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§ 48 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Olsson (M) till att justera protokollet. 
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§ 49 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 50 Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma) - beslut om granskning 

2018/3578 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad granskningsutlåtande 1, daterad 
2022-03-08 och reviderad 2022-03-15 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2022-03-08, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i Strömma och på så sätt 
skapa service- och naturnära bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan. 
 
Planarbetet påbörjades under hösten 2019 och inleddes med en naturvärdesinventering 
vilken har begränsat avgränsningen av detaljplanen österut. Under planarbetets gång 
har utredningar gällande trafik, dagvatten, geoteknik och buller tagits fram.  
 
Anledning till ny granskning: 
I april 2021 beslutade byggnadsnämnden att genomföra granskning. Efter 
granskningsutställningen inkom önskemål från fastighetsägare till XXX och X att dessa 
fastigheter, samt del av XXX, ska ingå i detaljplanen för att möjliggöra att 
fastighetsägaren kan köpa del av XXX som idag är planlagd som natur i detaljplan B86. 
I utbyte får kommunen möjlighet att planlägga en gång- och cykelväg på XXX och X.  
 
Eftersom denna gång- och cykelväg är den rekommenderade lösningen enligt 
trafikutredningen (och en väldigt viktig koppling mellan planområdet och Tygvägen) har 
kommunen gått med på att ta med XXX, X och X samt del av XXX i detaljplanen. Dock 
innebär ändringen att detaljplanen måste ställas ut på ytterligare en granskning eftersom 
planområdet har utökats. 
 
Kommunstyrelsen (som är beställare av detaljplanen) skrev dessutom i sitt yttrande i 
första granskningen: 
 
”Med anledning av en ny möjlig överenskommelse med ägaren till XXX, X, och X har 
kommunen möjlighet att undersöka möjligheten att bredda Spinnarevägen för att 
anlägga en cykelväg. Om överenskommelse nås med fastighetsägaren bör detaljplanen 
utformas så att Spinnarevägen kan breddas.” 
 
Ändringar sedan förra granskningen: 
Genom överenskommelsen mellan kommunen och fastighetsägaren har cirka 220 
kvadratmeter av XXX och X planlagts som allmän plats för väg (gång- och cykel).  
 
Cirka 1 600 kvadratmeter av XXX har planlagts som kvartersmark. Även byggrätten på 
XXX har setts över så att befintlig byggnad inte är planstridig, samtidigt som möjlighet till 
viss utveckling på den egna tomten möjliggörs.  
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På XXX och X finns återigen möjlighet att bygga en- eller tvåbostadshus. I detaljplan 
B86 var inte detta möjligt på grund av tomternas begränsade storlek.  
 

Övriga ändringar listas nedan och beskrivs mer ingående i planbeskrivningen.  
 

 Utökning av planområdet för att även mer av XXX samt XXX, X och X. 

 Ny gång- och cykelväg längs med Spinnarevägen i enlighet med genomförd 
trafikutredningens rekommendationer. 

 Revidering av vissa planbestämmelser.  

 Ny planbestämmelse om lägsta höjd för färdigt golv söder om lokalgatan i 
enlighet med reviderad version av dagvattenutredningen.  

 Ny planbestämmelse om att marklov krävs för hårdgörande åtgärder (för att 
kommunen ska kunna följa upp bestämmelser om hårdgörandegrad).  

 Generell uppdatering av planbeskrivningen utifrån ovan listade ändringar.  
 
Miljöbedömning:  
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Inkomna synpunkter i granskningen: 
Under första granskningen inkom totalt 20 yttranden varav 10 var från enskilda. 
Generellt är de enskilda som lämnat synpunkter väldigt negativa kring lösningarna som 
presenterades i planförslaget. Det skrivs både om barnens säkerhet och brist på 
koppling till barnkonventionen, men även en oro om genomfartstrafik och hur den ökade 
alstringen kommer påverka hela Strömmaområdet negativt.  
 
Myndigheter som skickat in synpunkter har på det stora hela inte varit negativa. 
Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet Blekinge Väst står fast vid att den östra 
tomten inte borde planläggas för bostadsändamål eftersom naturvärden tas i anspråk.  
 
I granskningsutlåtandet finns en sammanfattad kommentar på synpunkter som rör trafik. 
Detta eftersom majoriteten av synpunkterna rör dessa frågor.  
  

Figur 2 Detaljplaneförslaget vid andra granskningen 
2022 

Figur 1 Detaljplaneförslaget vid första granskningen 
2021 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08  
Plankarta, daterad 2022-03-08 
Illustrationskarta, daterad 2022-03-08 
Planbeskrivning, daterad 2022-03-08 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-03-30 
Granskningsutlåtande 1, daterad 2022-03-08, reviderad 2022-03-15 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-03-30, reviderad 2022-03-08 
Naturvärdesinventering, Sweco, daterad 2019-12-13 
Översiktlig dagvattenutredning, Sweco, daterad 2020-05-12  
Trafik- och bullerutredning, AFRY, daterad 2020-10-19  
Tekniskt PM geoteknik, AFRY, daterad 2020-10-23  
Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-10-27, reviderad 2021-06-18   
Beslut om biotopskyddsdispens, Länsstyrelsen Blekinge, daterad 2021-03-23  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: Kommunstyrelsen 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 51 Planbesked för del av fastigheten Stilleryd 2:49 m.fl. 2022/549 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Sammanfattning 
 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. 
Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens 
sida gällande detaljplanen utan är endast ett besked om kommunen tänker inleda ett 
planläggningsarbete eller inte. 
 
