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§ 67 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till att justera protokollet. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-04-13 

Sida 5(37) 

 
 
§ 68 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 69 Information från sotningstjänsten 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Till dagens sammanträde finns ett förslag till reviderad delegationsordning för 
byggnadsnämnden. Detta med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen i 
november 2020 beslutat att inte ge prövningstillstånd för Räddningstjänsten Skåne 
nordvästs överklagan, vilket innebär att Lag om skydd mot olyckor (LSO) inte längre kan 
användas för att ställa krav på säkra takskyddsanordningar som t.ex. säkra sotarstegar 
för sotarna (Dom från Kammarrätten i Göteborg mål nr 3946-19). 
 
Det är istället Plan- och bygglagen (PBL) som ska reglera dessa åtgärdsförelägganden 
11 kap § 19 PBL. Därför föreslås byggnadsnämnden ge skorstensfejarteknikern 
delegation att förelägga fastighetsägare med bristande takskyddsanordningar. Detta kan 
man göra eftersom Karlshamn har sotningstjänsten kommunal regi. 
 
Beslut fattade på delegation redovisas i byggnadsnämnden. 
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§ 70 Planbesked för fastigheten XXX 2022/565 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
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 planbesked inkom den 16 februari 2022 rörande fastigheten XXX. 
Ansökan avser en detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsändamål i form av 
enbostadshus samt rad-/kedjehus med gemensam parkering, se vidare i ansökan och 
till denna hörande handlingar.  
 
Fastigheten är belägen intill de västra delarna av Asarums tätort och har tidigare varit 
bebyggd med flera växthus. Parallellt med ansökan om planbesked har sanering pågått 
med anledning av att det tidigare funnits en handelsträdgård på fastigheten. Marken är 
nu sanerad, se yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Den ansökta åtgärden innebär en komplettering av befintlig tätortsbebyggelse i Asarum 
och får som sådan ses som förenlig med kommunens översiktsplan. Inga riksintressen 
bedöms påverkas negativt. Fastigheten är inte sedan tidigare detaljplanelagd. 
 
Ungefär halva fastigheten omfattas av strandskydd då den är belägen i gräns med ett 
mindre vattendrag, Torarpsbäcken, som rinner genom jordbrukslandskapet. Sökanden 
rekommenderas att före det att planarbetet påbörjas pröva att ansöka hos Länsstyrelsen 
om att få strandskyddet upphävt enligt miljöbalken 7 kap. 18 § 2, öster om den zon för fri 
passage och bevarande av goda livsvillkor närmast strandlinjen som alltid ska lämnas. 
Om ansökan inte beviljas får strandskyddsfrågan hanteras i planarbetet. Man får då 
pröva om och i så fall i vilken utsträckning bostadsbebyggelse kan motiveras inom 
strandskyddat område med hänsyn till skälet om redan ianspråktagen mark enligt 
miljöbalken 7 kap. 18 § c.  
 
Platsen bedöms ha bra förutsättningar för att en god livsmiljö ska kunna skapas med 
närhet till både service och natur och med goda förutsättningar för hållbara 
kommunikationer.  
 
Påverkan kopplad till jordbruksmark och djurhållning behöver studeras vidare i 
planarbetet liksom förekomsten av eventuella naturvärden, behovet av dispens från 
biotopskyddet, de geotekniska förhållandena, framtida dagvattenhantering, trafik- och 
bullerförhållanden samt hur ett genomförande av VA-utbyggnaden kan ske. 
 
Mot bakgrund av ovan bör ett positivt planbesked kunna ges. 
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Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, inkom 2022-02-16 
Beskrivning, hörande till ansökan, inkom 2022-02-16 
Situationsplan, hörande till ansökan, inkom 2022-02-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23 
Yttrande från Strategisk förvaltning Park/Natur, inkom 2022-02-24 
Yttrande från Karlshamn Energi AB, inkom 2022-02-25 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2022-03-03 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkom 2022-03-14 
Yttrande från Mark och exploatering, inkom 2022-03-16 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2022-03-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
Avgift 14 490 kronor   611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 71 Karlshamn 9:18, Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus med garage, 

avstyckning B2022-91 2022/1058 
 
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 
 
att med stöd av 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), villkora att högsta totala 
byggnadsarea inom tomten är 210 kvadratmeter och att denna ska delas upp i minst två 
tydliga volymer och att dessa inte behöver vara fristående från varandra samt att 
byggnad får uppföras i maximalt en och en halv våning. 
 
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.  
 
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs hos Karlshamn Energi 
Vatten AB. 
 
Om eken avses tas ner eller då stenmur avses tas bort, ska kontakt tas med 
Länsstyrelsen Blekinge för eventuellt samråd. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage samt 
avstyckning på fastigheten Karlshamn 9:18.  
 
Karlshamns kommun ansökte den 9 februari 2022 om byggnadsnämndens 
förhandsbesked. Ansökan bedömdes komplett den 9 februari 2022. Sökanden inkom 
den 10 mars 2022, på eget initiativ, med ny placering av in- och utfart och ärendet 
bedömdes den 10 mars 2022 på nytt komplett. Ansökan har behandlats av handläggare 
enligt 9 kap 26-27 §§ plan- och bygglagen (2010:900). 
Platsen har vid tre tidigare tillfällen varit föremål för ansökan om förhandsbesked, då 
med en privat sökande. Byggnadsnämnden beslutade 2007-10-03, § 262, 2012-08-29, § 
218 samt 2017-05-03, § 98, om positivt förhandsbesked för lokalisering av ett 
enbostadshus på fastigheten Karlshamn 9:18. Någon bygglovsansökan inlämnades 
varken efter beslutet 2007, 2012 eller 2017 och dessa beslut har upphört att gälla. 
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Nu aktuell ansökan är i stort en omprövning av ovanstående beslut. Inga direkta 
förändringar har skett på platsen. Byggnadsnämndens beslut 2012 överklagades av 
sakägare. Länsstyrelsen avslog överklagandena 2012-12-03 med motivet att det inte 
förelåg några hinder för ett positivt förhandsbesked.  
 
I nu inkommen ansökan anges att byggnationen avses omfatta en huvudbyggnad på 
ungefär 200 kvadratmeter i två våningar med 45 graders taklutning. Tilltänkt avstyckning 
(fastighetsarea) är cirka 1 800 kvadratmeter. 
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Fastigheten Karlshamn 9:18 är belägen sydväst om Karlshamns stadskärna och 
omfattar totalt drygt 2 600 kvadratmeter. Den ägs av Karlshamns kommun och nås från 
Oljehamnsvägen, via Södra Stärnövägen och Gnejsvägen. 
 
