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§ 84 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Kennet Bengtsson (S) till att justera protokollet. 
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§ 85 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende 3. Resultatrapport januari – april kommer att behandlas på sammanträdet den 
25 maj 2022. 
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§ 86 Detaljplan för Stilleryd 2:77 m.fl. - Beslut om granskning 2018/2970 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2022-04-19 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2022-04-19, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är uppdatera byggrätten på Stilleryd 2:77. I den gamla 
detaljplanen fanns ett stort prickmarksområde i fastighetens södra del som varken fick 
marberedas eller bebyggas. Detta prickmarksområde har tagits bort i den nya 
detaljplanen.  
 
Utöver ändring av prickmarksområdet har bestämmelser om skyddsvärda träd, 
utfartsförbud, markreservat för ledningar setts över och uppdaterats utifrån dagens 
förhållanden.  
 
Sedan detaljplanearbetet startade har planområdet minskat. Fastighetsägaren till 
Stilleryd 2:62 har inte varit delaktig i planarbetet och har därför avskrivits planen. 
Stilleryd 2:77 har även bytt ägare under planarbetets gång så det ursprungliga 
planavtalet har överlåtits till de nya fastighetsägarna. Detta har påverkat detaljplanens 
tidplan som är förskjuten.  
 
En översiktlig markutredning har genomförts efter samrådet för att fastställa om det finns 
föroreningar i marken. Resultaten visar på halter under gränsen för mindre känslig 
markanvändning (MKM) men över värden för känslig markanvändning (KM). Inga 
åtgärder krävs därför för att kunna godkänna detaljplanen eftersom planen inte medger 
någon känslig markanvändning.  
 
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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-30, § 212 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 18 november – 13 december 2019. Totalt inkom 
16 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11  
Plankarta, daterad 2022-04-19 
Planbeskrivning, daterad 2022-04-19 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-04-19 
Översiktlig markundersökning, daterad 2021-05-12 
Omhändertagande av dagvatten, illustration, daterad 2022-04-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Holje 1:143 AB, XXX 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 89 Tostarp 3:9, Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus med garage, 

avstyckning B2022-90 2022/1257 
 
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 200 kvadratmeter i högst 2 våningar. 
 
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 stora träd avses tas ner eller stenmur avses flyttas eller 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 Tostarp 3:9.  
 
Karlshamns kommun ansökte den 9 februari 2022 om byggnadsnämndens 
förhandsbesked. Ansökan bedömdes komplett den 9 februari 2022. Ansökan har 
behandlats av handläggare enligt 9 kap 26-27 §§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
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 1 500 kvadratmeter. 
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Förutsättningar 

 
Läge 
Tostarp 3:9 är uppdelad i flera delar. Denna del av fastigheten Tostarp 3:9 är belägen 
norr om Asarums centrum och omfattar totalt cirka 16 000 kvadratmeter. Den ägs av 
Karlshamns kommun och nås från Tostarps skolväg, via Tostarpsvägen. 
 
Översiktskarta 
 

 
Området markerat med blått, ansökan avser del av detta område, se ansökan 
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Nuvarande markanvändning  
I dagsläget hyr Karlshamns kommun ut marken som hage för betande hästar. 
Fastigheten är belägen i anslutning till den befintliga bebyggelsen längs Tostarps 
skolväg, som sista ”tomt” på gatan innan/ vid den stora vändzonen. Området 
runtomkring är utbyggt med cirka 20 enbostadshus. Ridskola ligger norr om området, 
ungefär 250 meter bort. 
 
Platsen är idag inhägnad och obebyggd. Östra delen av tomten är en relativt platt och 
gräsbevuxen yta. Västra delen är kuperad och delvis bevuxen med lövsly och högre 
både barr- och lövträd, delvis öppen mark med en del stora stenar. Det är stora 
höjdskillnader på östra och västra delen av området. På fastigheten finns 2 stycken 
stenmurar. En följer fastighetsgränsen i väster. Den andre går längst med Tostarps 
skolväg och där finns en öppning för eventuellt lämplig infartsväg till fastigheten.  
 

 
Del av den nya fastigheten, den kuperade delen. 
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Översiktsplan för Karlshamns kommun  
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, ingår fastigheten i område B9. Tostarp – 
Froarp – Tararp. Utvecklingsinriktningen är landsbygd och natur. Översiktsplanen anger 
följande vision för området år 2030. 
 
”Byarna Tostarp, Froarp och Tararp har till stor del behållit sin lantliga karaktär med 
omväxlande öppna fält och skogspartier. Äldre gårdar och bebyggelse har försiktigt 
kompletterats med nya bostäder. Hänsyn har tagits till befintligt bebyggelsemönster, 
kontakten med landskapet och utblickarna mot omgivande natur. De verksamheter som 
finns har placerats och utformats för att ge så liten påverkan som möjligt på 
landskapsbilden. Odlingslandskapet norr om Asarum har bevarats och det öppna 
jordbrukslandskapet skiljer tydligt byarna från tätorten Asarum”. 
 
För att nå denna vision ska man bland annat beakta jord- och skogsbrukets intressen. 
Ny bebyggelse får tillkomma i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse som 
utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. Vid 
förändringar i mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas 
till områdets värden för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, turism och fiske. Verka för 
ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya bostäder, 
verksamheter och funktioner.  
 
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.  
 
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 i anslutning till fastigheten utgör så 
kallad sammanhållen bebyggelse.  
 
Bedömning 
Den ansökta åtgärden bedöms inte behöva föregås av detaljplaneläggning. Ny 
bebyggelse ska ingå i sammanhållen bebyggelseområdet som finns här idag. 
 
Riksintressen 
Berörda intressen är Försvarsmaktens MSA-område (Minimum Safe Altitude) för 
luftrum, påverkansområde väderradar samt lågflygningsområde med påverkansområde.  
 
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. 
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Biotopskydd 
I gränsen till området finns stenmurar med inslag av huggen sten. Stenmurar omfattas 
av generellt biotopskydd om minst en sida av muren gränsar till jordbruksmark. Den 
västra stenmuren är inväxt i naturen. Finns även en stenmur längst med Tostarp 
skolväg där två stora stenar markerar öppningen och eventuellt blivande infart till 
fastigheten. Det kan finnas skäl att bredda infarten något och det sker på samråd mellan 
fastighetsägaren och Länsstyrelsen.  
 
Bedömning 
Stenmurarna bör kunna samexistera med den nya bebyggelsen. 
 
Påverkan på naturvärden 
Fastigheten hyser inga särskilda dokumenterade natur- eller kulturvärden och inte heller 
hotade eller skyddsvärda arter. Något grövre träd finns på fastigheten, dessa kan 
eventuellt vara skyddsvärd. 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). 
Det finns ett stort träd som ligger på marken, detta kan vara skyddsvärt. Den västra 
delen av området med de grövre träden som kan vara livsmiljö för olika djur, här finns 
det också en del block. 
 
Bedömning 
Miljöförbundets yttrande baseras på det som redan är känt om platsen och det som 
finns registrerat i olika databaser. Platsen har inte besökts i fält i detta ärende. 
Miljöförbundet påpekar bland annat att träden kan vara skyddsvärda och att det är 
fastighetsägarens ansvar att bekämpa invasiva främmande arter men även 
verksamhetsutövare har ett ansvar att undersöka så att åtgärder inte riskerar att sprida 
invasiva främmande arter. Många arter sprids lätt med jordmassor som flyttas, eller med 
frön eller rotdelar som fastnat i maskiner, skor eller kläder. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen anser att träden bör kunna samexistera med bebyggelse på 
fastigheten. Murar bör kunna finnas kvar oförändrad, eller med något breddad infart på 
den längs med Tostarps skolväg. Den grova, döda veden flyttas med fördel till annan 
lämplig plats. 
 