En ansökan om planläggning av ett område väster om Stilleryd, del av fastigheten 
Stilleryd 2:49 m.fl., inkom 2022-02-02. Ansökan avser en detaljplan med syfte att skapa 
etableringsbar mark för verksamheter väster om Stilleryd. 
 
Ansökan omfattar ett område väster om Stilleryd, ca 3 km väster om Karlshamns 
innerstad. Området är cirka 33 hektar stort och utgörs av skiftande skogsmark och öppet 
jordbrukslandskap. I de norra och södra delarna finns det flera områden med kuperad 
terräng. Marken i området är inte tidigare detaljplanelagd, men i öst gränsar området till 
befintliga detaljplaner som bland annat tillåter industri, småindustri, lager, kontor och 
bostäder. 
 
Området omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030, område J1, Stilleryd – 
Kölö. Området är utpekat för stora verksamhetsområden och företagsparker. Den 
huvudsakliga markanvändningen och utvecklingsinriktningen är verksamheter. 
 
I området finns flera ytor som utgörs av jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark får 
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 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. För att leva upp till 
intentionerna i Miljöbalken behöver frågan om brukningsvärd jordbruksmark utredas och 
ställningstaganden redovisas i det fortsatta planarbetet. Det ställer bland annat krav på 
att utreda möjliga alternativa platser som inte tar jordbruksmark i anspråk. 
 
Inom området finns ett stort antal registrerade skyddsvärda träd samt fynd av rödlistade 
och fridlysta arter som tyder på höga naturvärden. Bedömningen är att området med 
stor sannolikhet hyser höga naturvärden samt kan hysa arter som skyddas enligt 
artskyddsförordningen. En fullständig naturvärdesinventering bör genomföras i det 
fortsatta planarbetet. 
 
Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust, kommunikationer för MSA-
ytor för flygplatser och totalförsvaret vad gäller lågflygningsområde samt MSA-område. 
Bedömningen är att åtgärden inte påverkar ovan nämnda riksintressen negativt. 
 
Nya vägar och anslutningar till befintligt vägnät behöver sannolikt anläggas. Det bör i ett 
tidigt skede utredas hur vägstrukturen i området kan se ut, påverkan på befintligt vägnät, 
vilka nya anslutningar som krävs och lämplig utformning av dessa. Andra frågor att 
studera närmare och utreda under planarbetet är bland annat dagvattenhantering och 
vatten- och avloppsanslutning. 
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Åtgärd enligt ansökan stämmer överens med intentionerna i Karlshamns översiktsplan. 
Platsen har ett strategiskt läge i anslutning till befintligt hamn- och verksamhetsområde i 
Stilleryd, varför ett positivt planbesked bör kunna lämnas i enlighet med ansökan. I 
detaljplaneprocessen måste dock hänsyn tas till jordbruksmarken i området, ovan 
nämnda naturvärden och intressen och erforderliga utredningar tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2022-02-02 
Bilaga, Protokollsutdrag KS § 299/2021 
Karta 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Yttrande från Strategisk förvaltning Tekniska Park/Natur, inkom 2022-02-17 
Yttrande från Karlshamns Energi, inkom 2022-02-18 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2022-02-25 
Yttrande från E.ON Energidistribution AB, inkom 2022-02-28 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2022-03-01 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2022-03-04 
Yttrande från Svenska kraftnät, inkom 2022-03-07 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkom 2022-03-10 
Yttrande från Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkom 2022-03-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Kommunstyrelsen 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp  
 
Avgift 19 320 kronor      611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 52 Detaljplan för del av fastigheten Stilleryd 2:49 m.fl. - beslut om att starta 

planarbete 2022/549 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
del av fastigheten Stilleryd 2:49 m.fl. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning av ett område väster om Stilleryd, del av fastigheten 
Stilleryd 2:49 m.fl., inkom 2022-02-02. Ansökan avser en detaljplan med syfte att skapa 
etableringsbar mark för verksamheter väster om Stilleryd. Byggnadsnämnden föreslås 
bevilja ansökan vid sitt sammanträde 2022-03-23. 
 
För att kunna påbörja planarbetet så snart som möjligt föreslås att byggnadsnämnden 
beslutar att starta planarbetet vid samma sammanträde som ansökan om planbesked 
behandlas, förutsatt att nämnden beviljar ansökan om planbesked. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterat 2022-02-02 
Protokollsutdrag KS § 299/2021 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Kommunstyrelsen 
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef 
Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör 
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Fredrik Ingstorp, planarkitekt 
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§ 53 Varvet 1 och del av Karlshamn 2:1, Planläggning - planbesked 2022/373 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
En byggnad på denna plats är på många punkter förenligt med Karlshamns kommun 
översiktsplan och förtätning är oftast önskvärt. Bevarandeplanen är något mer restriktiv 
inom planområdet men ändå öppen för utveckling på platsen. Det krävs en hel del 
utredningar då föreslagen skiss på själva byggnaden inkräktar på viktiga områden i 
våran stad. I dagsläget står det klart att det krävs utredning för markföroreningar, 
trafikutredning, träden i allén skall utredas likaså påverkar på riksintresset. Olika 
miljöutredningar bland annat havsnivåhöjning krävs. Kulturhistorisk utredning för 
omfattning, placering och utformning av byggnaden.  
 