Översiktskarta 

  
 
Nuvarande markanvändning  
Fastigheten är belägen inom den befintliga bebyggelsen längs Södra Stärnövägen. 
Området är förhållandevis tätbebyggt med omkring 35 enbostadshus. 
 
Platsen är idag obebyggd och bevuxen med lövsly och yngre lövträd. Det finns en större 
ek på fastigheten. Berget går i dagen på vissa ställen och en del block finns i de 
centralare delarna jämte ett raserat mindre skjul. Luftburen ledning berör fastigheten. 
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Översiktsplan för Karlshamns kommun  
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen den 4 maj 2015, aktualitets-
prövad den 8 april 2019, ingår fastigheten i område A3. Kransbebyggelsen i Karlshamn. 
Utvecklingsinriktningen är tätortsbebyggelse och översiktsplanen anger följande vision 
för området år 2030. 
 
”Områdena kring stadskärnan innehåller attraktiv funktionsblandad bebyggelse, 
bostäder och verksamheter och även mindre, värdefulla naturområden. Här finns 
bostäder i såväl en- och tvåfamiljshus som radhus och flerbostadshus av varierande 
storlek. Kompletteringar och förtätningar har lett till att det finns ett brett utbud av 
bostadstyper och upplåtelseformer inom kransbebyggelsens samtliga delar. Alla har 
möjlighet att finna en bostad som passar i livets olika skeden och med närhet till 
stadskärnans stora utbud av service samt tätortsnära naturområden. Det är lätt och 
säkert att angöra vardagens målpunkter såväl gående som med cykel och kollektivtrafik.  
Här finns också verksamheter av varierande slag, allt ifrån västra kajens tunga industri 
till de mindre verksamheter som finns integrerat i bostadsområdena.” 
 
För att nå denna vision ska man bland annat se över möjligheterna att förtäta och 
komplettera den befintliga stadsväven med såväl funktionsblandad bebyggelse och 
bostäder som verksamheter. 
 
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar utveckling där en social, 
ekologisk och ekonomisk dimension beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord 
som definierats som viktiga i strävan mot en hållbar utveckling. De åtta ledorden är 
förtätning, funktionsblandning, hållbara kommunikationer, servicenära, naturnära, god 
infrastruktur, miljövänlig energi och levande landsbygd.  
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Bedömning 
Kommunens bedömning är att ansökan är i enlighet med översiktsplanens intentioner.  
En byggnation på den aktuella platsen bedöms positiv sett till en hållbar utveckling då 
den innebär en förtätning i ett läge med närhet till redan utbyggd infrastruktur, till service 
och fina naturområden samt med goda förutsättningar för hållbara kommunikationer. 
 
Detaljplan/områdesbestämmelser 
Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Byggnadsnämnden har i beslut ansett att området utgör så kallad sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Bedömning 
Den ansökta åtgärden bedöms inte behöva föregås av detaljplaneläggning. 
 
Riksintressen 
Fastigheten ligger inom område som omfattas av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 
8 och 9 §§ samt 4 kap. 1 och 4 §§ miljöbalken, MB.  
 
Berörda intressen är Försvarsmaktens MSA-område (Minimum Safe Altitude) för 
luftrum, påverkansområde väderradar samt lågflygningsområde med påverkansområde. 
Fastigheten är även belägen inom MSA-ytor runt Ronnebys och Kristianstads flygplatser 
(civilflyg).  
 
Fastigheten ligger inom det geografiska riksintresseområdet för kustzonen. I kustzonen 
får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Kustzonen 
spelar en särskilt viktig roll, både för natur- och kulturmiljövård och för det rörliga 
friluftslivet.  
 
Bedömning 
Den tänkta byggnationen bedöms inte komma att påverka något av riksintressena enligt 
3 kap. miljöbalken. I samtliga fall är det vindkraftverk och/eller andra höga objekt som 
kan påverka/skada intressena. 
 
En byggnation enligt förhandsbeskedet bedöms inte innebära någon påverkan på 
riksintresset högexploaterad kust då bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel inte utgör 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Biotopskydd 
Inom området finns stenmurar med inslag av huggen sten. Stenmurar omfattas av 
generellt biotopskydd om minst en sida av muren gränsar till jordbruksmark.  
 
Bedömning 
Vid ansökan om förhandsbesked 2017 gjordes i samråd med Länsstyrelsen 
bedömningen att dessa murar inte har något formellt skydd på denna plats. Se även 
Miljöförbundet Blekinge Västs ”PM angående behov av en naturvärdesinventering på 
Karlshamn 9:18”, där man konstaterar att det inte rör sig om stenmur i odlingslandskap. 
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Påverkan på naturvärden 
Fastigheten hyser inga särskilda dokumenterade natur- eller kulturvärden och inte heller 
hotade eller skyddsvärda arter. En grövre ek finns på fastigheten, denna kan eventuellt 
vara skyddsvärd. Gränsen går vid 80 cm i diameter i brösthöjd. Det finns en välbevarad 
stenmur i området. Den liksom området vid den grövre eken, där det finns en del block, 
kan vara livsmiljö för olika djur.  
 
Bedömning 
Med anledning av de synpunkter som inkommit från grannar till Karlshamn 9:18 har 
kontakt tagits med Miljöförbundet Blekinge Väst som besökt området för att få en 
uppfattning om naturmiljön. Miljöförbundet gör bedömningen att det inte finns behov av 
att genomföra mer omfattande naturvärdesinventeringar. Inga signalarter, som indikerar 
högre naturvärden, noterades vid besöket. Ej heller finns det anledning att gå vidare 
med fladdermus- eller fågelinventering. Hänsyn behöver dock tas till häckande fåglar, 
genom att inte genomföra markarbeten och avverkningar i området under häckningstid. 
 
Miljöförbundets bedömning är att den grövre eken helst bör sparas, liksom stenmuren. 
Den grova, döda veden som är upplagd i områdets utkant bör sparas eller flyttas till 
annan lämplig plats. Om eken avses tas ner eller stenmuren tas bort, bör kontakt tas 
med Länsstyrelsen Blekinge för eventuellt samråd. Se vidare i Miljöförbundet Blekinge 
Västs ”PM angående behov av en naturvärdesinventering på Karlshamn 9:18”. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen anser att eken borde kunna samexistera med en 
bebyggelse på fastigheten. Viss beskärning av sakkunnig arborist kan göras, enligt 
Miljöförbundet Blekinge Väst, utan att ekens värden förloras. Den utpekade muren är 
belägen i fastighetsgräns och bör kunna finnas kvar oförändrad. Den grova, döda veden 
flyttas med fördel till annan lämplig plats. Utanför fastigheten finns stenmur som behöver 
öppnas upp för tillfart till fastigheten. 
 