Buller, störningar och risker 
Fastigheten ligger utmed väg 623, Torarpsvägen, där större trafik kan förekomma. 
Trafikverket förutsätter att byggnaderna kommer att placeras utanför det byggnadsfria 
avståndet, vilket i detta fall är 12 meter från vägområdet samt att vid nybyggnad är det 
exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen fastställda 
riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. 
 
Bedömning 
Beträffande buller bedöms den nya bebyggelsen kunna ta hänsyn till ställda krav vid 
placering av byggnaderna. Om åtgärder krävs ska dessa bekostas av exploatören eller 
fastighetsägaren. 
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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. 
 
Områdets karaktär präglas av bebyggelse från 40-talet och från 70-talet. Mest mindre 
villor i 1 ½ våning. Även några större byggnader finns längs med Tostarps skolväg. 

 
Bedömning 
Med hänsyn till den befintliga bebyggelsen ska det komplement av byggnadsbeståndet 
som ansökan innebär gestaltas på ett medvetet sätt och med ett hänsynsfullt 
förhållningssätt till omgivande bebyggelsen.  
 
Det finns ett par större byggnader. Den totala byggnadsarean på den föreslagna tomten 
ska inte överstiga 200 kvadratmeter i högst 2 våningar. 
 
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 sydvästra del.  
 
Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar på delvis morän och 
delvis isälvssediment inom fastigheten, berggrundskartan anger att det är granodiorit, 
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. 
 
Bedömning 
Det finns inget som indikerat att marken skulle vara olämplig för ändamålet sett till 
klimatförändringar, jord-, berg- eller vattenförhållanden. Mest lämpligt är att undvika att 
placera byggnaden i lägsta delen av området. 
 
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. 
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Trafik 
I ansökan anges in- och utfart mot Tostarps skolväg. Kommunens gatuingenjör anser att 
tillfart bäst ska vara vid läget för de befintliga äldre stenstolparna, se bild nedan. 
Eventuellt kan breddning av infart vara lämpligt. 
 

 
Foto som visar del av fastigheten där lämplig infart i stenmur finns. 

 
Bedömning 
Tillfart bedöms möjlig mot Tostarps skolväg utan att påverka trafiksituationen i området 
negativt. En öppning finns i stenmur belägen utmed Tostarps skolväg. Behövs denna 
öppning breddas 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 Karlshamn Energi/Vatten AB, Miljöförbundet Blekinge Väst, 
Trafikverket 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 
skulle kunna anslutas till VA kollektivet. Anslutningen hade troligen blivit mot 
Tostarpsvägen. Vill fastighetsägaren ansluta till VA kollektivet ska fastighetsägaren 
inkomma med en ansökan om VA anslutning som finns på KEABs hemsida. 
 
Strategisk förvaltning trafik/gata  
Lämpligast tycker jag är att lägga infarten i bef. öppning i stenmuren, se foto. Viktigt att 
köparen är medveten om att det är en Trafikverksväg på baksidan, och att inte 
kommunen senare kan ställas till svars för bullerproblem m.m. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Platsen ligger inom Långasjöns vattenskyddsområde, sekundär skyddszon. Särskilda 
föreskrifter finns för markanvändningen. 
 
Platsen har inte besökts i fält. Det kan finnas särskilt skyddsvärda träd, som inte 
miljöförbundet eller länsstyrelsen känner till. 
 
Det råder strandskydd på del av fastigheten. Vi bedömer att det kan finns förutsättning 
att bevilja strandskyddsdispens. 
 
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. 
 
Trafikverket 
Trafikverket förutsätter att byggnaderna kommer att placeras utanför det byggnadsfria 
avståndet, vilket i detta fall är 12 meter från vägområdet. Vid nybyggnad är det 
exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen fastställda 
riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. 
 
Yttranden från sakägare/grannar med erinran 
 
XXX, XXX 
Ett hus på 200kvm bottenyta och garage känns för stort i förhållande till övriga hus. 
Huset bör uppföras i samma stil och storlek som övriga hus på gatan. Gamla stenmurar 
bör tas i beaktning vid infart och byggandet. 
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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.  
 
De synpunkter som framförts bedöms vara besvarade och motiverade i denna 
tjänsteskrivelse. 
 
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.  
 
Beslutsunderlag/handlingar som ingår i beslutet 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19 
Remissvar, Trafikverket, inkom 2022-04-01 
Remissvar, Strategisk förvaltning Trafik/Gata, inkom 2022-03-25 
Remissvar, XXX, inkom 2022-03-07 
Remissvar, Karlshamn Energi Vatten AB, inkom 2022-02-25 
Remissvar, Karlshamn Energi AB, inkom 2022-02-24 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2022-02-24 
Situationsplan, inkom 2022-02-09 
Ansökan, inkom 2022-02-09 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns kommun, Liselott Skough, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
Granne/sakägare med erinran: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
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Avgift 10 313 kronor   611-311-2020-696 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 90 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 utfärda 966 kronor i 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 utfärda 483 kronor i 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 föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har byggherren 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Byggherren har 
inte yttrat sig. 
 
Du som byggherre kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet  
 
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.  
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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.  
 
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 
 
 
Sanktionsavgift: 1 449 kronor    611-311-2021-687 
Faktura skickas separat. 
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§ 91 Samariten 2 (Länsmansvägen 1), Bygglov för nybyggnad av byggnad för 

källsortering av avfall B2021-734 2022/1258 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 c § 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 byggnad för källsortering av avfall på 
fastigheten Samariten 2 (Länsmansvägen 1). 
 
Åtgärden innebär att en byggnad med en byggnadsarea på 15 kvadratmeter föreslås 
uppföras knappt 20 meter norr om byggnad 23 på sjukhusområdet. Byggnaden föreslås 
få grå träfasad och sedumtak i pulpetform med en totalhöjd på cirka 2,5 meter. Det är en 
mycket enkel byggnad som förankras i asfalten och därför inte kräver separat 
grundläggning och därmed är lätt att flytta eller ta bort.  
 
Förutsättningar och bakgrund 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och åtgärden strider mot 
bestämmelserna i gällande detaljplan. Hela byggnaden är placerad på punktprickad 
mark där byggnad inte får uppföras, enligt detaljplanen. 
 
Ansökan som inkom 2021-12-22 förblev vilande då sökanden tog tillbaka den efter 
konstaterandet att förslag till placering på punktprickad mark inte kunde ses som en liten 
eller godtagbar avvikelse. Den 23 mars 2022 lämnade sökanden in en skrivelse med 
budskapet att ändå få ärendet prövat i byggnadsnämnden. 
 
Efter att sökanden hade tittat på alternativa placeringar kunde följande slutsatser dras: 
Befintligt miljörum i byggnad 23 är numera för litet i förhållande till den nya 
verksamheten. Det uppfyller inte de krav som idag ställs på ett miljörum. 
Vaktmästeriorganisation får därför köra iväg avfallet från byggnaden till en annan 
miljöstation på sjukhusområdet. Den i ansökan föreslagna placering av ett nytt miljöhus 
underlättar källsorteringen för Region Blekinges anställda jämfört med en placering på 
mark som inte är punktprickad med ett större avstånd från byggnad 23. 
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Förslaget har en liten omgivningspåverkan, god färg-, form- och materialverkan och är 
lämplig för sitt ändamål. 
 
Kommunicering 
 
Ärendet har remitterats till berörd granne och till Trafikverket. Yttranden har inkommit, 
utan synpunkter. 
 
Sökanden Region Blekinge yrkar i sin skrivelse, att avvikelsen är av mindre art och att 
bygglov kan beviljas på prickmark med hänvisning till PBL kap 9 § 31 c, punkt 1 
gällande angeläget gemensamt ansvar. De hänvisar också till det ökade kommunala 
ansvaret enligt avfallsförordningen (2020:614) som en motivering till ett beviljande. 
 