Sökande och kommunen har redan diskuterat möjligheter att undersöka fler alternativ 
vad gäller byggnaden storlek, placering och utförande. Karlshamns kommun håller på 
att ta fram en klimatanpassningsplan som kan vara till hjälp även i detta 
detaljplanearbete. Viljan att utveckla centrum är stor och ett planarbete kan leda fram till 
bra byggnation på platsen som tar hänsyn till de ramar och förutsättningarna som finns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2022-02-02 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08 
Yttrande från Strategiska förvaltning, Park, inkom 2022-02-14 
Yttranden från KEVAB, inkom 2022-02-21 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2022-02-24 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2022-02-25 
Yttrande från Räddningstjänst Västra Blekinge, inkom 2022-03-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Lapsana Karlshamn AB, Östra Rönneholmsvägen 5a, 211 47 Malmö 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark  
 
Avgift 14 490 kronor      611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 54 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 
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 föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har byggherren 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Byggherren har 
inte yttrat sig. 
 
Du som byggherre kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
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 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-03-23 

Sida 14(44) 

 
 
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 
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 § 
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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. 
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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Avgift: 175 087 kr    611-311-2021-687 
(faktura skickas separat) 
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§ 55 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad B2022-55 

2022/802 
 
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 från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för komplementbyggnad i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att villkora beslutet om dispens med: tomtplatsavgränsningen i söder märks upp med 
staket, stenmur, stenrad eller liknande, för att inte allmänhetens passage längs stranden 
ska motverkas 
 
att beslutad tomtplatsavgränsning i ärende dnr 2019/2392 beslutad 2019-10-22 § 
1139/19 ska följas tillsammans med tidigare beslutat villkor att den gräns som ligger intill 
aktuell dispenspliktig byggnad (nordöstra gränsen) ska tydligt avgränsas i naturen med 
staket, häck, stenrad 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 komplementbyggnad på fastigheten XXX.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från vattnet inom strandskyddat område.  
Marken är idag: ianspråktagen som tomt grunden är byggd sedan länge till tidigare tänkt 
byggnation av komplementbyggnad som inte blivit av. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Landsbygd och natur. Området ligger inom 
ekologiskt känsligt område. Området runtom tomten är naturreservat. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Behöver bebyggas med en byggnad 
till så att hela släkten får sovplatser. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Sökande ser inga problem, torpet ligger ensamt i Marsviken. Eriksberg har 
godkänt byggnation. 
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2019-10-22 har strandskyddsdispens för komplementbyggnad beviljats på fastigheten 
och tomtplatsavgränsning fastställts i samband med det som används även i detta 
ärende. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges om följande villkor uppfylls: Då den nu planerade byggnaden placeras 
närmare strandlinjen än övriga byggnader behöver tomtplatsavgränsningen i söder 
märkas upp med staket, stenmur, stenrad eller liknande, för att inte allmänhetens 
passage längs stranden ska motverkas. Detta bör föreskrivas som villkor i en eventuellt 
beviljad dispens. 
 
Kommunicering 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att han kan sätta upp några stolpar i södra gränsen mot vattnet 
där det redan står 2 stycken stolpar skyltade med naturreservat. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att strandskyddsdispens kan beviljas med 
hänvisning till tomtplatsavgränsning i tidigare beslut. 
 
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 tomten är ianspråktagen. Tomtplatsavgränsning för hela tomten finns sedan tidigare 
beslut om strandskyddsdispens för komplementbyggnad från 2019. 
 
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.  
 
Bedömningen är att komplementbyggnaden enligt ansökan får byggas utan bygglov 
eftersom fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Dock krävs medgivande 
från markägaren till omkringliggande mark och från Länsstyrelsen som har hand om 
omkringliggande naturreservat om byggnaden placeras inom 4,5 meter från gränsen. 
Innan byggnation sker är det viktigt att det som står på Boverket kunskapsbanken om 
komplementbyggnad utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse 
läses och följs noggrant till punk och pricka. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-18 
Bemötande av remissvar från sökande, daterat 2022-02-22 
Remissvar, inkom 2022-02-18 
Ansökan, Beskrivning av tänkt byggnation, inkom 2022-02-02 
Fotografi, inkom 2022-01-25 
Situationsplan, inkom 2022-01-25 
Ansökan, inkom 2022-01-25 
Tomtplatsavgränsning tillhörande tidigare beslutad dispens 2019-10-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Sökandens ombud: XXX 
 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 10 142 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 56 XXX Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt 

komplementbyggnad B2022-59 2022/818 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och 
rökkanal samt komplementbyggnader på fastigheten XXX.  
 
Beviljat förhandsbesked finns från 2019-12-11 som inte följs. Placeringen av 
byggnaderna och utformningen av byggnaderna avviker från beviljat förhandsbesked. 
Denna bygglovsansökan lämnades in precis innan förhandsbeskedet upphörde att gälla. 
 
Fasaden ska vara av järnvitriolfärgad träpanel. Taket ska vara av grå plåt. 
Ansökan innehåller även ett gästhus med två sovrum, pentry och toalett/dusch med 33, 
9 kvm boarea, samt ett förråd på 18 kvm. 
 
Angiven byggnadsarea för huvudbyggnaden är 166 kvm, angiven bruttoarea är 140 
kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom utanför sammanhållen bebyggelse inom bevarandeplan för 
odlingslandskapet. Området berörs av riksintresse för naturvård och riksintresse för 
friluftsliv enligt 3 kap.6§ MB samt riksintresse för Försvarsmakten vad gäller 
lågflygningsområde, MSA-område samt påverkansområde för väderradar. 
 
