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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15 – 11:45, ajournering 09:40 – 10:00 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) t.o.m. § 112 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Linde fr.o.m. § 113 
Ingvar Andersson (S) § 126 
Lennart Lindqvist (S) § 126 
Johan Wolgast (MP) § 126 

 Kennet Bengtsson (S) 
Lars Hasselgren (M) 
Gitte Ejdetjärn (S) 
Stefan Sörensson (L) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Linde 
Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(S) t.o.m. § 112 
(MP) §§ 102-125 
(M) ej § 119 
(S) §§ 102-125 
(S) §§ 102-125 

 

Övriga Emina Kovacic 
 
Jesper Bergman 
Lena Jarl Hellgren 
Pontus Wallin 
Ann-Sofie Johansson 
Elisabeth Rydberg 
Adam Lorentsson 
Thomas Norman 
Sofi Ridbäck 
Matilda Natt och Dag 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
§§ 109-126 
Miljöstrateg §§ 102-104 
Planarkitekt §§ 102-104 
SMHI §§ 102-104 
Controller §§ 102-105 
Arkitekt §§ 104-108 
Byggnadsinspektör §§ 106-112 
Byggnadsinspektör §§ 109-113 
Bygglovarkitekt §§ 109-116 
Bygglovarkitekt §§ 110-126 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 102-126  

Utses att justera Mats Bondesson (C) 

Justeringsdatum  2022-05-30 
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Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Mats Bondesson 

Digitalt signerad 
 

 

 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2022-05-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-05-31 

Tillkännages t.o.m.: 2022-06-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 102 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Mats Bondesson (C) till att justera protokollet. 
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§ 103 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 104 Information om klimatanpassningsplan för Karlshamns kommun (BN) 

2020/3715 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun (kommunen) håller på att ta fram en klimatanpassningsplan enligt 
kommunstyrelsens beslut 2021-03-09, § 62. Planen ger stora fördelar genom 
förebyggande anpassning och beräknas vara klar kring årsskiftet 2022/23. Planen är en 
förutsättning för en samhällsplanering utifrån nuvarande och framtida klimat, den ger 
också bättre möjligheter att planera bebyggelse m.m. i områden som är särskilt utsatta 
för effekterna av ett förändrat klimat, exempelvis i områden med översvämningsrisk.  
 
Arbetet kommer att vara omfattande och fortgå under mycket lång tid. Tillräckliga 
resurser behöver avsättas inom hela kommunkoncernen för arbetet med att genomföra 
åtgärder, uppföljning och utvärdering. Resurserna kommer att fördelas över en lång 
tidsperiod. Att agera proaktivt är dock med stor sannolikhet billigare över tid än att låta 
bli att förebygga genom klimatanpassning. Arbetet med klimatanpassning och minskad 
klimatpåverkan måste ske parallellt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 105 Resultatrapport januari - april 2021/3547 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden 
januari-april 2022. 
 
Byggnadsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om plus 500 tkr helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport BN januari-april 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 106 Detaljplan för Guö 1:31 - beslut om antagande 2018/2435 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2022-05-10 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2022-05-10, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för Guö 1:31, Åryd, Karlshamns 
kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
  
Sammanfattning 
 
Planområdet är beläget vid Guövik, cirka en km söder om Åryds centrala delar.  
Planförslaget innebär att bebyggelse för bostäder, hotell och kontor möjliggörs inom 
planområdet. Vid ett antagande av planförslaget avses strandskyddet upphävas inom de 
delar som planläggs som kvartersmark och allmän plats gata. I övrigt kvarstår 
strandskyddet och planförslagets utformning avser sammantaget medverka till att syftet 
med strandskyddet värnas. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 25 maj 2021, § 143 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 36 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2022 att granskning skulle genomföras. 
Granskning för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 - 28 mars 2022. 
Totalt inkom 19 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av 
planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring 
och detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 
Plankarta med bestämmelser, daterad 2022-05-10 
Planbeskrivning, daterad 2022-05-10 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-02-08 
Granskningsutlåtande, daterad 2022-05-10 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-04-30 
Grundkartan, upprättad 2019-11-05, reviderad 2022-05-03.  
Inventering och bedömning av träd på Guö 1:31, daterad 2020-03-09, rev. 2021-04-30 
Planeringsunderlag/Geoteknik, daterad 2021-04-30 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 2021-04-30 
VA-utredning, daterad 2022-05-06 
Trafikutredning, daterad 2021-04-30, rev. 2021-10-21 
Historisk inventering, 2020-02-11, rev. 2020-05-04 
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Kulturhistorisk utredning, daterad 2020-03-09, rev. 2020-05-04 
Fastighetsförteckning, daterad 2021-05-19, kontrollerad 2022-03-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Anders Värdshus i Guö AB, XXX 
Lloyd´s Arkitektkontor AB, XXX 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 107 Upphävande av del av detaljplaner för Karlshamn 2:1 och 5:1 - beslut om 

granskning 2020/3358 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2022-05-18 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2022-05-18, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av kommunstyrelsen mot bakgrund av att Väggaparken i 
Karlshamn är ett riksintresse för kulturmiljövården. För att skydda riksintresset pågår ett 
arbete med att införa områdesbestämmelser som ska värna den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen i Väggaparken. För att kunna införa områdesbestämmelser 
behöver delar av äldre stadsplaner upphävas. Endast mark som upptas av byggnader 
och till dessa tillhörande, ianspråktagna, tomter ingår i upphävande. De delar av parken 
som ligger inom detaljplanerat område men som ej upptas av tomtmark kommer 
fortsätta vara reglerat enligt gällande detaljplaner. I arbete ingår uppdraget att hitta 
lämpliga tomtavgränsningar. 
 
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 23 juni 2021, § 173 att samråd skulle genomföras. Ett 
gemensamt samråd för ”Områdesbestämmelser för Väggaparken” och ”Upphävande av 
del av detaljplaner för Karlshamn 2:1 och 5:1” genomfördes under perioden 16 augusti 
månad – 6 september 2021. Totalt inkom 32 yttranden. Samtliga yttranden finns 
återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10, reviderad 2022-05-18  
Plankarta, daterad 2022-05-18 
Planbeskrivning, daterad 2022-05-18 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-05-18 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 108 Områdesbestämmelser för Väggaparken, del av fastigheterna Karlshamn 2:1 

och 5:1 m.fl. - beslut om granskning 2020/3358 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2022-05-18 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2022-05-18, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av kommunstyrelsen mot bakgrund av att Väggaparken i 
Karlshamn är ett riksintresse för kulturmiljövården. För att skydda riksintresset har ett 
förslag till områdesbestämmelser, som ska värna den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i Väggaparken, tagits fram. Områdesbestämmelserna syftar till att 
säkerställa riksintresse för kulturmiljön inom Väggaparken, Karlshamn, samt att hitta 
lämplig tomtavgränsning för de arrendetomter som finns i området. 
Områdesbestämmelserna ska utgöra underlag för ställningstaganden i samband med 
bygglov, fastighetsbildning och fortsatt planering. En viktig del av planarbetet är att 
sprida kunskap och informera om de stora värden som bebyggelsen besitter. 
 
Ett genomförande av områdesbestämmelser bedöms inte få betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 23 juni 2021, § 173 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 16 augusti månad – 6 september 2021. Totalt 
inkom 32 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10, reviderad 2022-05-18 
Plankarta, daterad 2022-05-18 
Planbeskrivning, daterad 2022-05-18 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-05-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark och exploateringsingenjör: Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-05-25 

Sida 12(57) 

 
 
§ 109 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage B2022-204 2022/1470 
 
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 garage 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 med tomtplatsavgränsning. 
 
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 nybyggnad av garage på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mörrumsån inom strandskyddat område.  
Marken är idag: Tomten är i anspråkstagen, används idag som gräsmatta. 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Grönområden. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
  
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Ingen påverkan då det är vanlig villa gräsmatta på platsen. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
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Kommunicering 
 
Remissyttranden från och negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden 
2022-05-04 som ombetts yttra sig senast 2022-05-09 om de vill. 
 