Buller, störningar och risker 
Fastigheten ligger i närheten av oljehamnen och övriga verksamheter i hamnen samt 
Oljehamnsvägen som är rekommenderad led för farligt gods.  
 
I Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS 
2000:2) anges rekommenderade skyddsavstånd mellan skyddsobjekt och brandfarlig 
vätska i cistern eller i lös behållare. Angivet rekommenderat avstånd mellan bostad och 
cistern med större volym än 100 m3 och innehållande vätska av brandfarlighetsklass 1 
eller 2a är 50 meter. Avståndet mellan den närmaste cistern med klass 1 vätska och 
bostäder i området Draget är cirka 50 meter. Uppgifterna hämtade ur Räddnings-
tjänstens ”Riskanalys för det geografiska området Karlshamns kommun”. Nu aktuell 
fastighet är belägen cirka 80 meter från cistern. Riskanalysen är nyligen uppdaterad, 
beslut 2021-11-10. Gällande avståndet 50 meter så anges inte detta i den uppdaterade 
analysen, men då cisternerna fortfarande är i bruk bör avståndet ses som gällande. 
 
Oljehamnsvägen som är en rekommenderad väg för farligt gods ligger mer än 100 
meter väster om det aktuella området. Det finns inga vedertagna skyddsavstånd för 
farligt godsleder. I ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen”, Länsstyrelsen 
rapport 2007:06 (RIKTSAM) anges dock att småhusbebyggelse kan accepteras 70 
meter från vägområdesgränsen. 
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Bedömning 
Fastigheten ligger bra till geografiskt sett i förhållande till oljehamnen om man ser till 
förhärskande vindriktning. Beträffande buller bedöms avstånd, kupering och vegetation 
bidra till acceptabla nivåer. 
 
I samband med tidigare ansökningar har Räddningstjänsten meddelat att avståndet till 
cisterner för brandfarlig vara i oljehamnen är betryggande. Och inte heller denna gång 
har man några synpunkter gällande detta. 
 
Anpassning till bebyggelsemiljön 
Prövningen i ett ärende om förhandsbesked gäller närmast om den tänkta åtgärden 
överhuvudtaget kan tillåtas på den avsedda platsen. Den närmare placeringen, 
utformningen och storleken av byggnaden prövas inte, utan avgörs i en eventuell 
bygglovsansökan. 
Det aktuella området är tillsammans med det så kallade Draget en äldre bebyggelse 
som i viss mån kommit i kläm under 1960- och 70-talets industriexpansion i området 
med framförallt oljehamnens tillkomst. Området har kompletterats med ett fåtal nya 
bostadshus de senaste decennierna. 
 
Områdets karaktär präglas av dess äldre bebyggelse som nästan uteslutande är 
förhållandevis små villor i 1 ½ våning med fristående uthus och sidobyggnader.  
 
Bedömning 
Med hänsyn till den äldre bebyggelsen ska det komplement av byggnadsbeståndet som 
ansökan innebär gestaltas på ett medvetet sätt och med ett hänsynsfullt förhållningssätt 
till den äldre omgivande bebyggelsen.  
 
Den totala byggnadsarean på den föreslagna tomten ska inte överstiga 210 
kvadratmeter och byggnaden delas upp i minst två tydliga volymer, vilka inte behöver 
vara fristående från varandra. Byggnaden ska även med samma hänsyn utföras i högst 
1 ½ våning. 
 
Sammantaget anses lokaliseringen, även denna gång, som lämplig om man förenar 
beslutet med vissa villkor, enligt ovan. En bebyggelse i enlighet med dessa villkor 
bedöms inte påverka stads- eller landskapsbilden på ett negativt sätt. 
 
Geologi, markförutsättningar och risker på grund av ett förändrat klimat  
Området är inte utpekat med någon karterad risk för översvämning, det finns dock en 
mindre lågpunkt, enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering, i fastighetens nordöstra del.  
 
Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar på berg inom 
fastigheten, berggrundskartan anger att det är diabas, jorddjupet är grunt och marken 
fast.  
 
På SGU:s markradonöversikt finns ingen markering om att den tänkta bostads-
fastigheten skulle bli belägen där risken för höga markradonhalter bedöms som förhöjd 
och flygstrålningskartan (uranhalt) visar på låga värden.  
 
Om fornlämning skulle påträffas ska grävningsarbeten avbrytas och länsstyrelsen 
kontaktas. 
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Bedömning 
Det finns inget som indikerat att marken skulle vara olämplig för ändamålet sett till 
klimatförändringar, jord-, berg- eller vattenförhållanden. 
 
Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen ska säkerställas att massorna 
inte innehåller invasiva främmande arter eller är förorenade.  
 
Byggnationen bör föregås av en markradonmätning alternativt kan byggnaden uppföras 
i radonsäkert utförande. Radonmätning görs lämpligen under andra vintern som 
byggnaden används. 
Trafik 
I ansökan anges in- och utfart mot Gnejsvägen. Efter synpunkter från kommunens 
gatuingenjör har läget justerats något så att tillfart hamnar vid läget för de befintliga 
äldre stenstolparna, se bild nedan. 
 

 
 
Bedömning 
Tillfart bedöms möjlig mot Gnejsvägen utan att påverka trafiksituationen i området 
negativt. En öppning kommer behöva göras i stenmur belägen utanför fastigheten 
Karlshamn 9:18. Inför detta ska Länsstyrelsen Blekinge kontaktas gällande eventuellt 
samråd. 
 
Befintligt vägnät kan användas av renhållnings- och utryckningsfordon för att angöra 
fastigheten. 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Bedömning 
Fastigheten kan anslutas till VA-kollektivet.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten Västra Blekinge, Karlshamn Energi/Vatten 
AB, Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och Västblekinge Miljö AB. 
Inom kommunens egen organisation har ärendet remitterats till ansvarig handläggare på 
Strategisk förvaltning trafik/gata. I övrigt har berörda sakägare/grannar hörts.  
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Yttranden har inkommit. Alla yttranden som bedöms vara av vikt för beslutsfattandet 
finns i sin helhet som beslutsunderlag till ärendet. Nedan följer endast en 
sammanfattning av synpunkterna.  
 