Motivering av beslut 
 
Det finns ingen generell rätt till avvikelser från en detaljplan. Om en avvikelse är 
godtagbar eller inte kräver en samlad lämplighetsbedömning i det enskilda ärendet, 
både när det gäller åtgärdens lämplighet och i vilken utsträckning den kan anses 
rymmas inom planens syfte. En sådan lämplighetsbedömning förutsätter att åtgärden 
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse och att åtgärden är 
förenlig med detaljplanens syfte. Men även om åtgärden bedöms uppfylla dessa kriterier 
kan det vara olämpligt att medge en avvikelse med hänvisning till att åtgärden kan 
tillgodose ett gemensamt behov eller allmänt intresse. 
 
Några förutsättningar som brukar anges för att en avvikelse ska ses som godtagbar: 
Utöver att avvikelsen tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt 
intresse ska avvikelsen dessutom vara förenlig med detaljplanens syfte, inte vara för 
omfattande, inte begränsa någon rättighet eller pågående verksamhet, inte medföra en 
betydande miljöpåverkan och inte beviljas innan planens genomförandetid har gått ut.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att alla förutsättningar skulle kunna uppfyllas 
utom den sista. Genomförandetiden är tio år från 2025-01-22 då planen vann laga kraft. 
 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan och bedöms heller inte vara förenlig med 
förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 c och 31 e §§ Plan- och bygglag (2010:900). 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-04-19 
Skrivelse, inkom 2022-03-23 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-12-22 
Situationsplan, inkom 2021-12-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-12-22 
Bilaga: Produktbroschyr byggnad inkom 2021-12-22 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska bifallas. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att bevilja eller avslå ansökan om 
bygglov och finner att nämnden beslutar att bevilja bygglov. 
 
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 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Region Blekinge, XXX, Box 158, 37122 Karlskrona 
Kontrollansvarig: XXX, Box 158, 37122 Karlskrona 
 
 
Avgift: 9 996 kr   611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 92 Karlshamn 5:1 och 5:6 Nybyggnad av spolplatta, tankstation och container 

2016/1951 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ och 31c plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser nybyggnad av spolplatta för rengöring av båtar, tankstation och 
container.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen anger att området V2 skall 
kunna användas för hamnändamål med tillhörande anläggningar och verksamheter. 
Stora delar av berört område är prickat, mark som inte får bebyggas. Planbeskrivningen 
anger vidare att området med beteckning V2 fortsatt skall kunna användas för 
hamnändamål med tillhörande anläggningar och verksamheter. Av detaljplanen framgår 
vidare att i den mån verksamheterna i framtiden utvecklas, dvs. förändras, så skall detta 
ske med hänsyn till omgivande bostadsbebyggelse. För området V2 har därför införts en 
bestämmelse ”m” med innebörd att verksamheterna inte får medföra olägenheter i form 
av buller eller utsläpp i luften. 
 
Vidare har införts dels en buffertzon mellan fastigheten 5:8 och verksamhetsområdet V2 
och dels en bestämmelse om att bullerdämpande byggnad eller plank får uppföras 
däremellan. 
 
2017-06-21 beviljade byggnadsnämnden i Karlshamn bygglov för nybyggnad av 
spolplatta, tankstation och container på fastigheterna Karlshamn 5:1 och 5:6. Bygglovet 
överklagades av grannar och upphävdes sedan av Länsstyrelsen 2017-10-20 beslutet 
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överklagades till mark och miljödomstolen av sökanden. 2018-03-20 med rättelse 2018-
03-26 beslutade mark- och miljödomstolen om att upphäva beviljat bygglov och återvisa 
det till byggnadsnämnden i Karlshamn för vidare handläggning. Mark och 
miljödomstolen motiverade sitt beslut med: Mark- och miljödomstolen instämmer i den 
bedömning som länsstyrelsen har gjort vad avser att avsaknaden av erforderlig 
utredning av risken för olägenheter med anledning av sökta åtgärder utifrån bl.a. 2 kap. 
9 § PBL utgör en sådan brist som medför att ärendet ska återförvisas till nämnden för 
fortsatt handläggning. 
 
Byggnadsnämnden har sedan 2018 vid flera beslut och flera kontakter förelagt 
sökanden om komplettering gällande utredning av risken för olägenheter med anledning 
av sökta åtgärder. Del av komplettering inkom 2020-11-28, slutgiltig komplettering inkom 
2022-01-10. Då utredning om buller och övriga utsläpp till luft nu kompletterats ärendet 
så bedöms ärendet åter som komplett och handläggningen återupptas. Då flertalet år 
gått sedan den tidigare handläggningen i ärendet så har åter remissinstanser och 
berörda grannar fått lämna synpunkter.  
 
Den äldre slip som finns inom området kommer att tas bort enligt sökanden i och med 
att den nya båttvätten uppförs. Ur miljösynpunkt är detta ett steg in i framtiden vad gäller 
rening och tvätt av båtar. De båtar som tas upp på den gamla slipen tvättas på denna 
varvid tvättvattnet rinner från den lutande slipplattan ner i Väggaviken utan rening.  
 
Sökanden har tidigare i överklagandeprocessen beskrivit: I Marinkompaniets 
verksamhet förekommer sedan många år hantering av drivmedel i anslutning till kaj för 
att tanka egna båtar i samband med provkörning och service. Drivmedel transporteras 
till kaj med hjälp av bil och truck i fat och dunkar. Att använda en tankstation istället för 
nuvarande lösning med fat/dunkar kommer att innebära färre transporter till och från kaj 
med drivmedel samt väsentligt reducerad risk för läckage och spill av drivmedel. På 
motsvarande sätt som vid spolplattan kommer inte Marinkompaniets verksamhet att 
förändras eller utökas genom användning av tankstation. Installationen görs i syfte att 
anpassa verksamheten till dagens miljökrav. 
 
Karlshamns kommun är ägare till markområdet där anläggningen föreslås ligga, 
sökanden har arrendeavtal för berörd mark.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten, Miljöförbundet Blekinge väst och lagfaren 
ägare till berörda fastigheter. Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig.  
Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) och Räddningstjänsten har tidigare fått ärendet på 
remiss. Deras yttrande påpekar att det kan förekomma föroreningar i marken och att 
prover behöver tas på schaktmassor, för att kunna omhändertas på rätt sätt. 
Yttranden har inkommit i andra remissrundan, se bilagor för yttranden i sin helhet, 
nedan sammanfattning.  
 
Yttranden 
Lagfaren ägare, kommunens mark- och exploateringssida: Syftet med det arrendeavtal 
som tecknats mellan kommunen och Marinkompaniet är att spolplatta och tankstation 
m.m. ska kunna etableras inom området. Anläggningarna är angelägna ur 
miljösynpunkt.  
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Miljöförbundet. Miljöförbundet delar sökandens bild av behovet av spolplatta i 
Väggaområdet, där tvättvattnet tas omhand. Sedimenten i Väggahamnen är konstaterat 
kraftigt påverkade av småbåtshamnarna i området och det är prioriterat att minska 
mängden tillförda föroreningar. 
 
Sedan förra ansökan har marken i Vägga småbåtshamn undersöks översiktligt och två 
provpunkter placerades i närheten av slipen. Resultaten från dessa punkter visade på 
halter överstigande riktvärde för känslig markanvändning, KM, avseende kobolt och 
nickel. Slipen i sig är inte undersökt och det rimligt att anta att det finns ytliga 
föroreningar samt föroreningar i sprickor och lågpunkter i konstruktionen. 
1. Rivning av slipen och markarbeten omkring denna bedöms riskera att sprida 
föroreningar. 
Arbetet behöver därför anmälas till Miljöförbundet, en så kallad § 28-anmälan om 
avhjälpandeåtgärder. Detta ska göras senast sex veckor innan planerat grävarbete. 
2. Inför anmälan kan sökanden utföra en kompletterande provtagning för att få en bättre 
kunskap för att klassificera det avfall, som kommer att uppstå. Utredning och 
provtagning bör göras av sakkunnig och utföras i samråd miljöförbundets handläggare 
av förorenade områden. Miljöförbundet har dokumentation från tidigare undersökningar. 
Denna dokumentation kan skickas över i samband med att konsult tar fram en 
provtagningsplan. 
 