Sökande har inte inkommit med något bemötande. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Upplysning om bygglovsplikten för garaget 
 
Innan garage får byggas krävs verkställbart beslut om bygglov samt beslut om 
startbesked. För mer information om detta och om hur du går tillväga för att söka 
bygglov läs på: Carport/förråd/garage - Karlshamns kommun. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-03 
Remissvar, inkom 2022-04-26 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2022-04-03 
Situationsplan, inkom 2022-04-03 
Fotografi, inkom 2022-04-03 
Fotografi, inkom 2022-04-03 
Fotografi, inkom 2022-04-03 
Tomtplatsavgränsning, upprättad 2022-05-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 10 142 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 

https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/da-behovs-bygglov-eller-anmalan/carport-forrad-garage/
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§ 110 Toppmurklan 1 (Prästslättsvägen 2), Bygglov för inglasning av balkong 

flerbostadshus B2022-225 2022/1469 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar enligt nedanstående motivering,  
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§, med hänvisning till 8 kap 1§ 2p, 2 kapitlet 6 § 
1 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Reservationer 
 
Magnus Olsson (M) och Lars Hasselgren (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
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. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus på fastigheten 
Toppmurklan 1 (Prästslättsvägen 2). 
 
Arean på inglasningen är 6 kvm och ritningarna visar att inglasning ska bestå av fem 
rutor av 6mm glas med grå aluminium.  
 
Flerbostadshuset där inglasningen ska ske har fasad av gul fasadsten, vita fönster och 
de balkonger som är inglasade på detta hus sedan tidigare har indelningen fyra rutor i 
bredd. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Kommunicering 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
 
Sökanden har framfört att glaspartierna redan är tillverkade efter måttanpassning och 
köpta för totalkostnaden 60 000 kronor inklusive montagekostnad, innan beslut om 
bygglov är fattat. Därför yrkar XXX på att bygglov beviljas så att de kommer till 
användning. Enligt uppgift finns det i ett grannhus inglasning nyligen gjord med 5 rutor i 
bredd. Denna inglasning förefaller sakna bygglov och har därmed sannolikt aldrig 
prövats mot plan- och bygglagen. 
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Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens muntliga yttrande 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det faktum att fönsterpartierna är 
köpta innan beslut om bygglov inte ska vägas in i prövningen av ansökan mot plan- och 
bygglagen. Bedömningen är att inglasning med fyra rutor i bredd harmoniserar bättre 
med likvärdiga befintliga inglasade balkonger och passar bättre ihop med befintliga 
fönsters bredd som liknar bredden det blir per glas med inglasning av fyra rutor i bredd. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Inglasningen enligt ansökan med den avvikande indelningen 5 rutor istället för 4 rutor 
som det till överväldigande del är på övriga byggnader samt det finns bygglov för sedan 
tidigare från 1987, bedöms följa kraven på god form-, färg och materialverkan och 
intresset av en god helhetsverkan med hänvisning till 8 kap 1§ 2p och 2 kapitlet 6 § 1 p 
och 8 p plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-02 
Yttrande från tillverkaren av fönsterpartiet, diariefört 2022-05-11 
Yttrande från sökande som anger att 5 glasad indelning finns på Prästslättsvägen 22, 
diariefört 2022-05-10 
Bild på balkong med 5 glasad indelning på Prästslättsvägen 22, diariefört 2022-05-10 
Yttrande från sökande som överklagar beslutet, diariefört 2022-05-09 
Tidigare beviljat bygglov för inglasning av balkonger, inlagt 2022-05-04 
Bildspel på befintliga främst fyrglas inglasningar av balkonger, upprättad 2022-05-03 
Medgivande från BRF Karlshamnshus 11 inkom 2022-04-27 
Detaljritning Glasparti med måttsatt indelning i 5 rutor inkom 2022-04-26 
Situationsplan med placering markerad inkom 2022-04-26 
Fasadritning utan inglasade balkonger runtom med 4 rutor inritade inkom 2022-04-26 
Kontrollplan inkom 2022-04-26 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-04-24 
Fotografi på fasad där 2 balkonger är inglasad med 4 rutors glaspartier inkom 2022-04-
24 
Fotografi på fasad där 2 balkonger är inglasad med 4 rutors glaspartier inkom 2022-04-
24 
Sammanställning e-tjänst, ansökan om inglasning av balkong inkom 2022-04-17 
Planritning inkom 2022-04-17 
 
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. 
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Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Gitte Ejdetjärn (S) yrkar att ansökan ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer yrkandena mot tjänstemannaförslaget och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet, det vill säga att bevilja ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: Bostadsrättsföreningen Karlshamnshus 11, Prästslättsvägen 30, 374 
40, Karlshamn 
 
 
Avgift: 4 837 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 111 XXX, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad B2022-186 2022/1468 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra veckor efter 
det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! Byggsanktionsavgift kan tas 
ut om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
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. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Ansökan avser komplementbyggnad med måtten 3 x 6 meter. Byggnaden innehåller 
bastu, dusch, omklädningsrum och förråd. Fasaden ska vara av naturgrå träpanel och 
taket ska vara av svart papp. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 18 kvm. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Beslut om anmälan och startbesked för attefallshus har nyligen beviljats vid den södra 
tomtgränsen på fastigheten. 
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Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Grannarna norr om fastigheten är starkt 
negativa och godkänner ingen byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter. De anser att 
byggnaden ska placeras vid den södra gränsen bredvid attefallshuset och accepterar 
inte att komplementbyggnaden tar den fria utsikten för dem. 
 
Kommunicering 
 
Negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att kontakt har tagits med berörda grannar innan ansökan om 
bygglov gjordes. Efter mötet har komplementbyggnaden flyttats närmre huset. 
Placeringen av byggnaden är gjord med tanke på att den ska leda till att insynen från 
grannen till deras uteplats ska minska. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att ansökan är planenlig och följer 
detaljplanen. Grannarnas synpunkter bedöms inte vara en betydlig olägenhet i lagens 
mening som leder till att ansökan ska avslås. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-02 
Situationsplan inkom 2022-05-10 
Fasadritning inkom 2022-04-27 
Bemötande på grannens erinran från sökande inkom 2022-04-26 
Yttrande från granne, med erinran inkom 2022-04-02 
Yttrande från granne, med erinran inkom 2022-04-02 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-03-24 
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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 

 brandskyddsbeskrivning som redovisar hur kraven på förhindrande av 
brandspridning enligt BBR 5:611 uppfylls under byggnationen har redovisats och 
godkänts av BN 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Grannar med erinran: 
XXX 
XXX 
 
 
Avgift: 8 286 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 112 XXX, Anmälan om väsentlig ändring av småbåtshamn utan erforderligt 

bygglov och starbesked B2021-671 2022/1473 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att avskriva ärendet med stöd av 11 kap § 5 plan- och bygglagen med hänvisning till 6 
kapitlet § 1 plan- och byggförordningen. 
 
Upplysningar 
 
De åtgärder som har utförts kan dock kräva tillstånd för vattenverksamhet från 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
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 en anmälan om åtgärd i strid med Plan- och bygglagen (2010:900) 
gällande väsentlig ändring av småbåtshamn på fastigheten XXX.  
 
Ärendet är initierat genom en förfrågan om den förändring som sker i småbåtshamnen 
kräver för tillstånd. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Området är detaljplanelagt och 
strandskyddet är upphävt. 
 
Yttranden 
 
Delägare i fastigheten XXX samt berörd granne, ägare till XXX, har fått möjlighet att 
yttra sig över detta förslag samt över riktigheten i det bilagda bedömningsunderlag som 
tillhör ärendet. Yttranden ska ha kommit in senast 2022-05-23. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen konstaterar att småbåtshamnen har förändrats påtagligt 
under senare år, men att ändringen inte anses vara en väsentlig ändring av 
småbåtshamn, i lagens mening, som skulle erfordra ett beviljat bygglov. Som stöd för 
denna bedömning kan nämnas att antalet båtplatser inte väsentligen har ökat.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör också bedömningen att enskilda ändringar inte skulle 
ha erfordrat ett beviljat bygglov eller marklov. 
Stadsbyggnadsavdelningen har tagit del av ett dokument/mail gällande en planerad 
förändring av rubricerad småbåtshamn, som bilagds en ansökan om vattenverksamhet 
för åtgärderna i en framtida förändring av småbåtshamnen. Stadsbyggnadsavdelningen 
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bedömer att en förändring av småbåtshamnen i paritet med nämnda dokument/mail är 
bygglovspliktigt.  
 