Yttranden från remissinstanser  
Karlshamn Energi AB 
Inga synpunkter från Elnät, Värme och Bredband. 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Fastigheten ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheten 
kan anslutas till VA kollektivet. Vill fastighetsägaren ansluta sig till vatten och spillvatten 
ska fastighetsägaren inkomma med ansökan som finns på KEABs hemsida. 
Västblekinge Miljö AB 
Kärl för kommunalt avfall ska ställas lätt åtkomligt för tömning, i detta fall vid 
Gnejsvägen. I övrigt har VMAB inget att anmärka. 
 
Strategisk förvaltning trafik/gata  
Det finns en stor kulle där infarten är tänkt och utfarten blir dessutom mitt i korsningen, 
så jag rekommenderar inte det alternativet. Föreslår istället att man lägger in- och utfart 
längre västerut, mellan stenstolparna, där det troligen varit en passage tidigare, som 
man lagt igen med sten. Som vanligt i dessa utfartsärenden vill vi att sökande belägger 
en bit, ca 1 meter, in på anslutningen för att inte få ut grus på vägen. Man behöver 
också säkra att man inte ställer vatten vid infarten, men det är nog inget problem här. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet har inget att invända mot att positivt förhandsbesked ges på fastigheten 
Karlshamn 9:18. På fastigheten finns en grövre ek, som växer i direkt anslutning till 
några stora klippblock. Eken bör om möjligt sparas. Sannolikt är den strax under 
gränsen för ett skyddsvärt träd. 
 
Asbestavfall på fastigheten måste tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt.  
 
Garaget bör inte ha golvavlopp. Detta för att minska risken för att miljöskadliga ämnen 
följer med spillvatten till avloppsreningsverket. 
 
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.  
 
Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam så att 
massorna inte innehåller invasiva främmande arter. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Vid eventuell brand eller annan händelse som kräver Räddningstjänstens assistans är 
det viktigt att vi har möjlighet att ta oss till den aktuella platsen. Vägbredder, kurvradier, 
fria höjder och bärigheter för vägar som ska betjäna bostaden bör vara anpassade efter 
detta. I övrigt har Räddningstjänsten inget att erinra. 
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Yttranden från sakägare/grannar med erinran 
 
XXX 
XXX och XXX har inkommit med två yttranden i ärendet, ett före och ett efter det 
ändrade läget för in- och utfart, båda sammanfattas här. De skriver att, förutom tidigare 
insända besvärsskrivelser till samhällsbyggnadsförvaltningen juni 2007, mars 2009, juli 
2012, aug 2012, september 2012 samt april 2017 som alla kvarstår, vill vi särskilt 
framhålla miljöaspekten. Det orörda området har utvecklat en artrikedom beträffande 
flora och fauna mitt i ett område med äldre fastigheter och industri, som är ganska 
ovanlig. Det finns ett flertal fågelarter och på kvällarna fladdermöss. Områdets 
stenmurar/stenpartier bidrar till biologisk mångfald. Man efterlyser en inventering av 
insekter, fauna, djur- och fågelliv samt förekomsten av fladdermöss. 
 
Är ovanstående naturområde värt att offra genom sprängning, markberedning för 
byggnation av en villa, som i storlek med råge överträffar alla andra i området? Man vill 
att området fredas för framtida generationer. 
 
Vid en ev. infart för bebyggelse måste sprängningar samt ingrepp göras i befintlig 
stenmur vilket Länsstyrelsen borde stoppa. Även om infarten görs mellan stenstolparna 
så är det en betydande nivåskillnad mellan Gnejsvägen och mark för byggnation, med 
trolig följd att sprängning blir nödvändig mellan stenstolparna eller i deras omedelbara 
närhet och då riskeras skador på stenmuren. 
 
XXX 
XXX skriver att, förutom tidigare insända besvärsskrivelser till 
samhällsbyggnadsförvaltningen juni 2007, mars 2009, juli 2012, aug 2012, september 
2012 samt april 2017 som alla kvarstår, vill vi särskilt framhålla miljöaspekten. Det 
orörda området har utvecklat en artrikedom beträffande flora och fauna mitt i ett område 
med äldre fastigheter och industri, som är ganska ovanlig. Det finns ett flertal fågelarter 
och på kvällarna fladdermöss. Områdets stenmurar/stenpartier bidrar till biologisk 
mångfald. Man efterlyser en inventering av insekter, fauna, djur- och fågelliv samt 
förekomsten av fladdermöss. 
 
Är ovanstående naturområde värt att offra genom sprängning, markberedning för 
byggnation av en villa, som i storlek med råge överträffar alla andra i området? Man vill 
att området fredas för framtida generationer. 
 
Vid en ev. infart för bebyggelse måste sprängningar samt ingrepp göras i befintlig 
stenmur vilket Länsstyrelsen borde stoppa. Synpunkter på infartens placering är i 
sammanhanget ovidkommande, vi ifrågasätter lämpligheten med nybyggnation i 
området överhuvudtaget, med beaktande av ovanstående invändningar torde det 
framgå som olämpligt. 
 
Det möte som hölls med kommunens representanter och XXX samt undertecknad, tog 
upp samtal om områdets disposition, jag önskar ta del av eventuella 
minnesanteckningar från detta möte. (Stadsbyggnadsavdelningen som handlägger 
ansökningar om förhandsbesked har inte deltagit vid nämnda möte.) 
 
XXX 
XXX skriver att, förutom tidigare insända besvärsskrivelser till 
samhällsbyggnadsförvaltningen juni 2007, mars 2009, juli 2012, aug 2012, september 
2012 samt april 2017 som alla kvarstår, vill vi särskilt framhålla miljöaspekten. Det 
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orörda området har utvecklat en artrikedom beträffande flora och fauna mitt i ett område 
med äldre fastigheter och industri, som är ganska ovanlig. Det finns ett flertal fågelarter 
och på kvällarna fladdermöss. Områdets stenmurar/stenpartier bidrar till biologisk 
mångfald. Man efterlyser en inventering av insekter, fauna, djur- och fågelliv samt 
förekomsten av fladdermöss. 
 
Är ovanstående naturområde värt att offra genom sprängning, markberedning för 
byggnation av en villa, som i storlek med råge överträffar alla andra i området? Man vill 
att området fredas för framtida generationer. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden, Miljöförbundet Blekinge Västs PM angående behov av en 
naturvärdesinventering på Karlshamn 9:18 samt negativa granneyttranden har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökande har inte inkommit med något bemötande.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningens sammanfattande bedömning är att platsen är lämplig för 
föreslagen byggnation under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Detta med hänsyn till 
nedanstående motivering samt de bedömningar som redovisas under ”Förutsättningar”.  
 
