XXX: ”Vägga och Karlshamn har en underbar och säregen natur. Det är oerhört viktigt 
att bevara den naturliga miljön. Det är ett rikt fågelliv där som vi måste värna om. Alla 
bofasta och turister måste få tillgång till denna underbara havsvik. Båtarna där bidrar till 
fin och charmig miljö. Båtarna är viktiga för Väggas fina miljö. Det lockar många turister. 
Jag befarar att soptunnor och annat skräp kommer att ställas bakom byggnaden. Ingen 
trevlig miljö på Vagga. Man kommer inte att se havet/vattnet när man promenerar där. 
Hur ska parkeringen lösas? Vi har vår infart till vårt hus och kör ner mellan de uppställda 
båtarna. Vi är beroende av att komma med bil till vår bostad. Risken är stor att det blir 
mycket störande och höga ljud. Vägga är ett och ska vara ett fridfullt naturområde. 
 
XXX: 1. Enligt nu gällande detaljplan för området är det avsett för den marina 
verksamheten, vilket vi också anser vara viktigt för Vägga. 
2. Stora trafikproblem, framförallt sommartid, finns i området. Den tunga trafiken är ett 
stort problem och måste åtgärdas. 3. Ev. öppettider och servering av öl/vin ? är också 
av vikt. 
 
Kommunicering 
 
Negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31c § plan- 
och bygglagen (2010:900). Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. En 
gästtoalett och kontor bedöms kunna vara ett lämpligt komplement till 
båtuppläggningsplats. 
 
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. 
 
Viljeinriktningen för området är att det ska vara ett levande område med blandade 
verksamheter där restauranger och caféer finns sida vid sida med marina verksamheter.   
 
Byggnaden kommer inte blockera infarter. Inskränkningen av havsutsikt ses inte som en 
betydande olägenhet, eftersom byggnaden inte är högre än båtar som ligger upplagda. 
Byggnaden placeras på en grusplan och bedöms inte inverka negativt på områdets 
naturvärden. Den kommer inte att blockera för båtar vid kajen.  
Byggnaden bedöms inte påverka den allemansrättsliga tillgängligheten i området.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-07 
Remissvar inkom 2022-01-26 
Remissvar inkom 2022-01-21 
Yttrande med synpunkter inkom 2022-01-20 
Remissvar med synpunkter inkom 2022-01-20 
Yttrande med synpunkter inkom 2022-01-19 
Yttrande med synpunkter inkom 2022-01-19 
Remissvar med synpunkter inkom 2022-01-18 
Yttrande inkom 2022-01-17 
Yttrande inkom 2022-01-12 
Yttrande inkom 2022-01-11 
Yttrande inkom 2022-01-11  
Remiss Remissutskick, omg. 1, 2022-01-11, 14:03 inkom 2022-01-11 
Situationsplan inkom 2021-12-06 
Ansökan inkom 2021-12-06 
Fasad/plan/sektionsritning 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 

 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar ansökan ska bifallas. Stefan Sörensson (L) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt och Stefan 
Sörenssons förslag och finner att detta är nämndens mening, det vill säga att bevilja 
bygglov. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Marinkompaniet I Syd AB, Box 121, 374 22  Karlshamn 
 
Delges grannar:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
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Avgift: 9 247 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är reducerad. Handläggningstiden har överskridits med 1 vecka och därför 
reduceras avgiften med 0,2 HF1. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
skickas separat. 
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§ 41 Revidering av delegationsordning för byggnadsnämnden 2019/206 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till justeringar i byggnadsnämndens delegationsordning föreligger enligt 
beslutsunderlag. Följande ändringar föreslås.  
 
Ett nytt stycke är tillagt i inledningen, se p. 7 om undertecknande av handlingar. 
 
Stycket om kommunstyrelsen stryks.  
 
Förkortningar 
 
Chef för nämndkansli och kanslichef stryks och ersätts med nämndkontorschef.  
 
Förvaltningsjurist läggs till då denna befattning inte finns. 
 
Allmänt 
 
A4 förtydligande under anmärkning om att punkten även omfattar utfärdande av 
rättegångsfullmakt.  
 
A8 ändras så att beslutanderätten delegeras till nämndkontorschef, ersättare blir utöver 
kommunjurist även förvaltningsjurist.  
 
Upphandling 
 
B4 är ny punkt om att säga upp ramavtal eller kontrakt, delegeras till den delegat som 
har rätt att ingå ramavtalet eller tilldela kontraktet. 
 
Ekonomi 
 
C1 ändras så att den omfattar försäkringsärenden, beslutanderätten delegeras även till 
förvaltningsjurist. 
 
C2 är en ny punkt om att utse beslutattestanter och ersättare för detta, beslutanderätten 
delegeras till förvaltningschef.  
 
Bygglovsverksamhet 
 
G1 och G2 omfattar marklov, beslutanderätten delegeras även till arkitekt. Förtydligande 
under anmärkning i G1 om att punkten även gäller för mindre avvikelser såsom 
exempelvis plank och mur på prickmark.  
 
G3 förtydligande om att punkten även omfattar beslut inom områdesbestämmelser.  
 