Om antalet båtplatser utökas, eller om andra förändringar sker, kan även detta vara en 
väsentlig ändring av småbåtshamn som kräver verkställbart bygglov och startbesked 
innan det får utföras. 
 
För mer information om lovplikt för småbåtshamn, läs på: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/hamnar-for-fritidsbatar/. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-09 
Yttrande från ägare till XXX inkom 2022-03-25 
Ansökan om vattenverksamhet i efterhand för sjösättningsramp, vassborttagning och 
kajrenovering, samt i förväg för ytterligare kajrenovering. inkom 2022-03-25 
Yttrande från delägare med beskrivning av hur småbåtshamnen är tänkt att byggas ut 
inkom 2022-03-30 
Fotografi på kaj mot XXX som byggs sannolikt för att skapa nya båtplatser inkom 2022-
03-30 
Fotografi på kaj mot XXX som byggs sannolikt för att skapa nya båtplatser inkom 2022-
03-30 
Fotografi på nybyggd sjösättningsramp, vägen till rampen förefaller i huvudsak vara 
byggd på grannens mark utan tillstånd, inkom 2022-03-30 
Länsstyrelsens beslut om tillfälligt förbud för anmäld vattenverksamhet, daterat 2022-03-
24 
Förfrågan om det finns tillstånd för arbetet som sker, inkommen 2021-11-22 
 
Yrkande 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Anmälare och berörd granne:  
XXX 
 
Berörda ägare till grannfastighet:  
XXX 
XXX 
 
Fastighetsägare och byggherrar:  
XXX 
XXX 
XXX 
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§ 113 Hallö 1:24, Bygglov för nybyggnad av vindskydd B2022-212 2022/1481 
 
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). 
 
Upplysningar 
 
Åtgärden erfordrar dispens från strandskyddet. Kontakt tas med Länsstyrelsen i 
Blekinge län.  
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra veckor efter 
det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! Byggsanktionsavgift kan tas 
ut om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten Hallö 1:24. 
 
Vindskyddet är på 18,5 kvadratmeter byggnadsarea och ska serva det rörliga friluftslivet. 
Vindskyddet grundläggs på betongplintar och får en grå träfasad och ett svart papptak. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 
 
Yttranden 
 
Fastighetsägaren Karlshamns kommun har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har 
inkommit. 
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationens lokalisering, placering och utformning är lämplig för sitt ändamål, har en 
god färg-, form- och materialverkan och en ringa omgivningspåverkan 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-10 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2022-04-07 
Ansökan, inkom 2022-04-07 
Fotografi, inkom 2022-04-07 
Situationsplan/flygfoto, inkom 2022-04-07 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns kommun, Filippa Sjöberg, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
 
 
Avgift: 6 105 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 114 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus m.m. B2022-

182 2022/1441 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för rivning av enbostadshus samt nybyggnad 
av enbostadshus, trädäck, pool och förråd 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. Hela fastigheten är avgränsning.  
 
att villkora beslutet om dispens med:  
 

 tomtplatsavgränsningens gräns mot hav i sydväst och skogsparti i norr ska 
tydligt avgränsas med häck, planering stenrad eller liknande.   

 

 4 m från fastighetsgräns mot sydväst (havet) och in på tomten ska lämnas utan 
byggnationer av trädäck. 

 
Reservationer 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) reserverar sig mot att rivning sker 
samt nybyggnad. 
 
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 nybyggnad av enbostadshus m.m. på fastigheten XXX. 
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Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område. 
Marken är idag: tomt till äldre fritidshus. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: tomten består av gräsmatta, träd och värdena inte påverkas påtagligt.  
Det har varit tomt under lång tid och att allmänheten inte haft tillträde innan och att det 
därför inte påverkas. 
 
Brygga syns på situationsplan men ingår inte i denna ansökan och inte i detta beslut. 
Bryggans strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet ska hanteras av 
Länsstyrelsen.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har följande synpunkter: 
Miljöförbundet bedömer att det finns förutsättningar för att bevilja dispens för i huvudsak 
vad som ansöks. Sökta åtgärder bedöms dock öka hemfridszonen och då allmänheten 
idag har möjlighet till passage längs vattnet ska denna möjlighet säkerställas i 
dispensbeslutet. Vår bedömning är att detta kan uppnås med att tomtplatsen mot havet 
och skogsområdet i norr tydligt märks upp i terrängen samt att trädäcket mot havet inte 
får anläggas närmare än fyra (4) meter ifrån fastighetsgränsen. Ovan kan skrivas in som 
villkor i ett eventuellt beslut om dispens. 
 
Miljöförbundet noterar att det finns en brygga inritad på skiss över fastigheten. 
Anläggande av brygga är vattenverksamhet vilket kräver anmälan/tillstånd och 
strandskyddsdispens. Ansökan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen. I en sådan 
ansökan kan också strandskyddet prövas om sökanden begär det. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har inkommit med en reviderad karta där mindre trädäck syns. Sökanden har 
även förtydligat att brygga inte ingår i aktuell ansökan.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Noteras att ny situationsplan kommer prövas till beslutet.  
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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. Dock har dispensen försett med villkor för att säkerställa fri 
passage längsmed vattnet och att den privata zonen på fastigheten inte utökas mot 
vattnet.  
 

 tomtplatsavgränsningens gräns mot hav i sydväst och skogsparti i norr ska 
tydligt avgränsas med häck, planering stenrad eller liknande.   

 

 4 m från fastighetsgräns mot sydväst (havet) och in på tomten ska lämnas utan 
byggnationer av trädäck. 

 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-04 
Sammanställning e-tjänst, info vid bemötande kommunicering, inkom 2022-05-04 
Situationsplan, rev efter MBV´s yttrande, inkom 2022-05-04 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2022-04-26 
Sammanställning e-tjänst, komplettering, inkom 2022-04-04 
Karta, Byggnader som ska rivas, inkom 2022-04-04 
Sammanställning e-tjänst, Ursprunglig ansökan, inkom 2022-03-23 
Fotografi, komplementbyggnad, inkom 2022-03-23 
Fotografi, äldre fritidshus, inkom 2022-03-23 
Fotografi, komplementbyggnad 2, inkom 2022-03-23 
Fotografi, mot vattnet längsmed stenmur, inkom 2022-03-23 
Fotografi, äldre fritidshus 2, inkom 2022-03-23 
Fasadritning, norr/öster, inkom 2022-03-23 
Fasadritning, vy öster, inkom 2022-03-23 
Fasadritning, vy väster, inkom 2022-03-23 
Planritning, nedre plan, inkom 2022-03-23 
Tomtplatsavgränsning, daterad 2022-05-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Ombud: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 10 142 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 115 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad, 

stödmur B2022-122 2022/1406 
 
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, då ansökan strider mot 
gällande detaljplan. 
 
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 nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på 
fastigheten XXX, samt stödmur och mur. 
 
Bostadshuset är ett suterränghus med två plan.  
 
Beräknad bruttoarea för åtgärden är 219 kvm enligt ansökan och byggnadsarea 238 
kvm enligt ansökan. Bostadshusets yta 238 kvm byggnadsarea och garaget 42kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen reglerar bland annat 
bostäder i två våningar, 8,5 m totalhöjd. Stenmur ska bevaras, 30 % av tomtens yta får 
man bygga i bruttoarea dock max 180kvm byggnadsarea i huvudbyggnad och 50kvm för 
komplementbyggnader.  
 