En byggnation på den aktuella platsen innebär en komplettering i anslutning till befintlig 
infrastruktur och med närhet till service och fina naturområden samt med goda 
förutsättningar för hållbara kommunikationer och är därmed i enlighet med intentionerna 
i kommunens översiktsplan. 
 
Bostaden kommer att lokaliseras till mark som bedöms lämplig för ändamålet sett till 
bland annat människors hälsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhållandena, 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. 
Byggnationen kommer anpassas till platsen och dess omgivning genom de villkor som 
framgår av förhandsbeskedet. En bebyggelse i enlighet med dessa villkor bedöms inte 
påverka stads- eller landskapsbilden på ett negativt sätt.  
 
En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen har gjorts. Platsen bedöms 
ha bra förutsättningar för att en god boendemiljö ska kunna skapas utan att negativt 
påverka natur- och kulturvärden, hotade eller skyddsvärda arter och andra intressen och 
regleringar. Platsen bedöms inte heller utgöra ett viktigt närrekreationsområde för 
boende i området. Sammantaget bedöms platsen som lämplig för ändamålet med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Efterfrågan på stadsnära bostäder i 
Karlshamns kommun är stor. 
 
De negativa synpunkter som framförts bedöms vara besvarade och motiverade i denna 
tjänsteskrivelse och i Miljöförbundet Blekinge Västs ”PM angående behov av en 
naturvärdesinventering på Karlshamn 9:18”.  
 
Med beaktande av ovanstående gör kommunen bedömningen att åtgärden är förenlig 
med de grundläggande lokaliseringskraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och 
att positivt förhandsbesked kan lämnas.  
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Beslutsunderlag/handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Remissvar, XXX inkom 2022-03-22 
Remissvar, XXX inkom 2022-03-22 
Remissvar, XXX inkom 2022-03-21 
PM angående behov av en naturvärdesinventering inkom 2022-03-14 
Situationsplan med ändrat läge för in- och utfart inkom 2022-03-10 
Remissvar, Räddningstjänsten Blekinge Väst inkom 2022-03-09 
Remissvar, XXX inkom 2022-03-04 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2022-02-28 
Remissvar, Strategisk förvaltning Trafik/Gata inkom 2022-02-25 
Bilaga, Strategisk förvaltning Trafik/Gata inkom 2022-02-25 
Remissvar, Västblekinge Miljö AB inkom 2022-02-24 
Remissvar, Karlshamn Energi Vatten AB inkom 2022-02-18 
Remissvar, Karlshamn Energi AB inkom 2022-02-18 
Situationsplan, inkom 2022-02-09 
Ansökan, inkom 2022-02-09 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns kommun, XXX, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
 
Grannar med erinran:  
XXX 
XXX 
XXX 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
 
Avgift 8 488 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 72 XXX, Olovligt ibruktagande av takkupa och eldstad/rökkanal utan fullständigt 

underlag för slutbesked redovisat B2022-40 2022/1044 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att föreslå att utfärda 966 kronor byggsanktionsavgift med hänvisning till plan- och 
byggförordningen (2011:338) 9 kap. 24 § 1 st 2 p för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- 
och bygglagen (2010:900) tagit eldstaden i bruk innan fullständigt underlag för 
slutbesked har redovisats 
 
att föreslå att utfärda 483 kronor byggsanktionsavgift med hänvisning till plan- och 
byggförordningen (2011:338) 9 kap. 24 § 2 st 1 p för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- 
och bygglagen (2010:900) tagit rökkanalen i bruk innan fullständigt underlag för 
slutbesked har redovisats. 
 
Jäv 
 
Mats Bondesson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges byggherren 
och delägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2022-05-04. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2022-05-02. 
 
Ärendet 
 
Tillsynsärendet gäller: Olovligt ibruktagande av takkupa och eldstad/rökkanal utan 
slutbesked på fastigheten XXX. 
 
Ärendet är initierat av byggnadsnämnden. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Kommunicering 
 
Byggherren har 2022-02-22 upplysts om att användningsförbud råder och att 
slutredovisning snarast möjligt ska ske. Trots detta har detta ännu inte skett.  
 
Motivering av beslut 
 
Byggsanktionsavgift ska tas ut när lov eller anmälanspliktiga åtgärder tas i bruk utan 
slutbesked vilket bevisligen har skett. Kommunicering har skett inom 5 år från att eldstad 
och rökkanal togs i bruk vilket är ett krav för att byggsanktionsavgift ska kunna utfärdas. 
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Upplysningar 
 
Fullständigt underlag för slutbesked ska snarast möjligt redovisas. Fram tills dess råder 
automatiskt användningsförbud för åtgärderna som lovet och anmälan avser. Om 
fullständigt underlag för slutbesked inte redovisas i närtid kan ytterligare dubblerade 
byggsanktionsavgifter komma att utfärdas. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-03-25 
Byggsanktionsavgift uträkning för att ha tagit i bruk rökkanal innan ifylld och signerad 
kontrollplan är redovisad inkom 2022-03-25 
Byggsanktionsavgift uträkning för att ha tagit i bruk eldstad innan ifylld och signerad 
kontrollplan är redovisad inkom 2022-03-25 
Upprättad anmälan med bilder på ibruktagen tillbyggnad och eldstad/rökkanal med 
användningsförbud inkom 2022-01-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherre och delägare: XXX 
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§ 73 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av parkeringsplatser och byggnad 

B2022-12 2022/1051 
 
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 nybyggnad av byggnad samt anläggande 
av parkeringsplatser i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. 
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för i första hand nybyggnad av parkeringsplatser och byggnad och i andra hand 
parkeringsplatser och stängsel, på fastigheten XXX. 
 
Ansökt byggnad skall fungera som showroom/lager. För det fall att dispens inte skulle 
kunna medges för en sådan byggnad, yrkar sökanden i andra hand dispens för att 
uppföra stängsel i syfte att på marken kunna hägna in plantor som i sådant fall förvaras 
utomhus. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mieån inom strandskyddat område. 
Mellan ansökt plats och Mieån går Nötabrånevägen och dessutom ligger där flertalet 
bebyggda bostadstomter.  
 
Marken är idag: ängsliknande gräsyta. Marken består till övervägande del av en 
gräsmatta och lågt buskage/mindre träd. I Markområdets sydvästra hörn finns även 
teknikbyggnader. 
 
