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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15—11:00, ajournering 09:10–09:30  

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Linde 
Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(S) 
(MP) 
(M) 
(S) 
(S) 

 

Övriga Emina Kovacic 
Matilda Natt och Dag 
Anna Lyggemark 
Jesper Bergman 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef  
Bygglovarkitekt 
Planarkitekt 
Miljöstrateg 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer § 83  

Utses att justera Lars Hasselgren (M) 

Justeringsdatum  2022-04-13 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

Lars Hasselgren 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2022-04-13 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-04-14 

Tillkännages t.o.m.: 2022-05-05 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 83 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt installation 

av eldstad samt mur och komplementbyggnad B2022-219 2022/443 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att ändra tidigare beslut (B 2022/443 fattat av byggnadsnämnden 2022-02-23) med stöd 
av förvaltningslagen 38§ 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglag (2010:900)  
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Upplysningar 
 
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.  
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
Byggsanktionsavgift kan tas ut om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Bygglov beviljades av byggnadsnämnden 2022-02-23, efter detta har överklagande från 
granne inkommit. Grannen har uppmärksammat att i beslutet finns under rubriken 
"Beslutsunderlag" två olika situationsplaner daterade 2021-11-24 och 2022-02-03. 
Endast den senare hör till beslutet och därför har den situationsplanen som är daterad 
2021-11-24 tagits bort ur listan.  
 
Ytterligare en mening har tagits bort, under "Upplysningar" står: "I ärendet har grannar 
haft synpunkter som inte har tillgodosetts." Denna mening har tagits bort eftersom ingen 
granne haft negativa synpunkter i andra remissomgången. I övrigt inga ändringar från 
det ursprungliga beslutet. 
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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 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.  
 
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, 
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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, 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 
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 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-04-11 
Markplaneringsritning inkom 2022-02-03 
Markplaneringsritning inkom 2022-02-03 
Nybyggnadskarta inkom 2022-02-03 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-02-03 
Bilaga inkom 2022-01-12 
Yttrande inkom 2022-01-02 
Yttrande inkom 2022-01-02 
Bilaga inkom 2021-12-09 
Plan- och sektionsritning Huvudbyggnad inkom 2021-11-24 
Fasadritning Huvudbyggnad inkom 2021-11-24 
Sammanställning e-tjänst inkom 2021-11-24 
Fasad/plan/sektionsritning Befintlig byggnad inkom 2021-11-24 
Fasad/plan/sektionsritning Förråd inkom 2021-11-24 
Överklagande inkom 2022-04-07 
 
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. 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 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. 