Den bifogade bullerutredningen visar att Naturvårdsverkets riktvärden för buller kommer 
att överskridas vid kontinuerlig tvätt vid spolplattan. I rapporten föreslås att tvätt 
begränsas till maximalt en halvtimme/timme för att inte överskrida riktvärdet. 
Miljöförbundet ser detta som en olämplig lösning. Det skulle troligen leda till klagomål, 
som skulle kräva resurser från både verksamheten och miljöförbundet att utreda. Det 
skulle också innebära att spolplattan inte kan nyttjas fullt ut. 
4. Bullerproblematiken bör lösas på ett mer robust och varaktigt sätt genom 
bulleravskärmande åtgärder i form av bullerplank eller liknande. Bullerdämpande 
åtgärder bör läggas så nära ljudkällan som möjligt för att få bästa verkan. 
 
Spolplattan är försedd med lågpunkt och bedöms vara utformad på ett sätt som medför 
att spillvatten kan ledas till reningsverket. Det redovisade reningsverket för 
båtbottentvätt bedöms vara miljömässigt tillräckligt. 
 
Räddningstjänsten. Vårt tidigare ställningstagande gällande avstånd kvarstår. 
• Det minsta godtagbara avståndet från mätarskåpet och båtplats där övernattning 
ombord kan förekomma är 25 meter. 
• Motsvarande är förbudsavståndet 12 meter till båtplats där övernattning inte 
förkommer. 
 

Granne 1: 2017-03-22 inkom till byggnadsnämnden ett yttrande från grannar på 
fastigheten XXX. Detta yttrande talar om att placeringen är olämplig med hänsyn till 
avstånd till deras fastighet. De pekar också på alternativa placeringar av en 
spolplatta och ett tankställe för båtar. 
I andra remissrundan inkom granne med synpunkter 2022-03-02. 
 
Spolplatta samt container 
Spolplattan placeras endast 50 meter från vår fastighet och ännu närmare andra 
permanentbostäder och restaurang. 
Bolaget har låtit göra en bullerutredning. Bullerutredningen utgår från högtryckstvätt 
genererande en ljudnivå på 107 dBA. 
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För att klara en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA begränsas nyttjandet till 0,5 tim/tim 
mellan 9-16 vardagar. Övrig tid får ingen tvättning ske. 
Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån under en given tidsperiod innebärande att en 
ökad användning med mer än en halvtimme per timme och tidsperioder före kl 9 och 
efter kl 16 gör att man inte klarar bullerkraven. 
 
Högtryckstvättning ger upphov till impulsljud med tydligt hörbara toner varför värdet 
på 50 dBA dagtid ska reduceras med 5 dBA innebärande acceptabel nivå är 45 
dBA. (Boverket allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell 
verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär BFS 2020:2). 
Tar vi hänsyn till buller från truckkörning och trafik däribland tung trafik i omedelbar 
närhet ca 2 meter från tomtgräns ger verksamheten upphov till ekvivalentnivåer vid 
vår fastighet som är betydligt högre än bolagets bullerutredning. 
 
En båttvätt kommer också troligen att öka trafiken till och från verksamheten vilket 
ytterligare ökar störningar. 
Förutom buller sker även hantering av kemikalier och aerosolspridning mm. 
Förhärskande vindriktningen är syd till sydvästlig dvs. i riktning mot vår fastighet 
varför vi även kommer att påverkas av detta. 
 
En sammanvägning av konsekvenser av en mer industrialiserad verksamhet vilket 
båttvätt, tankstation och ökade transporter innebär i omedelbar anslutning till vår 
fastighet resulterar i ökade störningar. Bedömningen stärks av Boverket och 
Naturvårdsverket. De nämner skyddsavstånd vid nyetableringar vad gäller denna typ 
av verksamhet på 100 meter. 
 
Bolagets bedömning att antalet båtar kommer att minska är ett antagande det råder 
delade meningar om. Det är snarare så att antalet trailerbara båtar blir fler. Antalet 
båtar som ska tvättas, servas och underhållas innebär att bolagets bedömningar 
avseende spoltvättningens nyttjandetid inte är realistisk. 
 
Tankstation 
Vi har tidigare synpunkter framfört det olämpliga med en tankstation endast 50 
meter från vår fastighet XXX. Tankstationen kan med fördel lokaliseras där det 
redan finns tankstationer i Vägga dvs. vid piren där fiskebåtarna ligger. 
Befintliga tankstationer kan uppgraderas för att kunna hantera bensin samt dagens 
miljökrav. Denna alternativa placering gör att ett rimligt skyddsavstånd som Boverk 
och Naturvårdsverket anger på 100 meter till permanentboende kan uppfyllas.  
Notabelt är också att tankstationens tillgänglighet skulle bli bättre på en placering 
närmare inloppet till hamnen. Miljöförbundet påpekade tidigare i sitt yttrande att det 
kanske finns bättre alternativ för placering i Väggaområdet. 
 
Allmänt 
Bolagets bedömning att ingen fastighet blir mer berörda än tidigare samt att 
bolagets förändring och utveckling av verksamheter sker i enlighet med planprogram 
och detaljplan stämmer inte. 
Det finns en detaljplan för området som bl.a. 
● anger en mindre väg som endast skulle medge gång- och cykel dvs. en mindre 
GC-väg. Vägen har genom asfaltering och breddning som medger tung trafik kommit 
att utnyttjas som genomfartsväg för tung trafik stället för GC-väg. 
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● grönområde mellan vår fastighet och tidigare varvsbyggnad nyttjas som upplag, 
mm resulterande i truckkörning och tung trafik i omedelbar närhet till vår fastighet. 
 
Planprogrammet för Väggaområdet betonar också vikten av fritidsverksamhet, 
bostäder, verksamheter och turism i området. För att uppfylla kommunens 
intentioner med Vägga måste en seriös dialog föras där olika intressenter måste ta 
och ge för erhållande av ett levande område. 
Bolagets bedömning att inga fastigheter blir mer berörda av bolagets alltmer 
industriliknande karaktär grundar sig snarare på egna intressen än 
hållbarhetstänkande och ett värnande om miljön. 
Vi är övertygade om att det går att kombinera bra verksamhet med miljöhänseende 
utan att förstöra för närboende. Det gäller att samtliga intressenter i Vägga tar ett 
större hänsynstagande till varandra. 
 
Granne 2:  
Spolplatta samt container 
Spolplattans placering hamnar nära vår fastighet (ungefär 100 m). 
Bolaget har gjort en bullerutredning. Bullerutredningen räknar med en högtryckstvätt 
som ger 107 dBA. 
Bullerutredningen har endast räknat på vår grannfastighet. För att klara en godkänd nivå 
vid denna fastighet på 50 dBA har användandet satts till 30 minuter per timme mellan 9-
16 vardagar. Ingen tvättning kvällar eller helger. 
En högtryckstvättning skapar ett högt ljud varför värdet på 50 dBA dagtid enligt 
Boverkets ska reduceras med 5 dBA. 
 