Sökandens behov av parkeringsplatser: sökanden äger närliggande verksamhet 
gällande caféverksamhet och plantskola, ”Mormors bakeri”, på fastigheten XXX. 
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Verksamheten har utökats i omgångar och i och med utökning har behovet av fler 
parkeringsplatser uppkommit. Sökanden har därför köpt en del av fastigheten XXX.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Området är väl avskilt från stranden 
genom en väg och bebyggelse. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
alternativt ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Sökanden beskriver att markområdet är väl avskilt från stranden genom både väg och 
befintliga tomter längs strandkanten. Allmänhetens tillgång till vattnet är i praktiken 
begränsat till att följa en väg 100 meter söder om markområdet. Till följd av detta får 
Markområdet anses väl avskilt från stranden (jfr. Mark- och miljööverdomstolens dom 
den 30 oktober 2014 i mål M 1899-14). 
 
Vidare beskriver sökanden att området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Markområdet är omringat av bostadshus 
med hemfridszoner, teknikhus samt grind. Eftersom den ansökta byggnaden ska 
användas till affärsverksamhet riktad mot allmänheten, kommer den inte ha någon 
avhållande effekt.  
 
Vidare beskriver sökanden att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området alternativt ett annat 
mycket angeläget intresse. Detta för att förbättra trafiksäkerheten när anordnade 
parkeringsplatser finns istället för att kunderna till verksamheten ställer sig längsmed 
vägen. Fungerande väginfrastruktur är enligt sökanden, att betrakta som ett angeläget 
allmänt intresse. Eftersom den primära orsaken till trafikproblemen är att kunder till 
Mormors Bakeri parkerar längs med vägen på ett sätt som blockerar trafiken, kan detta 
intresse inte tillgodoses utan att parkering anordnas i nära anslutning till Mormors 
Bakeri. Intresset kan därför inte tillgodoses utanför området. Under alla omständigheter 
är intresset av en fungerande parkering ett sådant mycket angeläget intresse. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Det bedöms finnas förutsättningar för att bevilja dispens för planerade 
åtgärder. Området bedöms vara väl avskilt från strandlinjen genom befintliga 
bebyggelse samtidigt som platsens betydelse för strandskyddets syften är begränsat. 
 
Information 
I köpekontraktet anges att staket över 1,0 m på platsen inte får anordnas och att 
byggnader inte får uppföras den norra och nordvästra halvan av fastigheten. Planerad 
byggnation ligger troligen inom denna del av fastigheten. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
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Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att det inte har något att tillägga mer än att miljöförbundets 
upplysning om kopplingar till köpeavtalet är en civilrättslig fråga som inte ska tas i 
beaktande i detta strandskyddsärende.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Noteras. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt och 
att särskilt skäl föreligger. Särskilt skäl som är tillämpbart bland de som sökanden 
redovisat är: Området är väl avskilt från stranden genom en väg och bebyggelse. 
Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
 
Då sökandens förstahandsyrkande om byggnad och parkeringsplatser beviljas finns 
ingen anledning att pröva yrkande två om parkeringsplatser och staket. Den delen av 
ansökan utgår därmed.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-03-25 
Tomtplatsavgränsning, upprättad 2022-03-17 
Remissvar Miljöförbundet, inkom 2022-03-07 
Karta 1, inkom 2022-01-07 
Karta 2, inkom 2022-01-07 
Övrigt köpekontrakt, inkom 2022-01-07 
Fotografi 4, röd träbyggnad, inkom 2022-01-07 
Fotografi 5, röda hus, inkom 2022-01-07 
Fotografi 6. röd transformatorstation, inkom 2022-01-07 
Fotografi 7, grindstolpar i sten, parkerade bilar, inkom 2022-01-07 
Ansökan inkom 2022-01-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Ombud: Adacta Advokatbyrå, att: XXX. (mailas till angiven mailadress) 
Sökanden: XXX (skickas med post) 
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) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-04-13 

Sida 25(37) 

 
 
§ 74 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport samt installation 

av eldstad B2022-36 2022/1059 
 
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. Byggsanktionsavgift kan tas ut om 
åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
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 enbostadshus med carport samt installation 
av eldstad på fastigheten XXX. 
 
Byggnaden uppförs i ett plan och ges en fasad av trä i ljusgrå kulör och ett tak som kläs 
med betongpannor i svart kulör. Byggnadsarean är 197 kvm. Carport om 40 kvm 
sammanbyggs med huvudbyggnad.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten XXX är belägen ca 3 km norr om Mörrum. Fastigheten som ansökan avser 
är ca 1200 m2 stor och ligger invid Bräknebodavägen som är en statlig väg. Tomten 
omfattas inte av någon detaljplan men ingår i sammanhållen bebyggelse. 
 
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Platsen berörs inte av några kända natur- eller 
kulturvärden. Marken bedöms inte vara brukningsvärd jordbruksmark.  
 
Fastigheten ligger i ett jordbrukslandskap mellan två bebyggda tomter och är idag 

igenvuxen med träd och buskar. Det tänkta bostadshuset utgör en begränsad 
komplettering av den befintliga bebyggelsen. 
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Vatten och avlopp  
Fastigheten omfattas inte av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Sökande planerar att anlägga enskilt avlopp, miljöförbundet har sedan tidigare bedömt 
att det skulle gå att genomföra på lämpligt sätt.  
 
Yttranden 
 
Begäran om yttrande har skickats till berörda grannar, Trafikverket, Miljöförbundet 
Blekinge Väst, E-ON och Västblekinge Miljö AB (VMAB). Inkomna yttranden 
sammanfattas nedan. 
 
Det har inkommit ett negativt yttrande från fastighetsägare på XXX. 
 
”Jag har gått igenom handlingarna och står fortfarande med några obesvarade frågor 
från förra gången det söktes bygglov på samma tomt då med ett annat 
fastighetsnummer/ärendenummer BN180/2019 1:33. 
Jag bifogar det yttrande jag skrev då och vidhåller densamma. Jag känner mig tveksam 
till vattenförsörjning, avlopp och lakvatten som står beskrivet i texten från 2019.” 
 
I det bifogade yttrandet från 2019 står att nybyggnad på tomt XXX är synnerligen 
olämpligt med tanke på omkringliggande tomters läge och ev. brunnsborrning kan 
förorsaka skada på granntomternas vattenförsörjning. Förutsättning att skapa ett 
effektivt avloppssystem verkar omöjligt p.g.a. bergnivån. 
 