Länsstyrelsen bedömer att området inte utgör en biotopskyddad åkerholme, eftersom 
det inte är möjligt att plöja marken runt om.  
Länsstyrelsen har den 24 januari 2020 beslutat om omläggning från naturmark till 
tomtmark enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, dnr 525-5733-2019. 
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet, Länsstyrelsen och Försvarsmakten. 
Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag. Försvarsmakten har yttrat sig utan erinran. 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Länsstyrelsen och Miljöförbundet, utan erinran, med upplysningar, 
har kommunicerats till sökanden. Miljöförbundet har framfört att tillstånd krävs för att ta 
jordbruksmark ur bruk. Fastigheten ligger inte inom brukningsvärd jordbruksmark enligt 
kartskikten.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att tillstånd finns från Länsstyrelsen till att utöka tomten jämfört 
med beviljat förhandsbesked. Sökande har även framfört att inget är tänkt att utföras 
inom strandskyddat område, samt att ingen jordbruksmark utanför tomten enligt tidigare 
beviljat förhandsbesked är tänkt att tas ur bruk. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att bygglov kan beviljas, särskilt med 
tanke på att beviljat förhandsbesked finns för byggnation på den, efter beviljat 
förhandsbesked, avstyckade tomten. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd av Länsstyrelsen om jordbruksmark ska tas ur bruk. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-24 
Remissvar Länsstyrelsen inkom 2022-02-16 
Sökandes bemötande av Miljöförbundets remissvar inkom 2022-02-11 
Nybyggnadskarta inkom 2022-02-11 
Information om Länsstyrelsens beslut om utökning av tomten utöver tomtplats i beviljat 
förhandsbesked inkom 2022-02-07 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2022-02-07 
Tillstånd från Länsstyrelsens till att ta naturmiljö i anspråk inkom 2022-02-07 
Karta som visar var Länsstyrelsens tillstånd för utökad tomt gäller inkom 2022-02-07 
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Remissvar Miljöförbundet inkom 2022-02-03 
Bygglovsansökan inkom 2022-01-27 
Fasadritning huvudbyggnad söder inkom 2022-01-27 
Fasadritning huvudbyggnad norr inkom 2022-01-27 
Fasadritning huvudbyggnad öst/väst inkom 2022-01-27 
Planritning huvudbyggnad inkom 2022-01-27 
Planritning huvudbyggnad plan 2 inkom 2022-01-27 
Sektionsritning huvudbyggnad inkom 2022-01-27 
Fasad/plan/sektionsritning för annex inkom 2022-01-27 
Fasad/plan/sektionsritning för förrådsbyggnad inkom 2022-01-27 
Beviljat förhandsbesked som ansökan strider mot, enligt byggnadsnämndens beslut 
2019-12-11 
Situationsplan tillhörande beviljat förhandsbesked, enligt byggnadsnämndens beslut 
2019-12-11 
 
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 

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 färdigställandeskydd 
 
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 Adam Lorentsson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och fastighetsägare: XXX 
Kontrollansvarig: XXX, Gar-Bo Besiktningar AB, Påtorpsbacken 10, 372 38 Ronneby 
 
Avgift: 35 961 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 57 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus B2022-47 2022/815 
 
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 från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för byggnation 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 tomtplatsavgränsningskarta. 
 
Upplysning 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus, sjöbod, gäststuga och vedbod på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Östersjön inom strandskyddat område.  
Marken är idag ianspråktagen som fritidshustomt.  
 
Vid kartgranskning enligt översiktsplanen är området utpekat för: Landsbygd och natur. 
Det anges att ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras till befintlig bebyggelse och 
infrastruktur. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Det är en tomt bestående av gräsmatta en del lövträd och buskar. Tomten har 
en bergknalle, längs stranden finns naturliga stenhällar. Växter och djurliv kommer inte 
att påverkas. Redan idag vistas vi på vår fritidstomt. 
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges nu när sjöboden flyttats närmre huvudbyggnaden jämfört med 
ursprunglig ansökan. 
 
Kommunicering 
 
Tomtplatsavgränsningen har kommunicerats till sökande. 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att han accepterar föreslagen tomtplatsavgränsning. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att strandskyddsdispens kan beviljas i 
enlighet med bifogad tomtplatsavgränsning. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-03-14 
Tomtplatsavgränsning, inkom 2022-03-14 
Remissvar, från Miljöförbundet, bortse från erinran om sjöbodens placering, denna 
placering är ändrad till plats i enlighet med yttrandet närmre huset, inkom 2022-02-23 
Fotografi, Bild på bygga mot stenpiren på tomten, inkom 2022-02-01 
Ansökan, Särskilda skäl, inkom 2022-02-01 
Ansökan, om strandskyddsdispens med särskilda skäl, inkom 2022-01-23 
Fotografi, Uthus som ska rivas och bytas ut mot gäststuga, inkom 2022-01-23 
Fotografi, Befintligt fritidshus som ska rivas och bytas ut mot nytt hus, inkom 2022-01-23 
Fasad/plan/sektionsritning, Fritidshus, inkom 2022-01-23 
Fasadritning, Gäststuga, inkom 2022-01-23 
Relationsritning, Arkiverade bygglovsritningar som intygar att tomten är lagligen i 
anspråktagen, inkom 2022-03-07 
Remissvar, reviderat från Miljöförbundet, efter ändrad placering av sjöbod, utan erinran, 
inkom 2022-03-03 
Situationsplan, Med fyra nya byggnader, 2 ersättningsbyggnader och nybyggnation av 
sjöbod, inkom 2022-03-01 
Fasad/plan/sektionsritning, utbyte av vedbod, inkom 2022-03-01 
Fasad/plan/sektionsritning, nybyggnation av vedbod, inkom 2022-03-01 
Fotografi, Fotomontage av var sjöbod ska stå, inkom 2022-03-01 
Fotografi, Fotomontage av var sjöbod ska stå, inkom 2022-03-01 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 10 142 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 58 XXX Anmälan om olovlig rivning av fritidshus B2021-736 2022/820 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att byggherren och fastighetsägaren XXX föreslås påföras en byggsanktionsavgift av 
9 660 kronor enligt 9 kap. 15 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges 
fastighetsägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2022-04-13. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2022-04-11. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser anmälan om olovlig rivning av fritidshus på fastigheten XXX. 
 