Tomten är sluttande till sin karaktär. Entré är placerad mot gatan på högsta delen för att 
klara tillgänglighet på tomt.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Ansökan strider mot gällande detaljplan då den beskriver en byggnadsarea på 238 kvm 
för bostadshuset, 58 kvm mer än planen medger och ca 32 % avvikelse.  
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 en avvikelse på 32 % i 
detta fall inte är att betrakta som en liten avvikelse och att bygglov därmed inte bör ges.   
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-03 
Marksektionsritning inkom 2022-03-21 
Marksektionsritning inkom 2022-03-21 
Marksektionsritning inkom 2022-03-21 
Marksektionsritning inkom 2022-03-21 
Markplaneringsritning detalj inkom 2022-03-21 
Marksektionsritning inkom 2022-03-21 
Markplaneringsritning översikt inkom 2022-03-21 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-02-23 
Fasadritning Bostadshus öster/söder inkom 2022-02-23 
Fasadritning Bostadshus norr/väster inkom 2022-02-23 
Situationsplan inkom 2022-02-23 
Fasadritning Garage söder/väster inkom 2022-02-23 
Fasadritning Garage öster/norr inkom 2022-02-23 
Sektionsritning Bostadshus inkom 2022-02-23 
Sektionsritning Garage inkom 2022-02-23 
Planritning Garage inkom 2022-02-23 
Planritning Bostadshus inkom 2022-02-23 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: Asarums Bilrekond AB 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 5 808 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 116 Horsaryd 2:41 (Vekerumsvägen 330-31), Bygglov för utökning av upplag 

B2022-88 2022/1451 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
ordförandens förslag,  
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
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. 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet (anmälan inlämnad) samt 
Länsstyrelsen (jordbruksmark, åkerholmar, stenmur m.m.) 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för utökning av upplag på fastigheten Horsaryd 2:41 
(Vekerumsvägen 330-31). 
 
Upplag har funnits på platsen i ca 4 år. Aktuell ansökan gäller en mindre utökning av 
befintligt upplag om ca 13148kvm. Inga nya byggnader finns med i ansökan. Sökanden 
har angett höjder på nya högar till max +25 m över nollplanet (OBS! inte 25 m höga 
högar utan ca 5 m ). Marken för upplag föreslås att fyllas upp. Befintlig infart föreslås 
användas. Sökanden har redovisat att ökning av transporter kommer att vara marginell.  
 
På sökandens karta/situationsplan finns det två områden markerade. Område 1 och 
område 2. Sökanden har förtydligat att område 2 inte ska ändras men han ville ta med 
att han ska få köpa det området. Området närmast järnvägen. Det är område 1 som han 
önskar ha upplag på.  
 
Upplag kommer att bestå av jord, betong, asfalt, trä, ris och schaktmassor. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-05-25 

Sida 30(57) 

 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanelagt 
område.  
 
Befintligt upplag hanterades via förhandsbesked som gavs 2015-03-25. Beslutet 
överklagades och slutgiltigt beslut från domstol gavs 2015-09-01. Bygglov gavs 2016-
01-20 vilket överklagades och slutgiltigt beslut från domstol gavs 2017-01-03. 
Startbesked gavs 2018-07-19. 
 
Platsen för den tilltänkta utökningen av upplag utgörs av kanten på ett större 
åkermarksområde. Befintligt upplag låg, när förhandsbesked och bygglov gavs, i kanten 
på samma jordbruksområde. Befintligt område tillsammans med utökning avgränsas i 
söder av Vekerumsvägen och i nordost av Blekinge kustbana. I nordost ligger 
Räddningstjänstens övningsplats. Tunga fordon trafikerar idag Vekerumsvägen när de 
ska till Stillerydshamnen och till Södra Cell. Verksamheten ligger i anslutning till större 
väg med närhet till E22 och Stillerydshamnen. 
 
I västra delen av område som är ansökt för upplag går en luftledning.  
 
Kommunens översiktsplan beskriver att verksamheter ska förläggas väster om 
Karlshamn. Området runt Vekerum ska kunna vara en blandning mellan verksamheter 
och bostäder.  
 
I kanten av området finns åkerholmar som kan vara biotopskyddade.  
 
Planerad verksamhet är anmälningspliktig enligt Miljöbalken och Miljöförbundet Blekinge 
Väst har en inlämnad anmälan. Försök till samordning mellan Miljöförbundet och 
Stadsbyggnadsavdelningen har gjorts men har inte kunnat utföras fullt ut då ansökan 
och anmälan inte inkom samtidigt till myndigheterna.   
 
Enligt sökanden har länsstyrelsen fattat ett beslut att ta jordbruksmark ur produktion. 
Dock har Länsstyrelsen ännu inte fattat beslut om dispens eller ej gällande 
biotopskyddet.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst, Länsstyrelsen, 
Räddningstjänsten, E.ON och Trafikverket. 
Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag. 
 
Miljöförbundet. Den planerade verksamheten kräver anmälan av miljöfarlig verksamhet 
till miljöförbundet. Miljöförbundet har informerat sökanden om detta. Sökanden har 
också fått information om att bygglovsärendet och anmälningsärendet bör samordnas. 
Någon anmälan av miljöfarlig verksamhet har ännu inte inkommit till miljöförbundet (vid 
datum för remissvar, därefter har anmälan inkommit, red Stadsbyggnadsavdelningens 
anmärkning). Platsens lämplighet kommer att prövas i anmälningsärendet. 
Miljöförbundet kan därför inte lämna synpunkter i detta skede. 

 
Länsstyrelsen. Fastigheten Horsaryd 2:41 omfattas av riksintresse för 
Försvarsmakten enligt 3 kap. 9§ MB vad gäller lågflygningsområde samt MSA-område. 
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Aktuellt område utgörs av jordbruksmark med två åkerholmar. Enligt flygbild av området 
ser det ut som att det finns en stenmur längs med norra sidan av området. Både 
stenmur och åkerholmar är biotopskyddade enligt kap. 7 § 11 MB. När det finns risk för 
skada på åkerholmar och stenmur i jordbruksmark måste verksamhetsutövaren söka 
dispens från biotopskyddet hos länsstyrelsen. Enligt den bifogade kartan Situationsskiss 
över Horsaryd 2:41 verkar verksamhetsutövaren planera ett upplag av massor, betong 
och dylikt på en av åkerholmarna. Länsstyrelsen bedömer att detta kommer att innebära 
skada och därmed krävs det dispens. 
 
Om upplagen blir så pass höga att de riskerar att beskugga stenmuren och/eller 
åkerholmarna under perioden vårvinter-sommar kan det innebära skada vilket också 
kräver ansökan om dispens. 
 
I länsstyrelsens web-gis är det inrapporterat att det finns skyddsvärda träd i 
skogsområdena som ligger öster och väster om område 1. Länsstyrelsens bedömning 
är att de skyddsvärda träden växer så pass långs bort att de inte påverkas av dessa 
åtgärder. 
 
Frågan om brukningsvärd jordbruksmark är sannolikt aktuell att pröva. Enligt 2 kap. 2 § 
PBL ska bestämmelserna om hushållning med markområden i 3 kap. MB tillämpas. 
Enligt 3 kap. 4 § MB, första och andra stycket, är jordbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
 
I Karlshamns kommuns översiktsplan framgår kommunens intentioner på sidan 30: Ta 
endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för andra ändamål om det rör sig om 
väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Detta innebär att följande frågor måste besvaras vid en prövning av 
förhandsbesked/bygglov på jordbruksmark: 
- Är marken brukningsvärd jordbruksmark? 
- Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen? 
- Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från allmän synpunkt 
genom att annan mark används? 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att om det är ett tidsbegränsat bygglov bör det ställas 
som villkor att marken återställs till ursprunglig funktion. 
 
Räddningstjänsten 1. De yttrade sig på ett liknande bygglovsärende på samma 
fastighet 2021-07-28, samt på en remiss från Miljöförbundet Blekinge Väst som var 
kopplad till samma ärende 2021-07-09. I de handlingar som inkom från Miljöförbundet 
framgick det att försäkringsbolaget hade krav gällande lagring av obehandlat och 
behandlat trämaterial, både angående höjd på högarna samt avstånd mellan dem (7m 
höjd, 5m avstånd). 
 
Med detta som bakgrund och att det enligt bifogat material planeras för 24 meter höga 
högar, anser Räddningstjänsten att en riskutredning krävs. Denna riskutredning bör 
behandla risk för brandspridning, självantändning samt möjlighet till räddningsinsats. 
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Avstånd till kraftledning, järnväg och omkringliggande vegetation bör beaktas, samt 
möjligheten att ta hand om eventuellt släckvatten. En snabb undersökning på vilka 
avstånd som andra använt sig av: 
• Kraftledningen 8m i sidled 
• Järnväg 15m (förråd) 
• Omkringliggande vegetation 20m (från 5m till 50m) 
Vi vill även informera verksamheten om att övning på Räddningstjänstens övningsfält 
kan innefatta moment där trämaterial eldas för att producera rök och värme. Detta 
medför att det kan lukta bränt i området. 
 