Vår fastighet ligger något längre bort än beräkningspunkten i bullerberäkningen men 
beaktar vi värdet 45 dBA kommer vår fastighet troligen att hamna över detta värde. 
Buller från truckkörning och trafik till och från verksamheten däribland tung trafik skapar 
buller som ska läggas till högtryckstvättens buller. 
Båttvätten kommer också att öka trafiken med bil+trailer till och från verksamheten vilket 
ökar störningar från trafiken. 
Förutom buller används kemikalier och högtryckstvättning ger upphov till 
aerosolspridning. 
En industrialiserad verksamhet dvs. båttvätt, tankstation samt fler transporter ger ökad 
störning på vår fastighet. 
Bolagets bedömning att antalet båtar minskar är inte ett rätt. Antalet trailerbara båtar blir 
snarare fler och fler. Båtar som tvättas eller behöver service ökar därför. Följden blir att 
bolagets bedömningar avseende tiden då spolplattan används inte stämmer. 
 
Tankstation 
Det är inte en lämplig lokalisering av en tankstation på ungefär 75 meter från vår 
fastighet. Tankstationen bör placeras där det redan finns tankstationer vid “fryshuset”. 
Befintlig tankstation kan göras om så de även klarar hantering av bensin samt dagens 
säkerhet och miljökrav. Tankstationen skulle också vinna på en placering närmare 
inloppet till hamnen. 
 
Allmänt 
Bolagets uppfattning att fastigheter i området inte blir påverkade och att bolagets 
förändring ligger i enlighet med planprogram och detaljplan är fel. 
Det finns detaljplan som bl.a. 
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● en mindre väg som skulle vara en gång- och cykelväg. Istället har asfaltering och 
breddning gjorts och används som genomfart för biltrafik samt tung trafik dvs. inte en 
gång- och cykelväg. 
● grönområdena som detaljplanen angav används istället av bolaget som upplag mm. 
Planprogrammet för Väggaområdet betonar ett område med fritidsverksamhet, 
bostäder, verksamheter och turism. Detta kräver en dialog. Olika intressen måste ta 
hänsyn till såväl varandra som till kommunens intentioner om ett attraktivt 
Väggaområde. 
Bolagets uppfattning att inga fastigheter blir mer berörda av bolagets alltmer 
industriliknande verksamhet grundar sig mer på egna särintressen än ett 
hållbarhetstänkande och ett värnande om miljön. 
 
Granne 3:  
Spolplatta samt container Spolplatta placeras nära permanentbostäder och restaurang.  
Bolaget har låtit göra en bullerutredning. Bullerutredningen utgår från en högtryckstvätt 
genererade en ljudnivå på 107dBA. För att klara en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA har 
nyttjandet begränsats till 30 minuter per timme mellan klockan 0900 och 1600 vardagar. 
Övrig tid får ingen tvättning ske.  
Ekvivalent ljudnivå är en medelljudnivå under en given tidsperiod innebärande att en 
ökad användning med mer än 30 minuter per timme och tider lagda före klockan 09.00 
och efter klockan 16.00 gör att man inte klarar bullerkraven.  
En högtryckstvättning måste också räknas ge upphov till impulsljud med tydligt hörbara 
toner varför värdet på 50dBA dagtid ska reduceras med 5dBA innebärande acceptabel 
nivå är 45dBA. ( Boverket allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell 
verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär BFS 2020:2).  
 
Tar vi hänsyn till genererat buller från truckkörning och trafik inkluderande tung trafik i 
omedelbar närhet för permanentboende genererar verksamheten ekvivalentnivåer som 
betydligt högre än bolagets bullerutredning visar.  
En båttvätt kommer troligen också att öka trafiken till och från verksamheten vilket ger 
ytterligare störningar.  
Förutom buller emission sker även hanteringen av kemikalier, aerosolspridning etc. den 
förhärskande vindriktningen är syd till sydvästlig, det innebär att permanentboende och 
restaurangverksamhet kommer att påverkas av detta.  
En sammanvägning av de konsekvenserna en mer industrialiserad verksamhet vilket 
båttvätt, tankstation och ökade transporter innebär i omedelbar anslutning till 
permanentbostäder resulterar i ökade störning. Bedömningen stärks av Boverket och 
Naturvårdsverket vilka nämner skyddsavstånd vid nyetablering på 100meter vad gäller 
denna typ av verksamhet.  
 
Bolagets bedömning att antalet båtar kommer att minska är ett antagande det råder 
delade meningar om. Det kan snarare vara så att antalet trailerbara båtar blir fler. 
Antalet båtar som ska tvättas och få servis eller på andra sätt hanteras innebär att 
bolagets bedömningar avseende nyttjandet av spoltvättning inte är hållbar på lång sikt.  
 
Tankstation  
Tankstation är olämpligt med hänsyn till permanent boende och restaurang inom 50 
meter. Tankstationerna kan med fördel lokaliseras där det idag vid piren där 
fiskebåtarna ligger. Med fördel kan tankstationer moderniseras för att klara dagens 
miljökrav. Placeringen gör att det rimliga skyddsavståndet som Boverket och 
Naturvårdsverket anger till 100 meter till permanentboende kan uppfyllas. Man kan även 
notera att tankstationens placering skulle vinna på en placering närmare inloppet till 
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hamnen. Miljöförbundet påpekade tidigare i sitt yttrande att det kanske finns bättre 
alternativ för placering i Väggaområdet.  
 
Allmänt  
Bolagets bedömning att ingen fastighet blir mer berörda än tidigare samt att bolagets 
utveckling av verksamhet sker i enlighet med planprogram och detaljplan stämmer ej.  
Det finns en detaljplan för området som bland annat;  
Anger en minder väg som endast skulle medge gång och cykeltrafik, dvs en mindre GC-
väg. Vägen har genom asfaltering och breddning som medger tung trafik kommit att 
utnyttjas som genomfartsväg som medger tung trafik istället för enbart gång och 
cykeltrafik.  
 
Grönområde mellan permanentbostad och tidigare varvsbyggnad nyttjas som upplag för 
truckkörning som följd intill fastighetsgräns (fastighet XXX). 
Planprogrammet för Väggaområdet betonar också vikten av fritidsverksamhet, bostäder 
och verksamheter ges möjligheter. Föra att uppfylla dessa mål i planen måste det en 
dialog där olika intressenter måste ta och ge utifrån kommunens intentioner om ett 
levande område. Bolagets bedömning att inga fastigheter blir berörda av bolagets 
alltmer industriliknande karaktär grundar snare på egna intressen än 
hållbarhetstänkande och ett värnande om miljön.  
 
Vi bedömer att bedömer att det går att kombinera bra miljöhänseende utan att förstöra 
betingelserna för närboende. Det är en fråga om att samtliga intressenter i Vägga måste 
ta ett större hänsynstagande till varandra. 

 
Granne 4: Granne är positiv att det byggs en anläggning som renar spolplatta men 
anser även att den gamla anläggningen är marinhistoriskt värt att bevara. Både den 
stensatta rampen och den rälsgående vaggan måste bevaras enligt granne. 
 
Sökandens bemötande på yttranden 
Kort bakgrund: Sedan 1940-talet bedriver vi verksamhet inom det detaljplanerade 
området, Vägga Varvsområde. Vår verksamhet omfattar försäljning, underhåll och 
service av främst småbåtar, alltså verksamhet med marin anknytning. 
Fritidsbåtar och verksamhet knutet till detta är verksamheter som utvecklas, särskilt 
inom hållbarhet och miljö. Och för Karlshamn är det väsentligt att vi följer med i denna 
utveckling. 
Vi har tidigare beskrivit hur verksamheterna med spolplatta och tankstation skall ske och 
hur de bidrar till förbättring av miljöinsatser inom fritidsbåtssektorn. 
 
Detaljplanen: Detaljplanen för Vägga Varvsområde är utarbetad med möjlighet till att 
den levande miljön som växt fram inom varvsområdet skall bibehållas och kunna 
utvecklas. Detaljplanen beskriver på ett tydligt sätt hur samverkan mellan verksamheter 
och boende skall hanteras. Samtidigt noteras ”Bostadsbebyggelsen måste dock utgå 
ifrån platsens speciella karaktär och kan inte bedömas utifrån samma kriterier som ett 
ordinärt bostadsområde”. 
 