2021-11-23 ansökte byggherrens ombud för sökande XXX räkning om anmälan och 
startbesked enligt följande beskrivning: 
 
Fasadändring. 
Underhåll av befintligt fritidshus. 
Ingen ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning sker liksom installation eller 
väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnaden. 
Åtgärder syftar till att bibehålla, bevara eller återställa byggnadens konstruktion, 
funktion, användningssätt, och utseende. Befintligt ytskikt på tak av papp ersätts med 
plåt. Ingen förändring av den yta byggnaden upptar på marken liksom ianspråktagen 
mark förändras. 
I tillhörande beskrivning anges befintlig krypgrund kontrolleras och fuktsäkras. I 
tillhörande beskrivning anges bjälklag och yttervägg befintligt och att fuktmätning och 
komplettering ska ske. I tillhörande beskrivning anges takstol kompletteras eller byts ut.  
 
Som anmälan tolkades var det en varsamt försiktig renovering av befintlig byggnad det 
ansöktes om tillstånd för och inte rivning av hela byggnaden och nybyggnation av helt 
nytt fritidshus. 
 
2022-12-21 och 2022-12-22 anmäldes anonymt olovlig rivning av huvudbyggnad utan 
erforderligt beslut om anmälan och startbesked vilket krävs innan huvudbyggnaden på 
fastigheten får rivas. Enligt anmälaren är så gott som hela byggnaden riven. Anmälaren 
fruktade att en ny byggnad som påverkade dem var tänkt att byggas utan att de fått 
möjlighet att yttra sig. I samtal med sökande konstateras att anmälan stämmer, endast 
delar av två ytterväggar står kvar.  
 
Byggnaden bedömdes inte vara värd att laga och därför revs den istället med syftet att 
bygga upp ett nytt likadant fritidshus utan vare sig erforderligt beslut om bygglov eller 
beslut om strandskyddsdispens. Eftersom byggnaden är riven och resterna inte bedöms 
vara värda att spara och bygga vidare på krävs beslut om strandskyddsdispens och 
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bygglov innan byggnaden får byggas upp igen eftersom nybyggnad kräver både 
strandskyddsdispens och bygglov. 
 
I tillhörande beskrivning anges bjälklag och yttervägg befintligt och att fuktmätning och 
komplettering ska ske. 
 
Fritidshuset har varit en enkel träbyggnad med pentry som stått och förfallet en tid. 
 
Beräknad rivningsarea för åtgärden är 30 kvm.  
 
Kommunicering 
 
Byggherren har via sitt ombud yttrat sig med en rapport av vad som har skett. Det anges 
att byggnaden var i avsevärt sämre skick än bedömningen som varför oanvändbara 
delar av byggnaden revs, även av säkerhetsskäl. Utöver detta anges att anmälan om 
rivning av del av byggnad skall lämnas in. Han uppger även att det är informerat om att 
strandskyddsdispens och bygglov krävs för de åtgärder som avses att göras på tomten. 
Ansökan om strandskyddsdispens har sökts och prövas i ett separat ärende på denna 
byggnadsnämnd efter detta ärende. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Motivering av beslut 
 
Att riva en huvudbyggnad kräver anmälan enligt 6 kapitlet 5 § första stycket 1 plan- och 
byggförordningen (2011:338) samt startbesked enligt 10 kapitlet 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) innan det får utföras.  
 
Enligt uppgift och bilder utfördes allt arbete under december 2021. Kommunicering har 
skett inom 5 år från att det olovliga utfördes vilket är ett krav för utfärdande av 
byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet § 58 plan- och bygglagen (2010:900).  
 
En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet § 53 plan- och bygglagen (2010:900) tas ut 
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
Inga skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften bedöms finnas. 
 
Upplysningar 
 
Det bedöms lämpligt att byggherren följer det som ombudet angav 2022-01-03 och 
snarast möjligt anmäler rivningen i efterhand och ansöker om anmälan och startbesked 
för rivning i efterhand. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-03-23 

Sida 28(44) 

 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-02-24 
Utdrag ur beslutsgrundande ansökan om anmälan och startbesked för ändring, 
fasadändring och underhåll av befintligt fritidshus upprättad 2022-02-15 
Byggsanktionsavgift uträkning inkom 2022-02-15 
Situationsplan areaberäkning 30 kvadratmeter enligt situationsplan upprättad 2022-02-
15 
Yttrande från byggherrens ombud, diariefört 2022-01-03 
Fotografi ursprunglig byggnad och på riven byggnad inkom 2021-12-22 
Anonym anmälan om olovlig rivning av huvudbyggnad inkom 2021-12-22 
Fotografi på ursprunglig byggnad som enligt uppgift i anmälan varsamt skulle förstärkas 
inkom 2021-12-22 
Sektionsritning, beslutsgrundade beskrivning av hur den varsamma renoveringen ska gå 
till, befintliga ytterväggar och bjälklag ska bevaras inkom 2021-12-02 
Fotografi Fasad öster inkom 2021-11-23 
Fotografi Fasad öster inkom 2021-11-23 
Fotografi Fasad väster inkom 2021-11-23 
Fotografi Fasad söder inkom 2021-11-23 
Fotografi Fasad norr inkom 2021-11-23 
Situationsplan inkom 2021-11-23 
Övrigt Byggsanktionsavgift uträkning inkom 2022-02-15 
 
Beslutet skickas med rekommenderat brev med personlig utlämning ikryssat till: 
 
Byggherre och fastighetsägare: XXX 
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§ 59 XXX, Strandskyddsdispens för rivning samt nybyggnad av fritidshus B2022-

19 2022/792 
 
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 från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för rivning av och nybyggnad av fritidshus i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. Kartan visa hela fastigheten 
 
att villkora beslutet om dispens med: Tomtplatsavgränsningen ska avgränsas fysiska i 
verkligheten med stenar, häckplantering, 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 rivning av samt nybyggnad av fritidshus på fastigheten XXX. 
 