G3-G6, G16-G18 samt G23-G25 ändras så att beslutanderätten delegeras till att 
omfatta även arkitekt.  
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G7-G9 samt G14 ändras med ett förtydligande under anmärkning om avvikelser mot 
detaljplan se punkt G1 och G2. 
 
G39 beslutanderätten till arbetsutskott tas bort då detta inte finns, ny hänvisning till 
lagrum 11 kap. 5 § PBL. 
 
Avgifter 
 
G48 beslutanderätten delegeras även till planarkitekt.  
 
Miljöbalken 
 
G60 ändras till att omfatta byggnad eller anläggning om 30 kvm istället för 25 kvm.  
 
G61 ändras så att beslutanderätten även delegeras till ersättare i form av stadsarkitekt, 
hänvisning till lagrum 7 kap. 13-16 §§ och 18 a § MB.  
 
Fastighetsbildningslagen 
 
G63 ändras så att beslutanderätten även delegeras till ersättare i form av stadsarkitekt. 
 
Dataskyddsförordningen 
 
H2 ändras så att beslutanderätten delegeras till kommunjurist och förvaltningsjurist 
istället för stadsarkitekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag på revidering av byggnadsnämndens delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga delegater 
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§ 42 Stilleryd 2:91 Information om ärende B2022-75, 2022/664 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ge ordförande Jan Bremberg (S) delegation att fatta beslut om tidsbegränsat bygglov 
i rubricerat ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-11-27 § 290, ärendenummer B2021-547 och 
diarienummer 2021/3124, att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av 
drivmedelsanläggning, skylt, skärmtak samt mur och plank. 
 
Motiveringen av beslutet var att åtgärden strider mot gällande detaljplan. Användning 
drivmedelsanläggning är inte förenlig med planens bestämmelser om industriändamål. 
En annan användning är aldrig att betrakta som en liten avvikelse och åtgärden är inte 
att betrakta som ett gemensamt behov eller allmänt intresse. 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) informerar nämnden att sökanden vid samtal framfört att 
han varit i kontakt med grannen om alternativ. Samtal har även förts med 
räddningstjänsten som efter fördjupning konstaterat att en etablering är 
säkerhetsmässigt möjlig. Det är möjligt att bevilja ett tidsbegränsat bygglov som gäller 
under detaljplanens kvarvarande genomförandetid, det vill säga sex år.  
 
Grannen är positiv till detta. 
 
Yrkanden 
 
1:e vice ordförande Mats Bondesson (C) yrkar att nämnden delegerar till ordförande Jan 
Bremberg (S) att fatta beslut om tidsbegränsat bygglov. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Mats Bondessons förslag 
och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ordförande Jan Bremberg 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
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§ 43 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om följande: 
 

 Rekrytering 

 Västerås arkitekturforum 

 Juryarbete Stadsbyggnadspriset 

 Ljusarmaturer 

 Konst i det offentliga rummet 

 Guö värdshus 

 Tingshuset 

 Löneöversyn  

 Karlshamns yrkeskvinnor 

 Fastighetskvinnorna Syd 

 Arkitekturvecka  

 Möte om Carl Gustafs kyrka 

 Möte med Hammel Sails 

 Stockholmsledet 

 Detaljplan Frostenstorp  

 Befolkningsprognos 

 Trafiksimulering 

 Privatisering av allmän plats 
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§ 44 Redovisning av delegationsbeslut februari 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 2022-01-05 – 2022-02-08.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2022-01-05 – 2022-02-08 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-01-05 – 2022-02-08 ByggR 
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§ 45 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet februari 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-01-10 Froarp 2:3 och Froarp 

2:10 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Froarp 2:3 och Froarp 2:10. 

K21176 

 

2022-01-12 Bokö 3:1 Underrättelse om avslutad 

förrättning, ledningsrätt för fiber 

Bokö 3:1. 

K21320 

 

2022-01-13 Asarum 3:23, Asarum 

3:31, Asarum 3:32 och 

Asarum 3:2 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Asarum 3:23, Asarum 3:31, Asarum 

3:32 och Asarum 3:2. 

K21282 

 

2022-01-18 Mörrum 59:1 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Mörrum 

59:1. 

K21304 

 

2022-01-31 Hovmansbygd 1:29 Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Hovmansbygd 1:29 m.fl. 

K21263 

 

2022-01-31 Bokö 1:6 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Bokö 

1:6. 

K21480 

 

2022-02-04 Asarum 1:107, Asarum 

13:21 och Asarum 13:22 

Underrättelse avslutad förrättning, 

fastighetsbestämning berörande 

Asarum 1:107, 13:21-13:22, samt 

fastighetsreglering Asarum 13:22 

och 13:21. 

K21235 
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2022-02-07 Tostarp 3:2 och Tostarp 

3:9 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

berörande Tostarp 3:2 och 3:9 samt 

avstyckning från Tostarp 3:2. 

K20426 
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§ 46 Handlingar för kännedom februari 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
  
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-01-05 – 2022-02-08 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2022-01-05 – 2022-02-08 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-01-05 – 2022-02-08 ByggR 
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§ 47 Beslutsuppföljning februari 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-02-08 
Ärenderapport mätning 2022-02-07 
 