Detaljplanen anger att området V2 fortsatt skall kunna användas för hamnändamål med 
tillhörande anläggningar och verksamheter. Av detaljplanen framgår vidare att i den mån 
verksamheterna i framtiden utvecklas, dvs förändras, så skall det ske med hänsyn till 
omgivande bostadsbebyggelse. Det har därför också införts en buffertzon med möjlighet 
att uppföra ett bullerdämpande och avskiljande plank om det behövs. 
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I detaljplanen finns också vissa angivelser på möjligen lägre avstånd än de stipulerade 
50m. 
 
Om verksamheterna i framtiden skulle bedömas ge upphov till oacceptabla olägenheter 
kommer störningarnas omfattning att prövas enligt Miljöbalken. Skulle det då visa sig att 
gällande vedertagna gränsvärden eller miljökvalitetsnormer överskrids kommer krav på 
åtgärder att föreläggas den störande verksamheten, t.ex. det ovan nämnda 
bullerplanket. 
 
Program Väggaområdet som utarbetades 2015 och är en del i Översiktsplanen anger 
vidare för området: Framtida markanvändning ska vara inriktad på marin 
verksamhet/småbåtshamn samt restaurang och verksamheter inom kultur- och 
turistsektorn. 
 
Omgivningskravet. För att klarlägga påverkan för omgivningen (det sk. 
omgivningskravet) har vi nu kompletterat ansökan, dels med en bullerutredning, dels 
beskrivit förväntade övriga konsekvenser av de planerade åtgärderna, t.ex. transporter, 
luftpartiklar mm. I utredningen finns vissa begränsningar vad gäller nyttjandetider. 
 
Grannars synpunkter: Granne 1: Riktvärdena underskrids med den begränsning som 
föreslås i bullerutredningen. Möjlighet finns till att uppföra ett plank intill XXX fastighet i 
det fall framtida behov föreligger. Synpunkterna på annan lokalisering omfattas inte av 
detta ärende. 
Granne 2: Har i stort likalydande synpunkter som XXX så samma gäller som för dom. 
Dessutom ligger deras fastighet mer än 150 meter från planerade åtgärder.  
Granne 4: Han är positiv till åtgärderna. Vi skall se om vi på något sätt kan beakta hans 
önskan om en del bevarande. 
 
Remissinstansers synpunkter: Miljöförbundet Väst. 
De är positiva till att det tillskapas en spolplatta och ser det som en ur miljösynpunkt 
prioriterad insats. Miljöförbundet väst hade dessutom helst sett att nyttjandetiden för 
spolplattan kunde utökas genom anordnande av ett bullerplank (se möjlighet i 
ovanstående kommentarer). Vi är inte främmande för det om verksamheten kommer att 
utvecklas positivt. 
 
Remissinstansers synpunkter: Räddningstjänsten. 
Synpunkterna kommer att beaktas. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på yttranden  
Tre inkomna yttranden behandlar samma synpunkter och bemötandet av dessa 
sammanställs under samma punkt.  
 
Enligt utredningen så klaras rådande riktlinjer om tvätten inte används mer än 30 min 
per timme under tiderna kl 9-16. Vill sökanden använda tvätten mer än det så får de 
utreda vidare olika bullerdämpande åtgärder.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen menar att detaljplanen möjliggör för hamn och 
hamnrelaterade ändamål varvid ett visst mått av buller alltid kommer att förekomma.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen ser ingen anledning att ifrågasätta utförd bullerberäkning 
med ekvivalenta bullernivåer. Detta är det vanliga sättet att beräkna buller på. 
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Kommunens miljöingenjör har även läst bullerutredningen för att bedöma dess rimlighet 
och kommit fram till att utredningens resultat bedöms som rimliga.  
 
Med anledning av grannars synpunkter av om verksamheten följer detaljplanen eller inte 
så finns ett tillsynsärende angående detta och det hanteras vidare i det ärendet och inte 
i nu aktuella ärende.  
 
Med anledning av grannars synpunkter att de anser att ansökta åtgärder bör placeras 
på annan plats så framhåller stadsbyggnadsavdelningen att båttvätt och tankstation 
genom sin funktion ska placeras nära vatten, vid båtar i anslutning till hamn. Detta gör 
att antalet platser i kommunen är begränsade. Vidare behövs fler båttvättar för att 
komma till rätta med föroreningarna.  
 
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 
liten avvikelse med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglag. Detta då anläggningarna 
placeras på prickad mark.  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen men som är förenlig 
med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt 
intresse. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med liten avvikelse med 
stöd av 9 kap 31c§ plan- och bygglag då genomförandetiden har löpt ut samt att det är 
ett allmänt intresse för miljön att möjliggöra platser för fler båttvättar med reningssystem 
som klarar dagens miljölagstiftning.  
 
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.  
 
Då ärendet inkom 2016 så handläggs det enligt 2016 års regelverk angå ex 
handläggningstid och taxa.   
 
Alternativ placering.  
Plats bör ligga intill hamn eller uppläggningsplats för båtar. Väggahamnen är därmed en 
naturlig plats för att utreda förutsättningarna på. De senaste åren har det framkommit ett 
betydande behov av flertalet spolplattor i Karlshamn. I dagsläget finns endast ett fåtal i 
kommunen. I flertalet avtal som kommunen nyligen skrivit om arrenden finns information 
om att kommunen ser positivt på att spolplattor anordnas. Granne har tidigare framfört 
att alternativ plats borde vara i Sternö. Handläggaren håller med om att det skulle kunna 
vara en bra plats för en spolplatta men det räcker inte med en. Det borde, ur 
miljösynpunkt, finnas många fler i kommunen. 
 
Prickmark 
Platsen är planlagt för marin verksamhet/hamn i denna användning torde spolplatta 
kunna ingå. Vad som får placeras på prickad mark (mark som inte får bebyggas) har 
förändrats under årens gång genom bland annat olika prejudicerande rättsfall. Planer 
ska även tolkas utifrån de regler som fanns när detaljplanerna gjordes. Huvudsyftet i 
denna detaljplan gällande prickmark torde ha varit att begränsa bebyggandet av nya 
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byggnader.  Bedömning är att spolplatta med tillhörande mindre cistern samt tankstation 
i en hamn är att betrakta som något som är helt i linje med planens syfte. Att ha en 
spolplatta ses också som ett allmänt intresse då det behövs för miljöns skull. Åtgärdens 
placering bedöms därmed, på prickmark, vara en liten avvikelse enligt 9 kap 31b§ samt 
även ett allmänt intresse enligt 9 kap 31c§ PBL då genomförandetiden för planen har 
löpt ut.  
 
Betydande olägenhet 
Enligt bullerberäkningen så uppfyller man riktlinjer för industribuller om spolplattan inte 
används mer än 30 min per timme och endast under de tider som sökanden anger att 
den ska vara igång per dag. Byggnadsnämnden kan inte sätta villkor på dessa siffror för 
att kunna bevilja bygglov. Dock kan kommunens miljösida, Miljöförbundet, gå in med 
tillsyn vid olägenhet i form av buller och ge sökanden försiktighetsmått som ska 
uppfyllas. Byggnadsnämnden gör bedömning utifrån sökandens inlämnade utredning att 
betydande olägenhet i form av buller inte bör förekomma så länge som sökanden håller 
sig till de uppgifter de själva lämnat och användande under vissa tider samt inte 
använder spolplattan mer än 30 min per timme. Sannolikheten för att denna båttvätt 
kommer att bli så populär att den behöver användas konsekvent från 9-16 alla vardagar 
med högtryckstvätt hela tiden bedöms som liten. Vad gäller omgivningspåverkan i övrigt 
bedöms spolplattan inte ge uppkomst till utsläpp till luft, buller eller övrig påverkan så att 
detta kan betraktas som en betydande olägenhet enligt 2 kap 9§ PBL eller 
planbestämmelse m i detaljplanen. Detta bör även ses i sammanhanget att 
Väggahamnen är och har varit under längre tid just en hamn. Om spolplattan ska 
användas längre tid än 30 min per timme som finns beskrivet i utredningen så behöver 
sökanden inkomma med bygglov för bullerplank eller utreda annan lösning så att 
bullernivåerna inte överskrids.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Rivning av slipen och markarbeten omkring denna bedöms riskera att sprida 
föroreningar. Arbetet behöver därför anmälas till Miljöförbundet, en så kallad § 28- 
anmälan om avhjälpandeåtgärder. Detta ska göras senast sex veckor innan planerat 
grävarbete. 
 