Räddningstjänsten 2: Räddningstjänsten har tagit del av information från handläggare 
på Karlshamns kommun, mottaget 2022-04-04. Enligt sökanden ska högarna bli ca 5 
meter höga. Kontrollmätning på bifogad karta ger ett avstånd mellan högarna på 10–15 
meter. Förutsatt att högarnas maximala höjd är 5 meter, samt att avståndet mellan 
högarna är minst 10 meter, anser Räddningstjänsten att en riskutredning inte längre 
krävs. 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende. De har tidigare yttrat sig i ärendet och hänvisar därför till detta (se bifogat)(reds 
anmärkning Stadsbyggnadsavdelningen Det var ett annat ärende som E.ON yttrande 
sig på men inom samma område). 
 
Vi vill dock komplettera tidigare svar med ett förtydligande om att vi inom området har en 
Regionnätsluftledning (Horsaryd – Mörrums bruk). 
 
Kraftledningen omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 
2008:1 och 2010:1). Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat 
ledningskonstruktion, höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart 
upplag, parkeringsplatser med flera verksamheter. Säkerheten vid kraftledningar är 
mycket viktig. För att kunna bibehålla ledningarna måste föreskrifterna följas. Det får inte 
göras avkall på el, person eller driftsäkerhet. 
 
Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledning, det vill säga att inget 
upplag får förekomma under ledningen. 
 
En luftledning för högspänning ska enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1 vara 
framdragen så att minst ett horisontellt avstånd på 10 meter mellan yttersta fasledare 
och närmsta byggnadsdel (eller upplag) uppnås. Minsta avståndet mellan ledningens 
yttersta faslina och miljöfarlig verksamhet får ej understiga 30 meter. Motsvarande 
avstånd till explosiv vara är 50 meter. 
 
Trafikverket: Sökanden har inkommit med komplettering varvid Trafikverket begärt mer 
tid att inkomma med yttrande. Område 2 berörs inte av ansökan och det bör framgå 
tydligt i bygglovsbeslutet. Detta område måste strykas ur handlingarna för att det inte 
ska råda något missförstånd. Område 1 anses ligga på ett betryggande avstånd från 
järnvägen och det förutsätts att sökanden säkerställer att damning eller flygande 
material inte kommer att påverka järnvägsanläggningen.  
 
Enligt sökanden sker ingen ökning av antalet transporter och befintlig väg ska 
användas. Vid nya och förändrade anslutningar mot statlig väg krävs att tillstånd söks 
enligt väglagen. 
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Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Södra cell har inkommit med yttrande. De 
har i sak inget att erinra men framhåller att det är viktigt att de håller avstånd till 50 kV-
ledningen som går där och som är inmatningen till Södra Cell Mörrum. 
Det är också viktigt att de håller en fri zon till deras gräns samt att de löser avvattningen 
på området på ett bra sätt. I övrigt är det positivt med fler företag som arbetar med 
sortering av material. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att: 
 
Räddningstjänsten: Angående höjder på materialupplag så är det plushöjder som 
angivits på kartan och inte höjder på högarna. D.v.s. höjd på högarna blir ca 5m. Vi 
avser inte att ha något brännbart material i närheten av kraftledningen.  
 
E.ON: Vi avser inte förändra några höjder invid kraftledningarna. Vi avser inte heller ha 
något brännbart material i närheten av kraftledningarna.  
Vi tror ni blandar ihop med en tidigare ansökan från ett annat företag då vi inte har några 
dammar inritade.  
 
Trafikverket första yttrande : Upplag samt sortering av schaktmassor, asfalt, betong, 
trä och ris.  
Vi räknar inte med någon ökning av transporter, bara en utökning av ytor för att få plats.  
Vi använder redan befintlig väg. Område 2 avser vi inte göra något med i närtid.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen har skickat sökandens bemötande till Räddningstjänsten 
och Trafikverket. Räddningstjänsten och Trafikverket har sedan inkommit med en andra 
version av yttrande.  
 
E.ON har inte yttrat sig tidigare i detta ärende utan det var ett annat ärende med en 
annan sökande och en annan betydligt större utbredning av upplag. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 2 kap 2-3§ då brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för en åtgärd som är ett väsentligt samhällsintresse.  
 
Enligt miljöbalken 3 kap 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggning endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Föreslagen utökning av 
befintlig verksamhet ligger i kanten på ett större jordbruksområde. Jordbruksmarken 
finns med som jordbruksblock i Länsstyrelsens GIS-skikt och har tidigare erhållit stöd för 
jordbruksmark. Marken har brukats och fått stöd och bedöms därmed vara 
brukningsvärd jordbruksmark.  
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Om denna mindre del av jordbruksmarken används för upplag så kan resterande större 
jordbruksområde fortfarande brukas på ett ändamålsenligt sätt. Bedömning kan göras 
att en utökning av befintlig verksamhet för ändamålet är bättre än en nylokalisering på 
annan mindre lämplig plats utifrån bland annat transporter och läge. Vad gäller 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen så ska alltid det allmänna intresset 
av jordbruksmark skattas väldigt högt. I detta fall slår dock ett nej till utökning väldigt hårt 
mot befintlig företagare och verksamhet då kommunen i tidigare ärenden om lov och 
förhandsbesked bedömt att detta skulle vara en lämplig lokalisering för denna 
verksamhet men verksamheten får ingen möjlighet till utveckling eller utökning.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen anser att lokaliseringen är lämplig med hänsyn till behovet 
av transporter till och från anläggningen. 
 
Uppförandet av upplaget och omlastningshallen på den aktuella platsen kan inte anses 
påverka landskapsbilden på ett så negativt sätt att bygglov inte kan ges på denna grund. 
 

Utökning av befintligt upplag är i linje med kommunens översiktsplan där verksamheter 
ska förläggas väster om Karlshamn. Området runt Vekerum ska kunna vara en 
blandning mellan verksamheter och bostäder.  

 
Marklov krävs inte för höjning av marken för upplag då fastigheten ligger utanför planlagt 
område.  
 
Laghänvisningar 
PBL 2 kap 2 §   Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 
 
PBL 2 kap 3 §   Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja 
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, 
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i 
första stycket 1-5. Lag (2013:867). 
 
PBL 9 kap 31 §   Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
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   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-04 
Remissvar nr 2 efter förtydligande inkom 2022-04-07 
Remissvar Trafikverket inkom 2022-03-24 
Skrivelse Bemötande av Räddningstjänstens yttrande inkom 2022-03-20 
Skrivelse bemötande av E.ON yttrande inkom 2022-03-20 
Skrivelse bemötande av trafikverkets yttrande inkom 2022-03-20 
Remissvar Räddningstjänsten inkom 2022-03-14 
Remissvar Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening inkom 2022-03-07 
Bilaga E.ON inkom 2022-03-02 
Bilaga E.ON inkom 2022-03-02 
Karta Översiktskarta E:ON inkom 2022-03-02 
Bilaga Tidigare yttrande E.ON inkom 2022-03-02 
Remissvar E.ON inkom 2022-03-02 
Remissvar Länsstyrelsen inkom 2022-02-24 
Sammanställning e-tjänst  ändring av ansökan till bygglov för upplag inkom 2022-02-16 
Karta översiktskarta inkom 2022-02-16 
Situationsplan höjder upplagshögar (obs plushöjder) inkom 2022-02-16 
Sammanställning e-tjänst Ursprunglig ansökan inkom 2022-02-09 
Karta höjdangivelser på höjning av mark (obs plushöjder) inkom 2022-02-09 
Yttrande, yttrande från miljöförbundet, inkom 2022-02-23 
 
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. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska bifallas, med följande motivering: 
 
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Området är av den karaktären att det tillgodoser ett allmänt behov på ett 
tillfredsställande sätt genom att samla all sortering av skrymmande karaktär på ett ställe. 
Detta minimerar annan markanvändning och begränsar tunga bränslekrävande 
transporter till en så pass logistisk placering i kommunen. 
Området intill är sedan tidigare beviljat för liknande verksamhet vilket bekräftar 
lämpligheten av etableringen”. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening, det vill säga att bifalla ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns Rivning & Maskin AB, XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns Kommun, att Mikael Mårtensson 
 
 
Avgift: 12 581 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 117 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad 

B2022-179 2022/1474 
 
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 samt tidigast fyra veckor efter 
det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! Byggsanktionsavgift kan tas 
ut om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på 
fastigheten XXX.  
 