Sökandes bemötande på inkommet yttrande:  
 
” När jag köpte gården av XXX farbror så fanns det inga dokument att denna tomt inte 
fick bebyggas. Var det gäller om XXX grävda brun som sinade torr sommaren 2018 så 
har det inget att göra med en borrad brunn som är 120-140m djup som tar vattnet i 
berggrunden, tydligt i och med att brunnen sinade 2008 så är det grundvatten som med 
all sannolikhet är förorenat av XXX ej godkända infiltration som ligger utan 
skyddsavstånd ifrån berg. 
 
Vad som gäller den planerade infiltrationen på XXX som ligger nedströms vatten täckt 
så har den med väldigt bra skyddsavstånd till vattentäkt och den är utförd efter dagens 
normer (ritad och anlagd av certifierad entreprenör XXX) 
Så jag ifrågasätter XXX kunskaper om avlopp ,dricksvattenbrunn när hon själv äventyrat 
sitt dricksvatten med okunskap (den ligger för nära och direkt på berg med fullt av 
sprickor).” 
 

Trafikverket 
 
Trafikverket framför sammanfattningsvis att nya till‐ och utfartsvägar, tillfälliga eller 
permanenta, som berör allmän väg där staten är väghållare krävs att anslutningstillstånd 
söks. Trafikverket påpekar också att byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 12 meter 
och att inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten ska placeras inom detta område. Vidare framför Trafikverket att 
riktvärden för trafikbuller ska följas. Vid nybyggnad är det exploatören eller 
fastighetsägaren som ansvarar för att riktvärdena för buller inte överskrids. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller 
fastighetsägaren. Trafikverkets yttrande bifogas beslutet. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-04-13 

Sida 27(37) 

 
 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar och har inget att erinra över 
ansökan. 
 

Miljöförbundet har granskat inkomna handlingar och har inget att invända mot att positivt 

förhandsbesked enligt ansökan ges på fastigheten XXX. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Avloppet bedöms kunna lösas på ett lämpligt vis inga övriga 
hinder bedöms finnas för att tomten skulle vara lämplig för bostadsändamål.  
 
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 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. 
 

 Åtgärden kräver tillstånd av trafikverket för väganslutningen  
 

 Åtgärden kräver tillstånd av miljöförbundet för avloppet. 
 
Upplysningar från trafikverket 
 

 Efter beviljat bygglov ska sökanden ansöka om tillstånd för anslutning på 
Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-
om/tillstand/Ansokan-omanslutning- 
till-allman-vag/. Ansökan är avgiftsbelagd. Exakt placering och utformning av 
anslutningen kommer att fastslås i tillståndsärendet. 
För beviljande av anslutning krävs att den ges en trafiksäker utformning genom 
bl.a. goda siktförhållande. Anslutningar utformas enligt VGU, Vägar och Gators 
utformning (senastepublikationen). Se: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/vag/Utformning-av-vagaroch- 
gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/ En ansökan om anslutningstillstånd tar i 
normalfallet ca 8 veckor att handlägga. En beviljad ansökan innebär att sökande 
har ett år på sig att färdigställa anslutningen. Anslutningen får inte användas 
förrän den är besiktigad av Trafikverket Region Syds driftentreprenör och sedan 
godkänd av Trafikverket Region Syd. 

  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-04-13 

Sida 28(37) 

 
 
Upplysningar från VMAB 

 Kärl för kommunalt avfall skall placeras vid fastighetsgräns på tömningsdagen, i 
detta fall mot Bräknebodavägen.  

 

 Anläggning för enskilt avlopp skall placeras så att den kan nås med maximalt 10 
meters slangdragning från där slamfordonet stannar.  
Om anläggningen för enskilt avlopp förses med fosforfilter så skall denna vara 
nåbar med kranbil för byte av filter. 

 
 För ytterligare information om anläggande av enskilda avlopp se Karlshamns 

kommuns föreskrifter för avfallshantering 14§ eller kontakta VMAB. 
 
Upplysningar från miljöförbundet 
 
1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av miljöförbundet. Vilken 
reningseffekt som behövs för en enskild avloppsanläggning varierar, be-roende på 
omgivningsfaktorer så som närliggande dricksvattenbrunnar och hur känslig recipienten 
är. Detta granskas vid en ansökan om enskilt avlopp. 
 
2. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert.  
 
3. Om man har dricksvatten från egen brunn, rekommenderar miljöförbundet att man gör 
en kemisk och mikrobiologisk analys av vattnet vartannat år. Har man borrad brunn bör 
man också ta ett radonprov. Permanentboende, som väntar barn eller har barn under 
1,5 års ålder, kan få ett kostnadsfritt ”spädbarnsprov”.  
 
4. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
 
5. Tät bebyggelse medför att stor försiktighet måste iakttas vid eldning i 
eldningsanordningen, så att olägenheter för människors hälsa inte riskerar att uppstå i 
omgivningen. 
 
6. Miljöförbundet får, med stöd av miljöbalken, meddela förelägganden om begränsning 
av eller förbud för eldning, om olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa 
skulle uppkomma.  
 
7. Platsen har inte besökts i fält. Det kan finnas särskilt skyddsvärda träd, som inte 
miljöförbundet eller länsstyrelsen känner till. Detta gäller framförallt längs västra 
fastighetsgränsen, som enligt historiskt ortofoto var trädbevuxen redan 1960. Särskilt 
skyddsvärda träd är - Grova träd med en stamdiameter på 100 cm eller mer mätt vid 
brösthöjd. - Levande eller döda mycket gamla träd. Åldern ska vara minst 140 eller 200 
år, beroende på art. - Grova hålträd (med en diameter över 40 cm i brösthöjd). Skulle 
det finnas särskilt skyddsvärda träd på platsen, kan det krävas samråd med 
länsstyrelsen för åtgärder som kan påverka träden negativt. Kontakta då länsstyrelsen 
för att stämma av ett eventuellt behov av samråd enligt 12 kapitlet, 6 § miljöbalken (även 
kallat 12-6-samråd). Detta görs av sökanden. Miljöförbundet behöver ingen återkoppling 
om detta.  
 
8. Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam så att 
massorna inte innehåller invasiva främmande arter.  
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Handlingar som hör till beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-04-05 
Remissvar, inkom 2022-03-23 
Epostmeddelande, Inkommande e-post meddelande inkom 2022-03-22 
Rev situationsplan, inkom 2022-03-22 
Remissvar, inkom 2022-03-21 
Remissvar, inkom 2022-03-18 
Epostmeddelande, Inkommande e-post meddelande inkom 2022-03-15 
Yttrande, inkom 2022-03-15 
Epostmeddelande, Inkommande e-post meddelande inkom 2022-02-28 
Nybyggnadskarta, inkom 2022-02-28 
Fasadritning, inkom 2022-02-28 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2022-01-18 
Fasadritning, inkom 2022-01-18 
Fasadritning, inkom 2022-01-18 
Planritning, inkom 2022-01-18 
Yttrande med erinran inkom 2022-03-28  
Bilaga till yttrande inkom 2022-03-28  
Remissvar inkom 2022-03-31 
Bemötande av yttrande inkom 2022-04-012 
 
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, ikl. Kontrollpunkter för kamin 

 åtgärdens energihushållning har redovisats av byggherren och godkänts av BN  

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har redovisats och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. 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. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Ombud: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Delges: XXX 
 
Avgift: 30 548 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 75 Information om brukningsvärd jordbruksmark 2022/983 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Jordbruksmark är en långsiktig resurs som i framtiden beräknas bli ännu mer värdefull 
än idag, som ett led av globala klimatförändringar. Det sker ingen nyproduktion av god 
åkermark utan det är resultatet av geologiska processer och människans arbete. Istället 
minskar arealen jordbruksmark varje år i Sverige, och en stor del jordbruksmark 
försvinner på grund av exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. 
 
Kommunerna har en nyckelroll med sin möjlighet till fysisk planering i översiktsplaner 
och detaljplaner. Genom kommunens fysiska planering kan både strategier och åtgärder 
tas fram som på sikt bevarar jordbruksmarkerna för framtiden. 
 
Hur jordbruksmarken ska hanteras och skyddas regleras i miljöbalken. Enligt 
miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark inte tas i anspråk alls om det inte rör sig 
om ett väsentligt samhällsintresse samt om åtgärden inte kan genomföras på någon 
annan plats. Dessa frågor måste hanteras vid varje enskilt ärende och våra 
ställningstaganden måste motiveras.  
 
Senaste åren har det blivit tydligt i rättsfall att den praxis som finns idag är väldigt 
restriktiv till ny enskild bebyggelse på jordbruksmark. Men även detaljplaner som 
möjliggör fler bostäder eller andra funktioner har upphävts på grund av bristande 
motivering/utredning av just den här frågan.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har därför arbetat internt under hösten 2021 och vintern 
2022 med hur man som handläggare behöver beakta frågan om jordbruksmark i 
kommunens lov- och planärenden.  
 
Vid nämndsammanträdet gick ansvarig planarkitekt och miljöstrateg igenom vad 
miljöbalken säger, men också vad dagens rättspraxis innebär för kommunens framtida 
ärenden.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 76 Information om digitalisering 2022/984 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I Boverkets rapport 2021:26 ”Detaljplaners omvandling till enhetlig digital 
planinformation” läggs det fram ett förslag om att detaljplaner måste vara digitala innan 
1 januari 2028, annars slutar de att gälla. Om detta förslag går igenom innebär det att 
kommunens detaljplaner kommer upphävas automatiskt om de inte är digitaliserade 
innan det datumet.  
 
Avstyckningsplaner föreslås upphöra att gälla den 1 januari 2025.  
 
Det finns redan ett lagkrav från januari 2022 om att nya detaljplaner behöver vara 
digitaliserade (alltså standardiserade utifrån Boverkets nya föreskrifter och exporterbara 
till lantmäteriets nationella geodatabas). Boverkets förslag ovan gäller endast för 
detaljplaner som påbörjades innan januari 2022.  
 
Även om en detaljplan är gjord digitalt (i kommunens datorprogram för att ta fram 
detaljplaner) så betyder det inte att detaljplanen är digitaliserad i det avseendet Boverket 
menar i sin rapport. En digitaliserad detaljplan innehåller nämligen enhetlig information 
utifrån de senaste föreskrifterna som kan sedan kan användas för e-tjänster för 
exempelvis bygglov, planmosaik, sammanställning av data m.m. 
 
En digitalisering av kommunens detaljplaner skulle innebära stora förbättringar för 
kommuninvånarna främst vid ansökan av bygglov. ByggR, som kommunen nyligen har 
köpt in som bygglovstjänst, är redan idag förberett för att kunna ta emot digital 
information från detaljplaner. Sökanden kan då direkt få svar redan i e-tjänsten om 
ansökan strider mot detaljplanen eller inte. Dock krävs det att detaljplanerna har 
digitaliserats för att denna funktion ska fungera. Digitaliseringen är därför en mycket 
givande process för kommunen, samtidigt som den är tidskrävande.  
 
Under sammanträdet informerade ansvarig planarkitekt om vad digitaliseringen innebär 
samt vad processen kan komma att innebära för belastningen på avdelningen i form av 
mer arbete som involverar flertalet tjänstepersoner.  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 77 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. 
 
Förkortningar 
 
Skorstensfejartekniker läggs till.  
 
Upphandlingschef tas bort.  
 
Upphandling 
 
B1 ändras så att den omfattar inköp upp till 700 tkr då det skett en lagändring i 
upphandlingslagstiftningen gällande beloppsgränsen för direktupphandling.  
 
B2 ändras så att den omfattar inköp med kontraktsvärde över 700 tkr men under 
tröskelvärdet, även detta då det skett en lagändring i upphandlingslagstiftningen 
gällande beloppsgränsen för direktupphandling.  
 
Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 
 
G64 är en ny punkt om beslut om åtgärdsföreläggande gällande taksäkerhet, 
beslutanderätten delegeras till skorstensfejartekniker.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag på revidering av byggnadsnämndens delegationsordning  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga delegater 
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§ 78 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 
Stockholmsledet, som behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Guö 
Studiebesök & föreläsning Växjö 
Möte med fastighetsägare Gillabrovägen 
Praktikantansökningar intervjuer 
Lönesamtal 
Styrgruppsmöte VA plan 
Tillsynsärende 
 
Bygglovarkitekt Matilda Natt och Dag informerar om delegationsärenden. 
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§ 79 Redovisning av delegationsbeslut april 2022/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2022-03-23 § 41. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattande under perioden 2022-03-09 – 2022-03-29.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2022-03-09 – 2022-03-29 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-03-09 – 2022-03-29 ByggR 
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§ 80 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet april 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-03-10 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från XXX. 

K21548 

 

2022-03-18 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

berörande XXX samt Karlshamn 

6:1. 

K215 
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§ 81 Handlingar för kännedom april 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-03-09 – 2022-03-29 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2022-03-09 – 2022-03-29 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-03-09 – 2022-03-29 ByggR 
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§ 82 Beslutsuppföljning april 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-03-29 
Ärenderapport mätning 2022-03-28 
 