Innan installation av cisternen ska miljöförbundet informeras. 
 
I miljöprövningsförordningen anges omfattning för när verksamheter blir 
anmälningspliktiga. För tankstationer gäller anmälningsplikt om mer än 1000 kubikmeter 
bränsle hanteras per år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04 
Ritningar, daterade2013-09-25  
Broschyr, diarieförd 2016-05-20  
Situationsplan, diarieförd 2016-05-20  
Bullerutredning, inkom 2022-01-10 
Skrivelse med komplettering, inkom 2022-01-10 
Yttrande Räddningstjänsten, inkom 2022-02-28 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2022-02-22 
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Yttrande granne 1: XXX 
Yttrande granne 2: XXX 
Yttrande granne 3: XXX 
Yttrande granne 4: XXX 
Sökandens bemötande vid kommunicering av yttranden, inkom 2022-03-24 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN  

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN  

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör  

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN  
 

Byggnadsinspektör i ärendet är Pär Jansson och det är han som kan svara på tekniska 
frågor i ärendet, deltar vid tekniskt samråd samt hanterar startbesked och slutbesked.  
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Marinkompaniet, Box 121, 374 22 Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
Granne 1: XXX 
Granne 2: XXX 
Granne 3: XXX 
Granne 4: XXX 
 
För kännedom: Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Avgift: Avgift är erlagd i tidigare prövning  
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§ 93 Barkborren 2, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med förråd, 

inredande av bostad i förrådsbyggnad samt fasadändring av samma 
förrådsbyggnad B2022-159 2022/1227 

 
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! 
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. 
 
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. 
 
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 tillbyggnad av flerbostadshus, inredande av bostad i 
förrådsbyggnad samt fasadändring av samma förrådsbyggnad på fastigheten 
Barkborren 2. Ansökan innehåller även lov för en parkeringsplats tillhörande den nya 
bostaden som inryms i redan uppförd förrådsbyggnad.  
 
Beräknad tillkommande byggnadsarea är ca 10 kvm.   
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-05-04 

Sida 35(47) 

 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med bestämmelse om bostäder i form 
av radhus. 
 
Aktuell förrådsbyggnad har beviljats via tidigare bygglov. Förrådet skulle ha 
lägenhetsförråd i bakkant men största delen skulle vara förråd till maskiner och material 
som behövdes för att sköta området genom skötsel och underhåll. Det är den del som 
inte är lägenhetsförråd som sökanden nu söker om bygglov för att få ändra 
användningen på till en lägenhet. För att det ska vara lämplig för sitt ändamål som 
bostad och klara ex bestämmelser om dagsljusinsläpp och brandkrav så ingår även 
fasadändring av bygganden i ansökan. Detta för att tillskapa fler fönster m.m. 
Byggandens storlek ändras inte i och med ansökan. För att till viss del behålla vissa 
förvaringsmöjligheter inom området för skötsel så ansöks även om en mindre 
tillbyggnad av radhuslänga för användningen förråd.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till berörda grannar. Yttrande har inkommit, se beslutsunderlag. 
 
Granne anför i huvudsak att denne är emot ombyggnad av förrådsbyggnaden till en 
bostad. Den ändringen kommer att rasera lugnet och frihetskänslan i dennes hem.  
Ombyggnaden kommer att innebära total insyn till grannens hus. Granne har planerat 
sin tomt utefter detaljplanen och anser inte att de hade att förvänta sig den nya 
byggnationen som nu byggs på fastigheten Barkborren 2.  
 
Information om nybyggnationen av marklägenheter fick granne besked om när bygglov 
redan beviljats. Efter ett sådant beslut är det meningslöst att komma med någon 
invändning anser grannen.  
 
Granne anför även att de uttryckt oro för sprängningar med anledning av nybyggnation 
som pågår men inte blivit tagna på allvar. Muren utefter dennes tomt har blivit skadad. 
Sättningar uppstod redan efter fiberkabelgrävningarna. Sprängningarna inför 
nybyggnationen på Barkborren 2 har påtagligt förvärrat skadorna. Mer grävning vid 
grannes tomtmur riskerar att det blir ännu mera skadesättningar. Grannen hoppas att 
dennes yttrande respekteras och att bygglovet inte redan har beviljats i förtid även 
denna gång.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på grannens skrivelse 
Granne har haft synpunkter att de inte blev hörda innan bygglov gavs för nybyggnad av 
flerfamiljshus/radhus. Enligt plan- och bygglagen ska grannar höras om ansökan strider 
mot gällande detaljplan eller om ansökan gäller bebyggelse utanför detaljplan som inte 
är kompletterande. I ärendet bedömdes åtgärderna vara förenliga med detaljplanen 
varvid det inte krävs att grannar hörs innan beslut. Dock ska information skickas till 
grannar att bygglov har beviljats. Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att då 
byggnad redan finns som ska ändras till bostad så ökar insyn endast marginellt till 
omkringliggande bostäder. Enligt detaljplanen så är det godkänt att bygga bostäder på 
aktuell plats. Stadsbyggnadsavdelningen bedömer därmed att det inte är fråga om 
betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen.  
 
Frågan om sprängning och skador vid grävarbeten hänvisas till byggherre för de nya 
bostäderna.  
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Kommunicering 
 
Granneyttrande har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har inte inkommit med något bemötande. 
 
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 
liten avvikelse då berörd byggnad är planenlig i övrigt och befintlig. Planen är vidare i 
huvudsak utbyggd så detta blir inget prejudicerande fall.   
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer till stora delar gällande detaljplan och följer lokaliserings- och 
utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler 
 
Då ny bostad tillkommer även ny parkeringsplats som är inbakat i aktuellt bygglov. 
Bedömning görs att antalet parkeringsplatser är tillräckliga.  
 
Tillbyggnad av förråd är helt förenlig med detaljplanen liksom ny parkeringsplats. 
Fasaändring av befintligt förråd bedöms uppfylla god färg, form och materialsamverkan 
och stämma med stads och landskapsbild.  
 
Ändrad användning av förråd till bostad strider mot gällande detaljplan gällande 
detaljplanens bestämmelse om att bostäder ska utformas som radhus. Då det endast 
gäller en bostad i befintligt utförd byggnad inom detaljplan som till huvudsak redan är 
utbyggd så bedömer stadsbyggnadsavdelningen att detta kan vara att betrakta som en 
liten avvikelse. Detaljplanens genomförandetid har löpt ut.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer vidare att det inte är fråga om betydande 
olägenhet enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen då byggnad redan finns och utökning av 
ex insyn till grannar är marginell så avstånd tillnärliggande grannfastigheter är relativt 
stort. Detaljplanen medger bebyggelse av bostäder på denna plats.   
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-04-13 
Nybyggnadskarta inkom 2022-03-16 
Fasadritning inkom 2022-03-16 
Markplaneringsritning inkom 2022-03-16 
Sammanställning e-tjänst ansökan inkom 2022-03-13 
Fasad/plan/sektionsritning Plan/fasad inkom 2022-03-13 
Bilaga, granneyttrande med erinran inkom 2022-03-29 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats 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 Thomas 
Norman.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Be fastigheter i Karlshamn AB, XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Grannar/Sakägare: XXX 
 
Avgift: 10 438 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 94 XXX, Bygglov för ändrad användning och fasadändring av flerbostadshus 

B2022-145 2022/1253 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag (2010:900). 
 