Åtgärden avser nytt enbostadshus i två våningar och garage som första byggnader på 
tomten och prövningen omfattar därför också lokaliseringsprövning. 
 
Huvudbyggnaden har en byggnadsarea på 140 kvm och garaget har en byggnadsarea 
på 73 kvm. Den sammanlagda bruttoarean är 299 kvm. Fasaden försesås kläs med trä 
som målas i vit kulör och taket med betongpannor som kläs i svart kulör.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Föreslagen placering ligger på ett höjdparti mest beståendes av lövskog. 
En befintlig skogsväg har breddats och hårdgjorts för att leda upp till bostadshuset. 
Tomten ska inte bilda en ny fastighet. 
 
Tidigare har etableringen av nytt enbostadshus på fastigheten prövats inom ramen för 
förhandsbesked. De då föreslagna placeringarna av enbostadshus och tomt har inte 
bedömts lämpliga eftersom jordbruksmark togs i anspråk.  
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Sökande har haft samråd med länsstyrelsen, vilka medger med stöd av miljöbalken att 
bredda och hårdgöra den befintlig skogsväg samt avverka träd på fastigheten för att 

anlägga en tomt, dock med vissa försiktighetsföreskrifter. Inga skyddade eller hotade 
arter finns registrerade som kan påverkas av åtgärden. Uppe på kullen finns en 
registrerad lämning som sökande enligt uppgifter ska hålla avstånd till. Marken som 
ska tas i anspråk har sedan historiska kartor utgjorts av lövskog. 
 
Den föreslagna placeringen av bostadshus med garage och tomt ligger nära stall och 
ridhus.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst, E.ON, Karlshamn Energi AB, 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) och Trafikverket. 
 
Yttranden har inkommit: 

 
Trafikverket 
Har inget att erinra eftersom anslutningen är mot enskild väg. 
 
VMAB:  
Kärl för kommunalt avfall skall ställas lätt åtkomligt för tömning. Slamanläggning skall 
vara lätt åtkomlig för tömning. För hämtning av avfall under kommunalt ansvar krävs att 
vägen fram till fastigheten är farbar med renhållningsfordon och slamfordon. XXX ligger 
vid vägsslut och behöver därför ha vändyta dimensionerad för renhållningsfordon. Väg 
och vändplan skall dimensioneras enligt föreskrifter för renhållning i Karlshamns 
kommun.  
 
Miljöförbundet 
Ett tillräckligt skyddsavstånd mellan bebyggelse och hästhållning är viktigt för att 
förebygga problem för människors hälsa, men även för att hästhållaren ska kunna 
fortsätta att driva sin verksamhet. En olämplig lokalisering av bostadshus i förhållande 
till hästhållning kan leda till framtida problem med störningar. Det vi då kan göra är att 
ställa krav på åtgärder eller begränsningar av verksamheten, eller ytterst förbjuda 
hästhållningen. En olämplig lokalisering kan alltså i framtiden drabba hästhållaren. 
 
Grannar 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Det föreslagna bostadshuset är placerat närmre än de 200 meter som 
folkhälsomyndigheten rekommenderar, bostadshuset placeras ca 100 meter ifrån stall. 
Bedömning har gjorts att marken ändå är lämplig för föreslaget ändamål utifrån följande: 
Förhärskande vindriktning är från sydväst, vilket innebär att planerat bostadshus inte 
ligger i förhärskande vindriktning. Omgivningarna är av lantlig karaktär och djurhållning 
får betraktas som ett naturligt inslag. Huset kommer att ligga på en liten höjd, vilket till 
viss del kan minska spridningen av allergen dit. Sökande uppger att de själva är del i 
hästnäring och planerar själva att anlägga stall och hagar.  
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Sökande har i samråd med VMAB och stadsbyggnadsavdelningen kommit fram till en 
lösning för hur renhållningsfordon kan vända genom anläggandet av en vändplan, 
redovisningen har inkommit i ärendet.  
 
Åtgärden bedöms därmed vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och 
bygglagen.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-05 
Remissvar trafikverket inkom 2022-04-20 
Remissvar räddningstjänsten inkom 2022-04-19 
Yttrande granneyttrande inkom 2022-04-16 
Yttrande granneyttrande inkom 2022-04-16 
Remissvar Miljöförbundets yttrande inkom 2022-04-14 
Yttrande granneyttrande inkom 2022-04-13 
Yttrande granneyttrande inkom 2022-04-12 
Yttrande Yttrande e-on inkom 2022-04-08 
Skrivelse koordinater inkom 2022-04-08 
Remissvar VMAB inkom 2022-04-08 
Fasadritning garaget med marklinjer inkom 2022-04-06 
Fasadritning garaget med marklinjer inkom 2022-04-06 
Skrivelse inkom 2022-04-01 
Övrigt länsstyrelsen inkom 2022-04-01 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-03-22 
Fasadritning Huvudbyggnad inkom 2022-03-22 
Fasad/plan/sektionsritning Huvudbyggnad plan/sektion inkom 2022-03-22 
Nybyggnadskarta inkom 2022-03-22 
Markplaneringsritning Marklinjer öst/syd inkom 2022-03-22 
Markplaneringsritning Marklinje väst/norr inkom 2022-03-22 
Situationsplan som redovisar renhållningsfordons vändplan, inkom 2022-05-09  
Tjänsteskrivelse, inkom 2022-05-05 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig har redovisats av byggherren och fastställts av BN 

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

 åtgärdens energihushållning har redovisats av byggherren och godkänts av BN  

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har redovisats och godkänts av BN. 
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Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Sökanden/Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med 
förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor 
före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Bertil 
Nyh. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande och fastighetsägare: XXX 
XXX 
 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 40 652 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 118 Hanö 4 (Parkgatan 17), Bygglov för utvändig och invändig ändring 

flerfamiljshus B2022-223 2022/1475 
 
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 samt tidigast fyra veckor efter 
det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! Byggsanktionsavgift kan tas 
ut om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för utvändig och invändig ändring av flerfamiljshus på 
fastigheten Hanö 4 (Parkgatan 17). 
 
De invändiga ändringarna innebär installation av hiss från källare till våning 3 och att 
trappan flyttas. På våning 1 tar man yta från befintliga lägenheter till trapphuset för att 
möjliggöra passage genom huset från Parkgatan till innergård. På vinden görs tre nya 
lägenheter. Vissa invändiga ändringar har hanterats separat i ett anmälningsärende. Det 
som har hanterats separat är planlösning med tillkommande badrum, ändrad placering 
av kök, ändringar i vatten och avlopp och ändring av ventilation. 
 
Utvändiga ändringar mot gata innebär att två mindre och indragna takkupor tillkommer. 
Kuporna har rundade huvar som kläs med svart plåt samma som taket. I övrigt inga 
ändringar av fasad mot gatan. Befintlig port mot Parkgatan är idag klädd med ett 
skrivmaterial. Om möjligt kommer sökande att renovera dörrbladen, annars byts de ut till 
likadana dem som sitter där idag. Fönsteromfattningar och andra slätputsade partier i 
fasaden kommer vid behov att putsas och avfärgas i vit kulör likt befintligt utförande. 
  
Utvändiga ändringar mot gård innebär att en ramp anläggs till entrén mot innergård för 
att göra huset tillgängligt. Sex nya balkonger tillkommer på fasad mot gård 
Balkongräcken av svart smide. De två balkongerna på våning 1 placeras vid tidigare 
entréer till trapphus för att kunna placeras balkongdörrar i befintliga dörrhål. 
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Fönster mot gård kommer bytas ut till lika de befintliga med samma dimensioner, 
hängning, spröjsindelning material och kulör. Mot gården flyttas en takkupa och en 
takkupa tillkommer. Eventuellt kommer hisschakt sticka upp något högre än befintligt 
tak. Om det krävs så kommer den uppstickande delen vara på taket mot innergården 
och kläs i plåt lika taket. På sidorna av flyglarna mot innergården tillkommer det ett 
fönster och två fönsterdörrar som leder till balkongerna. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avviker mot detaljplanen 
eftersom balkongerna hänger ut över korsmark, ”mark för gårdshus och dylikt”.  
 