Sökanden har haft för avsikt att renovera befintligt fritidshus på tomten men konstaterat 
att dess skick är sådant att det till stora delar måste rivas. Deras plan är nu att bygga ett 
nytt fritidshus istället. I vad mån resterande byggnadsdel kan behållas liksom omfattning 
och utförande av byggnationen är inte bestämt.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Långasjön inom strandskyddat område.  
Marken är idag: tomt till befintligt fritidshus. Enligt sökanden består tomten av: 
Markområdet, tomten utgörs av en med häck stenmur och staket avgränsad tomt med 
några större träd. Området är gräsbevuxet och buskage i västra delen. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: primär zon av Långasjön 
vattenskyddsområde.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Växt- och djurlivet är normalt förekommande och kommer inte att påverkas. 
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Sökanden har ett intresse av att naturen bibehålls. Därför har buskageväxtlighet mot 
väster undantagits för bebyggelse. Tomten är sedan länge inhägnad med staket, häck 
och stenmur, vilka också avses att bibehållas för växt- och djurlivet i området. 
Allmänheten påverkas inte då tillgången till strandområdet, tillfartsväg mm inte 
förändras. Allmänheten tillgång blir till dessa delar oförändrad mot idag. 
 
Sökanden menar att tomten är i anspråkstagen lagligen sedan innan 1975. Sedan lång 
tid, mer än 50 år, har det funnits en byggnad på tomten. Tomten med huset på 
avstyckades 1975 från intilliggande ”stamfastighet”. Huset har sedan slutet av 60-talet 
använts som fritidsbostad, dessförinnan som kiosk för badplatsen vid Tostarp 
lastageplats.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. I en beviljad dispens bör hela fastigheten kunna fastställas som 
tomtplatsavgränsning med villkor att en fortsatt avgränsning i terrängen finns. 
 
Miljöförbundet har under 2021 mottagit en anmälan om hantering av avfall från 
torrtoalett. Fastighetens BDT-vatten behöver också hanteras och Miljöförbundet lämnar 
synpunkter och mer information i kommande remiss angående bygglov när denna 
skickas till Miljöförbundet. 
 
Information om vattenskyddsområdet 
Platsen ligger inom primär zon av Långasjöns vattenskyddsområde. I 
vattenskyddsföreskrifterna finns regler om hantering av drivmedel och förbud mot att 
använda avfall som fyllnadsmaterial m.m. som sökanden behöver beakta vid 
nybyggnation. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att de inte har något att erinra mot informationen i 
Miljöförbundets yttrande. 
 
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.   
 
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.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-03-07 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2022-02-11 
Karta, lantmäterikarta, inkom 2022-01-12 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2022-01-12 
Fotografi, 2019, inkom 2022-01-12 
Situationsplan, inkom 2022-01-12 
Karta, lantmäteriet översikt, inkom 2022-01-12 
Karta, Ersatt, inkom 2022-01-12 
Karta, avstyckning flytt hus, inkom 2022-01-12 
Fotografi, 80-talet, inkom 2022-01-12 
Fotografi, från öster, inkom 2022-01-12 
Skrivelse, bilaga till ansökan, inkom 2022-01-12 
Skrivelse, Bemötande vid kommunicering, inkom 2022-03-07 
Tomtplatsavgränsning, daterad 2022-03-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Ombud: XXX 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 10 142 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 60 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus B2022-34 

2022/797 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att avslå ansökan om dispens med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken 
(1998:808) samt 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av enbostadshus.  
 
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 avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Västra Kroksjön inom strandskyddat 
område.  
 
Marken är idag: obebyggd och icke privatiserat område i form av skog. Marken består 
av gran och tallskog och tänkt byggnation för bostadshus ligger på en delvis öppen 
plats som har en brant slänt ner mot Västra Kroksjön. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: området är i anspråkstaget på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Det är tänk att placera byggnation i en skogsbacke med en berghäll framför 
huset mot V. Kroksjön och med en SH som är godkänd enligt gällande byggregler. 
Marken används i dag även för bete till kor vilka har en stig närmast sjön nedanför 
berghällen, vilket även allmänheten har tillträde genom befintlig infartsväg som 
förbättras. Växt-och djurlivet påverkas endast av att några tallar tas bort för 
byggnationen. Tomtplatsen skall vara naturtomt. 
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och lämnar följande 
information: Det saknas ett särskilt skäl som kan tillämpas för byggnationen och 
strandskyddsdispens kan därför inte beviljas. Enligt den praxis som finns idag angående 
det särskilda skälet ”området är i anspråkstaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften” så kan detta skäl tillämpas inom hemfridszon av 
befintlig bebyggelse eller för att ersätta befintliga byggnader. Detta särskilda skäl kan 
alltså enbart tillämpas under förutsättningen att allmänheten inte har tillträde till platsen 
samt att åtgärden inte påtagligt försämrar livsvillkoren för växt- och djurliv. För att skälet 
ska kunna tillämpas behöver också platsen vara lagligt i anspråkstagen, i de flesta fall 
innebär detta att byggnaden på platsen är uppförd före 1975 eller har en tidigare 
beviljad dispens. 
 