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 bygglov för ändrad användning och fasadändring av flerbostadshus på 
fastigheten XXX.  
 
Ansökan avser ändrad användning från lokal till bostad i bottenvåningen på byggnaden 
på XXX. Åtgärden innebär igensättning av butiksfönster och istället insättning av nya 
fönster av PVC. Samt byte av befintliga fönster i bottenplan från bruna träfönster till vita 
plastfönster.  
 
För fastigheten finns ett pågående ärende om olovligt fönsterbyte BN 2022-000025.  
Byggnaden hade tidigare bruna sidohängda fönster av trä med mittpost. Dessa har blivit 
utbytta, utan bygglov, till vita fönster av PVC. Åtgärden bedöms vara bygglovspliktig 
eftersom byggnaden ligger inom ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
(så kallat 8:13 område) och åtgärden ändrar byggnadens utseende. Bygglov bedöms 
inte kunna beviljas i efterhand eftersom åtgärden strider mot plan- och bygglagen och 
bevarande och utvecklingsplanen. Detta ärende hanteras separat.  
 
De nya plastfönstren i byggnaden har grövre dimensioner på båge, karm och mittpost 
vilket innebär minskad glasyta och ett förändrat utseende på huset. De nya fönstren har 
en annan kulör och en annan glansighet (de är glansiga och kritvita) jämfört med de 
tidigare bruna träfönstren som hade en matt yta, var målade i en dämpad kulör och 
hade smäckra dimensioner. 
 
Den föreslagna lägenheten uppfyller inte svensk standards krav på matplats. Matplatser 
ska dimensioneras för det antal personer som lägenheten är avsedd för plus två 
personer till. Lägenheten är dimensionerad för tre personer men det finns bara plats för 
fyra personer vid matbordet. Lägenhetens kök har inte tillgång till dagsljusinsläpp.  
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och inom riksintresset Karlshamns 
innerstad och inom område som omfattas av Karlshamns kommuns bevarande- och 
utvecklingsplan. 
 
Byggnaden uppfördes 1901 efter ritningar av byggmästare och arkitekt Svante 
Svensson, en av Karlshamns mest framträdande arkitekter vid tiden kring sekelskiftet 
1900 som har ritat och byggt Karlshamns största märkesbyggnader som 
Sparbankshuset, stadshotellet, Bodetorpsskolan m.fl.  
 
I Karlshamns innerstadsbyggelse, en inventering av XXX beskrivs byggnaden så här: ” 
kombinerat affärs och bostadshus från (förra) seklets första år med tidstypisk välarbetad 
fasad där växlingen mellan tegel och puts ger en dekorativ karaktär”. 
Den enda ändring av byggnaden som skett sedan denna bedömning gjordes är att 
fönstren som blivit utbytta.  
 
I förarbetena till den lagstiftningen som berör varsamhetskravet kan man läsa att ”inte 
tillräcklig uppmärksamhet tidigare har ägnats åt bebyggelsens ursprungliga värden som 
innefattar trohet inte bara mot originalets utseende, utan även mot den teknik och de 
material med vilket det åstadkommits”. Detta uttalande ifrån lagstiftaren bekräftar att de 
värden som ligger i material och utförande ska ha stor betydelse vid lovprövningen.  (jfr 
prop. 1997/98:117 sid. 20–21) 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Åtgärden bedöms strida mot plan- och bygglagen 8 kap 17 § varsamhetskravet och 8 
kap 13 § förvanskningsförbudet. För en tegelbyggnad uppförd år 1901 är plast ett 
främmande material och med hänsyn till det sammanhang som byggnaden befinner sig i 
(riksintresse för kulturmiljövård Karlshamns innerstad) måste krav ställas på att 
byggnaden ska behålla sin genuina karaktär.  
 
Eftersom lägenheten inte har tillräckligt stor matplats eller dagsljusinsläpp i köket så är 
lägenheten inte lämplig för sitt ändamål enligt 8 kap 1 § första punkten och eftersom 
åtgärden innefattar plastfönster så uppfyller den heller inte 8 kap 1 § andra punkten om 
att åtgärden ska ha en god form-, färg- och materialverkan. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-04-19 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-03-29 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-03-08 
Situationsplan inkom 2022-03-08 
Planritning inkom 2022-03-08 
Fasadritning Väster inkom 2022-03-08 
Fasadritning Öster/norr, befintligt inkom 2022-03-08 
Fasadritning Öster/norr, nytt utseende inkom 2022-03-08 
 
  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidsformer-handlingsprogram-for-arkitektur_GL03117
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidsformer-handlingsprogram-for-arkitektur_GL03117
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
 
Avgift: 3 872 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 95 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Hur går vi vidare med kvarteret Pilen 

 Dialogmöte gestaltad livsmiljö 

 Bodetorpsskolan 

 Planprocess hamnen vs extern aktör 

 Bygglov Matvik 

 Föreningen Norden 

 Rekrytering  

 Möte angående detaljplan vid Idrottsvägen 
 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson informerar om ärende gällande XXX. 
Han informerar också om ärende gällande fastigheten XXX, rättelse har skett. 
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§ 96 Positiva erfarenheter från verksamheten 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson informerar om ärenden där rättelser har skett. 
 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck informerar att under februari – maj är 80 % av alla 
ansökningar inkomna via e-tjänsten. Av alla inkomna ärenden är ca 30 % 
företagsärenden. 
 
Lov och förhandsbesked får ta max 10 veckor att handlägga men kan förlängas till 20 
veckor. Det som tar tid i ärenden är grannhöranden och remisser samt kommuniceringar 
av dessa. Vissa ärenden är komplexa och kan kräva många utredningar. 
 
De flesta ärendena hanteras och beslutas inom 6 veckor. 
 
Sökanden som har fått ett beslut har också fått en länk med frågor om hur sökanden 
upplevt sitt bemötande från stadsbyggnadsavdelningen. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-05-04 

Sida 43(47) 

 
 
§ 97 Redovisning av delegationsbeslut 4:e maj 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 2022-03-30 – 2022-04-19.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2022-03-30 – 2022-04-19 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-03-30 – 2022-04-19 ByggR 
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§ 98 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet 4:e maj 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-04-19 Asarum 8:25 m.fl. Underrättelse om avslutad 

förrättning, ledningsrätt berörande 

Asarum 8:25 m.fl. 

K15320 
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§ 99 Handlingar för kännedom 4:e maj 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-03-30 – 2022-04-19 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2022-03-30 – 2022-04-19 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-03-30 – 2022-04-19 ByggR 
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§ 100 Beslutsuppföljning 4:e maj 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-04-19 
Ärenderapport mätning 2022-04-19 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-05-04 

Sida 47(47) 

 
 
§ 101 Detaljplan för del av Karlshamn 5:1 (Idrottsvägen) - beslut om att starta 

detaljplanearbetet 2019/3917 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
del av Karlshamn 5:1 (Idrottsvägen). 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning av området vid Idrottsvägen i Vägga, på fastigheten 
Karlshamn 5:1, inkom 2019-12-09. Ansökan inkom i form av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut, § 231, 2019-10-01. 
 
Byggnadsnämnden ställde sig 2020-03-18 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att 
stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Planbesked, daterat 2020-03-18. Protokollsutdrag BN § 64/2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Fredrik Ingstorp, planarkitekt 
Ann-Sofie Johansson, controller 
 