Fastigheten har särskilt högt kulturhistoriskt värde och har blå klassning i bevarande- 
och utvecklingsplanen för Karlshamns innerstad.  Fastigheten beskrivs så här: 
 
”Viktig fondbyggnad från förra sekelskiftet placerad stadsmässigt i gatuliv där 
innerstaden slutar. Tidstypiska äkta material och mycket välbevarad”  
 
En mäktig fasad som utgör blickfånget i det öppna läget och som har stor betydelse för 
helhetsintrycket av miljön längs Parkgatan. Huset i sig har en påtagligt oförändrad 
karaktär såväl i helhet som i detaljer. Fasadens uppbyggnad, välgjorda detaljer och 
materialkontraster bidrar till att ge huset ett särskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt 
värde.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
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.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag. Föreslagna åtgärder påverkar delvis 
byggnadens kulturhistoriska värden men inte bedöms inte påtagligt skada byggnadens 
värden. Bygglovet medger takkupor mot gatan, vilket inte är tillåtet enligt bevarande och 
utvecklingsplanen. Eftersom kuporna är små, indragna från takfoten och anpassade till 
byggnadens utformning bedöms de inte förvanska byggnaden enligt 8 kap 13 § PBL.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-06 
Planritning inkom 2022-05-04 
Planritning inkom 2022-05-04 
Sektionsritning sektion A gällande inkom 2022-05-04 
Fasadritning inkom 2022-05-04 
Skrivelse projektbeskrivning inkom 2022-05-04 
Skrivelse Ritningsförteckning inkom 2022-05-04 
Ansökan inkom 2022-04-13 
Övrigt Arbetsbeskrivning inkom 2022-04-13 
Övrigt Fönsterlista inkom 2022-04-13 
Planritning Gatuplan ny inkom 2022-04-13 
Planritning vindsplan ny inkom 2022-04-13 
Sektionsritning Sektion B ny inkom 2022-04-13 
Sektionsritning Sektion C ny inkom 2022-04-13 
Fasadritning Söder fasad gata ny inkom 2022-04-13 
Planritning Gatuplan befintlig inkom 2022-04-13 
Planritning Plan 1 befintlig inkom 2022-04-13 
Planritning Plan 2 befintlig inkom 2022-04-13 
Planritning Vindsplan befintlig inkom 2022-04-13 
Sektionsritning Sektion A befintlig inkom 2022-04-13 
Sektionsritning Sektion B befintlig inkom 2022-04-13 
Sektionsritning Sektion C befintlig inkom 2022-04-13 
Fasadritning Befintlig fasad mot gata inkom 2022-04-13 
Fasadritning Befintlig fasad mot gård inkom 2022-04-13 
Fotografi inkom 2022-04-13 

 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig har redovisats av byggherren och fastställts av BN 

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

 åtgärdens energihushållning har redovisats av byggherren och godkänts av BN  

 brandskyddsbeskrivning har redovisats 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. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX Fastigheter, XXX, 374 35  Karlshamn 
Fastighetsägare:  
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 16 940 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 119 Stilleryd 2:75 (Södra Stillerydsvägen 38), Bygglov för nybyggnad av 

lagerbyggnad B2022-94 2022/1482 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar,  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av ledningsrätten 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Stilleryd 2:75 
(Södra Stillerydsvägen 38). 
 
Ansökan avser ny lagerbyggnad i ett plan på fastigheten Stilleryd 2:75. Byggnaden ska 
inte ansluta till kommunalt VA, men kommunalt dagvatten. Detta är inte den första 
byggnaden på fastigheten.  
 
Byggnadsarean är 1 285 kvm och byggnaden är ca 8 meter hög. Höjden är planenlig.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan B54. 
Ansökan avviker från detaljplanen eftersom byggnaden placeras på mark som inte får 
bebyggas (prickad mark) samt u-område. 
 
Av byggnadens 1 285 kvm byggnadsarea placeras 148 kvm på prickad mark och u-
område. U-området är reserverat för telekabel enligt detaljplanen. Avvikelsen mot 
prickmarken är ca 12 %. Telekabeln kan ligga kvar i marken men den används inte.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst, Räddningstjänsten Västra 
Blekinge, E.ON och Karlshamn Energi AB. 
 
Yttranden har inkommit. 
 
Karlshamn Energi AB 

KEVAB har inga ledningar inom angett u område och inga planera på att förlägga 
några ledningar där. 
 
E.ON 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 
och konstaterar att området inte berör deras koncessionsområde. 
 
Räddningstjänsten 
Vilken typ av verksamhet som kommer bedrivas sätter dock på brandskyddet. I avsnitt 
5:561 i BBR sätts begränsningar på maximal storlek på brandsektioner beroende på 
vilka brandtekniska installationer som finns, samt dimensionerande brandbelastning. 
Enligt remiss så är det en lagerbyggnad som ska uppföras, och storleken på byggnaden 
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är enligt ritning 54m x 24m = 1296m2. Enligt förenklad dimensionering har 
lagerverksamhet en brandbelastning på 1600 MJ/m2, därmed krävs någon typ av 
brandteknisk installation i aktuellt utförande.  
 
Räddningstjänsten anser att en brandskyddsbeskrivning bör tas fram för att säkerställa 
att brandskyddets utformning följer gällande lagar och föreskrifter. 
 
Miljöförbundet  
Verksamhetstiden på platsen är dock särskilt lång och risken för föroreningar i mark 
bedöms inte vara särskilt hög. 
 
Dagvatten  
En takyta om ca 1200 m2 kommer att skapas, vilket innebär stora dagvattenmängder 
vid kraftig nederbörd. Sökanden har angivit att dagvatten ska kopplas på kommunal 
dagvattenledning. Det framgår i övrigt inget om hur dagvattenhanteringen planeras. Det 
framgår inte heller om ytor på fastigheten kommer att asfalteras eller på annat sätt 
hårdgöras, eller hur mycket hårdgjorda markytor som redan finns på fastigheten. 
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för dagvattenhantering, ska dagvatten i första 
hand tas omhand inom den egna fastigheten (LOD). Hanteringen ska ske genom öppna 
lösningar. Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna 
lösningar för sitt dagvatten och ska bekosta denna lösning. 

 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 

 
Kommunicering 
 
Remissyttranden har kommunicerats till sökanden. Sökande har inkommit med 
bemötande 2022-05-10.  
 
”Vi har tagit del av yttrande från berörda instanser och kan med glädje konstatera att alla 
är positiva till vår ansökan. Vid vårt val av placering har vi tittat på möjligheten att inte 
hamna över U‐området men konstaterar problem med logistik och befintlig in- och utfart 
som vi avser behålla. Att vi förbinder oss om att lägga kulvert i U‐området i enlighet med 
bifogat rättsfall skulle möjliggöra eventuellt framtida ledningsdragning. 
 
När det gäller dagvattenhantering så är avgift erlagd i samband med bygglovsansökan 
2015, om nämnden förespråkar LOD så är det möjligt från vår sida. 
Sammantaget hoppas vi att nämnden kan bevilja bygglov enligt ansökan för gemensam 
utveckling av Karlshamns kommun.”  
 
Ett rättsfall från Mark- och miljödomstolen har också lagts med som bilaga. Rättsfallet 
behandlar frågan om servitutsavtal ska beaktas vid prövning av bygglov. Rättsfallet 
menar att servitut är en civilrättslig fråga som inte ska inverka i en prövning av ett 
bygglov.  
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Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärendet att bygglov inte kan ges 
med liten avvikelse eftersom byggnadens placeras över u-område (reserverat för 
ledningar) och på prickad mark.  
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda 
ledningsrätten. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden anser att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras till förvaltningen och finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska återremitteras.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: LT Industriservice, XXX, Öresundsvägen 9-8, 374 31 Karlshamn 
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§ 120 Tärnö 1:34 (Tärnö Byväg 89-1), Bygglov för ändrad användning från 

servicebyggnad till glasskiosk samt nybyggnad av lusthus B2022-250 2022/1483 
 
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). 
 
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 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 ändrad användning från servicebyggnad till glasskiosk samt 
nybyggnad av lusthus på fastigheten Tärnö 1:34 (Tärnö Byväg 89-1). 