Vidare bedömer miljöförbundet att det inte finns något annat särskilt skäl för den 
planerade byggnationen. 
 
Av ansökan och flygfoton framkommer att allmänheten har tillträde till området idag. 
Miljöförbundet gör ingen djupare bedömning av påverkan på växt- och djurliv på platsen 
då tillämpbart särskilt skäl saknas.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har inte inkommit med något yttrande. 
 
Motivering av beslut 
 
En av de första frågorna i handläggningen av en strandskyddsdispens är ”behöver den 
ansökta åtgärden ligga inom strandskyddat område”. Berörd fastighet är stor till ytan och 
det bör därför finnas andra bra platser för ett bostadshus som ligger utanför 
strandskyddat område.  
 
Sökanden har redovisat skälet att ”området är ianspråktaget på ett sådant sätt att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften”. Enligt den praxis som finns idag angående 
det särskilda skälet ”området är i anspråkstaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften” så kan detta skäl tillämpas inom hemfridszon av 
befintlig bebyggelse eller för att ersätta befintliga byggnader. Detta särskilda skäl kan 
alltså enbart tillämpas under förutsättningen att allmänheten inte har tillträde till platsen 
samt att åtgärden inte påtagligt försämrar livsvillkoren för växt- och djurliv. För att skälet 
ska kunna tillämpas behöver också platsen vara lagligt i anspråkstagen, i de flesta fall 
innebär detta att byggnaden på platsen är uppförd före 1975 eller har en tidigare 
beviljad dispens. 
 
Ansökt plats är idag inte bebyggd. Det är inte en privat tomt och det finns inga 
anläggningar eller privatiserande element som gör att allmänheten tolkar platsen som 
privat tomt där de inte kan gå. Att platsen betas av kor ger ingen annan bedömning. 
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Avvägning ska också göras mellan den enskildes intresse att utnyttja marken för 
bostadsbebyggelse och det allmänna intresset. Stadsbyggnadsavdelningen gör 
bedömning att det allmänna intresset är starkast.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att förslag till beslut bör bli att ansökan avslås.  
 
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: 2022-03-07 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2022-02-16 
Skrivelse, särskilt skäl, inkom 2022-02-03 
Fotografi, 1. grind, inkom 2022-02-03 
Fotografi, 2. träd, inkom 2022-02-03 
Fotografi, 3. natur, inkom 2022-02-03 
Fotografi, 4. utsikt sjö, inkom 2022-02-03 
Fotografi, 5. Träd, inkom 2022-02-03 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2022-01-17 
Karta, inkom 2022-01-17 
Karta, inkom 2022-01-17 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar att ansökan ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer Magnus Olssons förslag mot liggande förslag och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget, det vill säga att avslå 
ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ombud: XXX 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80  Sölvesborg 
 
Avgift 5 808 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 61 Åkaren 5, Åkaren 3 (Gröna Vägen 3), Bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad samt komplementbyggnad B 2022-7 2022/871 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad på 
fastigheten Åkaren 5, Åkaren 3 (Gröna Vägen 3). 
 
Åtgärden innebär ny byggnad på västra delen av Åkaren 3. Byggnaden inrymmer lager, 
kontor, tvätthall. På Åkaren 5 ska carport om 442 kvm uppföras med en bruttoyta på 77 
kvm. Carportens fasad och tak är av grå respektive svart plåt.  

 
Beräknad byggnadsarea för industribyggnaden är 810 kvm, beräknad bruttoarea för 
åtgärden är 1045 kvm. Fasader av i grå kulör och tak av papp i svart kulör.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 272. 
Åtgärden avviker från detaljplanen. Dels placeras byggnaderna sammanlagt ca 16 % på 
prickad mark. Dels är byggnadshöjden reglerad i detaljplanen till 7 meter och man söker 
för 7,9 meter. Dels placeras byggnaderna närmre fastighetsgräns mot grannar än 4,5 
meter.  
 
Planens genomförandetid har gått ut.  
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till grannar, Karlshamn Energi AB och Miljöförbundet.  
 
Inga grannar har inkommit med negativa synpunkter.  
 
Karlshamn Energi skriver att befintlig elnätsanslutning kan behöva förstärkas och bytas 
ut p.g.a. den tillkommande byggnaden. Det kan då innebära en anslutningsavgift för 
utökningen. Detta vet vi först när en föranmälan inkommer från en behörig elinstallatör. 

Då fastigheten ska anlägga tvätthall har de en del regler gällande spillvattnet. Vid 
driftstörning kontaktas huvudmannen. Bredband kan erbjudas till fastigheten och för 
ev. fjärrvärmeanslutning får man kontakta vårvärmeförsäljning. 
 
Miljöförbundet skriver att på fastigheten Åkaren 3 finns ett misstänkt förorenat område: 
Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri, identifierat EBH-stödet (Id 110014, MIFO-id 
F1082-0138). På denna fastighet har Miljöförbundet även haft ett ärende gällande 
uppställda bilar år 2020. 
 
Bedömning av befintlig oljeavskiljare är att den inte uppfyller dagens miljökrav. 
Oljeavskiljaren finns fortfarande kvar i marken. Detta medför att det kan finnas 
markföroreningar kring denna. 
 