 
Fastigheten Tärnö 1:34 uppgår till cirka 0,6 ha och är bebyggd med en huvudbyggnad 
(f.d. lärarbostad) samt sex mindre komplementbyggnader (fyra sjöstugor, ett servicehus 
med toalett/dusch samt en förrådsbyggnad). Platsen för det nya lusthuset ligger cirka 40 
meter från strandlinjen och cirka 20 meter från huvudbyggnaden. 
 
Lusthuset har en byggnadsarea om 9 kvm med fasad i trä som målas i en ljusblå färg, 
liknande den originalfärg som lärarbostaden har, med knutar i tre mörkare blå nyanser 
och vita dekorsnickerier. Taket utförs i plåt med ljusgrå kulör. Även fönster och dörrar 
utgörs av trä i en vinröd nyans liknande originalfärgen på lärarbostaden. Ändringen av 
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förråd till kiosk innebär att två kioskfönster sätts in på befintlig byggnad, i övrigt sker 
enbart invändiga ändringar.  
 
Förutsättningar 
 
Tärnö är belägen i det yttersta havsbandet och är den största av öarna i Hällaryds 
skärgård. Karlshamns kommun ville 2021 sälja fastigheten Tärnö 1:34 m.fl. till någon 
som kan göra platsen mer tillgänglig för besökare (försäljningsprocess pågår). Man 
valde Destination Tärnö som nu bland annat erbjuder övernattningar. Nu vill de utöka 
verksamheten genom att bygga en paviljong för sittplatser och ändra användningen för 
servicebyggnaden till glasskiosk. 
 
Strandskyddsdispens är beviljad av länsstyrelsen. 
 
Yttranden 
Grannar har getts möjlighet att yttra sig. Två negativa yttranden har inkommit.  
 
XXX och XXX Ägare till ½ XXX, skriver att ”en nybyggnation av ett lusthus inte passar in 
då tomten inte har plats för fler byggnader än dem som redan finns utan att i alldeles för 
hög grad inkräkta på utseendet, från alla håll.  
Vi motsätter oss det också för att verksamheten nere vid bryggan skulle inkräkta för 
mycket på det utrymme som krävs, både säkerhetsmässigt och praktiskt för resenärer 
med skärgårdsbåtarna och andra båtbesökare vid bryggan. Nybygge av ett lusthus 
hänger ihop med en plan som vi anser inte fungerar. Det vore befängt att ge bygglov till 
byggnader som är tänkta att ingå i en ogenomtänkt verksamhet där resten av 
byggnationerna inte håller för ändamålet. Nybyggnaden inkräktar också på miljön 
utseendemässigt.”  

 
Ägarna till fastigheterna XXX och XXX har också inkommit med negativa yttranden.  

 
De menar att bryggan behövs för båtpassagerarna och att en glasslucka inte får plats. 
”Vid dåligt väder har man kunnat använda väntrummet under tak i servicebyggnaden.”  
I kommunens försäljning av 1:34 var det Huvudbyggnaden (gamla lärarbostaden) på 
tomten som vi förstod det, var menat att kunna användas för en ny verksamhet. Att 
istället lägga kök och servering nere vid vattnet stör omgivningen och miljön, förutom 
ovan beskrivna självklarheter som gör att det inte fungerar.  
Hela viken påverkas därutöver av ljud, lukt och utseendet av nybyggnationer och vad 
som krävs för den ökade hantering av skräp och sopor som verksamheten med den 
placeringen medför. Ett lusthus är även den nybyggnation som inte passar in. Hela 
verksamheten går ifrån det man hoppats kommunen skulle ta hänsyn till i sin försäljning. 
Istället är det kortsiktiga lösningar med nybyggnationer som inte tar hänsyn till den 

kulturbygd och natur och unika miljö som Tärnö erbjuder.” 

 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag. Föreslagen ny byggnad är väl anpassad 
till områdets höga natur- och kulturvärden.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-19 
Remissvar, inkom 2022-05-18 
Remissvar, inkom 2022-05-18 
Rev situationsplan inkom 2022-05-04 
Fasad/plan/sektionsritning lusthus inkom 2022-04-28 
Fotografi Huvudbyggnad inkom 2022-04-28 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-04-28 
Planritning, inkom 2022-04-28 
Strandskyddsdispens, inkom 2022-05-10  
 
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: Tärnö Kroken AB, XXX 
 
Grannar:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
 
 
Avgift: 5 808 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 121 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Det har inkommit 18 sökande till tjänsten som planarkitekt 

 Intresse för våra detaljplaner 

 Möte med Gilla Karlshamns ambassadörsgrupp  

 Workshop klimatanpassningsplan  

 Arkitekturveckan  

 Budgetavstämningar 

 Möte med strategisk etableringsgrupp 

 Möte med Karlshamnsbostäder AB 

 Möte med intressenter för detaljplan Flaggenhuset & nästa etapp på flygfältet 

 Studiebesök genomfört bygglov 

 Älmhults kommun på besök 
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§ 122 Redovisning av delegationsbeslut 25:e maj 2022/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2022-03-23 § 41 och 2022-04-13 § 77. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden 
för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattande under perioden 2022-04-20 – 2022-05-10.  
 

Beslutsunderlag  
 

Rapport delegationsbeslut 2022-04-20 – 2022-05-10 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-04-20 – 2022-05-10 ByggR 
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§ 123 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet 25:e maj 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-05-02 Havakulla 1:3, Åryd 1:135 

och Tockarp 2:3 

Underrättelse om av avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

berörande Havakulla 1:3, Åryd 

1:135 och Tockarp 2:3. 

K20398 

 

2022-05-05 Djurtorp 1:11 och 3:9 Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

berörande Djurtorp 1:11 och 3:9. 

K21379 

 

2022-05-05 Edstorp 1:27 och Edstorp 

ga:1 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, Anläggningsförrättning 

berörande Edstorp 1:27 och 

Edstorp ga:1. 

K2013 
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§ 124 Handlingar för kännedom 25:e maj 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-04-20 – 2022-05-10 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 

Beslutsunderlag  
 

Handlingar för kännedom 2022-04-20 – 2022-05-10 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-04-20 – 2022-05-10 ByggR 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-05-25 

Sida 55(57) 

 
 
§ 125 Beslutsuppföljning 25:e maj 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-05-10 
Ärenderapport mätning 2022-05-09 
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§ 126 Lund 1 (Kyrkogatan 12), Bygglov för fasadändring B2022-251 2022/1546 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
Jäv 
 
Lars Hasselgren (M), Gitte Ejdetjärn (S) och Stefan Sörensson (L) deltar inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked samt tidigast fyra veckor efter 
det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! Byggsanktionsavgift kan tas 
ut om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Bygglovsbeslutet kungörs av byggnadsnämnden i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Rätten att överklaga gäller 
som mest fyra veckor efter att beslutet kungjorts i tidningen. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för fasadändring på fastigheten Lund 1 (Kyrkogatan 12). 
 
Till ansökan finns bifogat en antikvarisk förundersökning gjord av XXX, Ankdammen 
konsult. Förundersökningen redogör för vad som är känt om kyrkans färgsättning genom 
tiderna samt ger två förslag på färgsättning.  
 
I den antikvariska förundersökningen dras slutsatsen att den gråvita färgsättningen som 
kyrkan har idag stämmer dåligt med den omgivande stadsmiljön och framförallt 
samhörigheten med klockstapeln.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Byggnaden är kyrkligt kulturminne och skyddas av kulturmiljölagen, den får därmed inte 
ändras utan att länsstyrelsen ger sin tillåtelse.  
 
I den antikvariska förundersökningen föreslås efter genomförd provmålning med 
kalkfärg på fasaden att hela kyrkan avfärgas i en ljust gulbeige kulör.  
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Att ändra kyrkans kulör från vit till gul bedöms inte förvanska byggnaden enligt 8 kap 13 

§ trots att vit är kyrkans ursprungliga kulör. Föreslagen ny färgsättning som tagits fram 
i den antikvariska förundersökningen är väl underbyggd och anpassad till kyrkans 
historiska karaktär.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 
Beslut från länsstyrelsen, inkom 2022-05-16 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-04-29 
Bilaga inkom 2022-04-29 

 
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: Ankdammen konsult, XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns Församling, Kungsgatan 58, 374 36 Karlshamn 
 
 
Avgift: 5 497 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
 