Europanormen som även är svensk Standard (SS-EN858-1) anger att ett 
oljeavskiljarsystem motsvarande klass 1 ska installeras, för den verksamhet som avses 
bedrivas. Av de handlingar som bifogats framgår det att man att det ska vara verkstad 
och tvätthall. Det är inte att rekommenderat att sammankoppla både verkstad och tvätt 
till samma oljeavskiljare. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet och Karlshamn Energi AB har kommunicerats till 
sökanden.  
 
Sökandes ombud har svarat på remissyttranden. Sökande kommer att göra en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att klargöra eventuella föroreningar och 
eventuellt genomföra de saneringar som krävs med hänvisning till 
provtagningsresultaten innan mark- eller schaktarbeten påbörjas. Sökande kommer att 
samråda med miljöförbundet angående den nya oljeavskiljaren. Byggherren kommer att 
följa de krav som Karlshamnenergi har avseende spillvatten från tvätthallen. Enligt 
överenskommelse med miljöförbundet så hanteras befintlig oljeavskiljare separat 
(utanför detta ärende). 
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Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 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 gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Upplysningar 
 
Från Miljöförbundet:  
 
OBS: 
 

1. En översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att klargöra eventuella 
föroreningar krävs, innan mark- eller schaktarbeten påbörjas. 

 
2. Om en misstänkt eller konstaterad förorening upptäcks på fastigheten ska 

miljöförbundet omgående upplysas om detta enligt 10 kap 11 § miljöbalken. 
Detta gäller oavsett om föroreningar tidigare har påträffats inom fastigheten. 

 
3. Utredning och provtagning bör göras av sakkunnig och utföras i samråd 

miljöförbundets handläggare inom förorenade områden. Krav på sanering kan 
komma att ställas, beroende på vad provtagningsresultaten visar. 
 

Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. Om jord- eller fyllnadsmassor behöver 

tillföras platsen, var uppmärksam så att massorna inte innehåller invasiva främmande 

arter. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny 
ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Kontakta 
stadsbyggnadsavdelningen för bedömning av ändringarna. 
 
Bygglovsbeslutet kungörs av byggnadsnämnden i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Rätten att överklaga gäller 
som mest fyra veckor efter att beslutet kungjorts i tidningen. 
 
Det krävs en klimatdeklaration när vissa byggnader uppförs. Om krav på 
klimatdeklaration gäller för denna byggnad/dessa byggnader diskuteras vid tekniskt 
samråd. I startbeskedet framgår om klimatdeklaration kommer att krävas. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-03-10 
Skrivelse inkom 2022-03-08 
Övrigt inkom 2022-03-08 
Skrivelse inkom 2022-03-08 
Skrivelse inkom 2022-03-08 
Remissvar inkom 2022-01-27 
Remissvar inkom 2022-01-17 
Bemötande inkom 2022-03-11 
Rev situationsplan inkom 2022-01-13 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-01-06 
Planritning A-40-1-12 inkom 2022-01-06 
Planritning A-40-1-11 inkom 2022-01-06 
Planritning A-40-1-10 inkom 2022-01-06 
Planritning A-40-1-100 inkom 2022-01-06 
Planritning A-40-1-30 inkom 2022-01-06 
Planritning A-40-1-22 inkom 2022-01-06 
Planritning A-40-1-20 inkom 2022-01-06 
Fasadritning A-40-3-10 inkom 2022-01-06 
Fasadritning A-40-3-100 inkom 2022-01-06 
Sektionsritning A-40-2-10 inkom 2022-01-06 
Fasader inkom 2022-01-06 
 
 
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 har redovisats av byggherren och fastställts av BN 

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

 åtgärdens energihushållning har redovisats av byggherren och godkänts av BN  

 intyg från arbetstagarorganisation har redovisats för BN 

 brandskyddsbeskrivning har redovisats och godkänts av BN 

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har redovisats och godkänts av BN. 

 En översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att klargöra eventuella 
föroreningar krävs, innan mark- eller schaktarbeten påbörjas. 
 

Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Sökanden/Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med 
förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor 
före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Pär 
Jansson. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Greenroad Fastigheter AB, XXX, Koppargränden 1, 374 31  Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX, Karlshamnsvägen 40, 375 33 Mörrum 
 
Avgift: 57 934 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 62 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Planering inför Arkitekturveckan 

 Styrelsemöte med Coop 

 Rekrytering byggnadsinspektör slutfas 

 Mörrums-Björkenäs 

 Styrgruppen VA-plan 

 Bygglov Parkgatan 

 Info om Stampens Trädgård 

 Fastighetsägarna om Duveryd 

 Lönesamtal 

 Utbildning för Studia 
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§ 63 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet mars 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-02-17 Ebbarp 1:35 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Ebbarp 

1:35. 

K2167 

 

2022-02-24 Skärserås 2:1 m.fl. Underrättelse om avslutad 

förrättning, ledningsrätt berörande 

Skärserås 2:1 m.fl. 

K15247 

 

2022-03-07 Hovmansbygd 1:27 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från 

Hovmansbygd 1:27. 

K21250 
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§ 64 Handlingar för kännedom mars 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-02-09 – 2022-03-08 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2022-02-09 – 2022-03-08 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-02-09 – 2022-03-08 ByggR 
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§ 65 Beslutsuppföljning mars 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-03-08 
Ärenderapport mätning 2022-03-08 
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§ 66 Redovisning av delegationsbeslut mars 2022/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2020-09-09, § 204 och 2022-03-23 § 41. Dessa beslut ska anmälas till 
byggnadsnämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattande under perioden 2022-02-09 – 2022-03-08.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2022-02-09 – 2022-03-08 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-02-09 – 2022-03-08 ByggR 
 


