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Utses att justera Gitte Ejdetjärn (S) 
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Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad Digitalt signerad 
 Jan Bremberg 127-128, 130,  

132-147  
Mats Bondesson § 131 

   
Justerande Digitalt signerad  
 

 Gitte Ejdetjärn 
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Tillkännages t.o.m.: 2022-07-19 
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§ 127 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Gitte Ejdetjärn (S) till att justera protokollet. 
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§ 128 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 130 Detaljplan Karlskrona 26 - beslut om att starta detaljplanearbetet 2021/763 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
Karlskrona 26. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning har den 1 mars 2021 inkommit från JN Von Bergen & Son 
AB. Ansökan gäller möjligheten att göra en planändring i gällande plan (A293) med syfte 
att addera användningen Centrum för fastigheten Karlskrona 26. Aktuell plan medger 
idag Handel och Bostäder. Byggnadsnämnden ställde sig 2021-06-23 positiv till att 
pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om 
att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24 
Planbesked, daterat 2021-06-23. Protokollsutdrag BN § 172 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: JN Von Bergen & Son AB, Ronnebygatan 1, 37435 Karlshamn 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Emmy Wallmark, planarkitekt 
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 131 Detaljplan för Tostarp 2:34 - beslut om samråd 2020/3296 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2022-06-09, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Jäv 
 
Jan Bremberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla ett mindre bostadsområde med ett 20-tal 
marklägenheter, kedje-/ rad-/ eller parhus. 
 
Inom planområdet finns gällande detaljplan, B30. Planen upprättades år 1973 och 
möjliggjorde cirka fyra nya villatomter samt ett område planlagt som allmän plats park. 
Planens intentioner var också att detta område skulle innehålla en lekplats. På aktuell 
fastighet har planen inte genomförts. Sökanden önskar utöka byggrätten, få till en 
lekplats och ett mer hållbart bostadsområde i liten skala. Byggnadsnämnden ställde sig i 
april 2021 positiv till att pröva ansökan i en detaljplan. Utredningarna kom igång efter en 
lång process och många utav dem visar att det sammantaget bedöms möjligt att 
bebygga planområdet enligt planförslaget. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09, reviderad 2022-06-14 
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2022-06-09 
Planbeskrivning, daterad 2022-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-07-07 
Fastighetsförteckning, daterad 2022-06-01 
Trafikutredning, daterad 2022-05-09 
PM Trafikbuller, daterad 2022-05-26 
Dagvattenutredning, daterad 2022-05-05 
Översiktlig projekterings PM geoteknik, daterad 2022-04-01 
Översiktlig miljöteknisk undersökningsrapport, geoteknik, (Mur/Geo), daterad  
2022-04-01 
Rapport miljöteknisk markundersökning, 2022-06-13 
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Beslutet skickas till 
 
Sökande Hamrelius Management AB, Frekevägen 24, 182 65 Djursholm 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
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§ 132 Ändring av detaljplan för del av Rävabygget 4:1 (Södra cell) - Beslut om 

antagande 2021/2211 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2022-06-03 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2022-06-03, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplaneändring för del av fastighet 
Rävabygget 4:1 m.fl., Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Den 20 juli 2021 inkom ansökan om planändring från Södra Cell Mörrum gällande 
ändring av detaljplan C56 (detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl.). C56 
vann laga kraft 2019-06-19. Syftet med planändringen är att uppdatera plankartan för att 
möjliggöra fortsatt expansion av Södra Cells verksamhet. 
 
Planändringsförslaget innebär följande ändringar i plankartan:  
 

 Borttagande av planbestämmelse "l" (luftledning) för delar av planområdet där 
ledningen redan har markförlagts. 

 Införandet av bestämmelse "l1" för delar där luftledningen planeras att 
markförläggas. 

 Ändring av utfartsförbud längs med Byggesvägen i enlighet med nytt 
trafikutformningsförslag. 

 Justerad utbredning av användningen "VÄG" (Byggesvägen) i enlighet med nytt 

 trafikutformningsförslag. 

 Nytt "E-område" för transformatorstation. 

 Borttagande av skyddsbestämmelsen "n1" för en av bokarna i området. 

 Ändring av del av befintligt "u-område" på grund av ny sträckning 
fjärrvärmeledning. 

 
Utöver ovan ändringar har även plankartan setts över digitalt och justerats gällande 
dess digitala funktionalitet. Detta innebär att vissa av planbestämmelserna har andra 
beteckningar än i den ursprungliga detaljplanen. Detta innebär dock inga faktiska 
förändringar i planens byggrätter. 
 
Ett genomförande av aktuella detaljplaneändringar bedöms inte få betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Däremot har ett tillägg till 
ursprunglig MKB tagits fram för att belysa förändringarna i de miljökonsekvenser som 
påverkas av planändringen.  
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Byggnadsnämnden beslutade 23 februari 2022, § 28 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 7 – 28 mars 2022. Totalt inkom 9 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse 
daterad 2022-04-19.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 4 maj 2022 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 9 - 23 maj 2022. Totalt inkom 6 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 2022-05-31 
Plankarta, daterad 2022-06-03  
Planbeskrivning, ursprunglig och kompletterande  
Samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19 
Granskningsutlåtande, daterad 2022-06-03 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-04-19 
Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig och kompletterande 
Trafikprognos, Sweco, daterard 2021-09-14 
Utformningsförslag nya anslutningar, Sweco, daterad 2022-02-07 
Beslut från länsstyrelsen, medgivande av nedtagning av särskilt skyddsvärt träd, daterat 
2022-02-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Södra Cell Mörrum, XXX, 375 86 Mörrum  
Södra Cell Mörrum, XXX, 375 86 Mörrum  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 133 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2022-176 

2022/1754 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs hos Karlshamn Energi och 
Vatten AB. 
 
Om stenmur i jordbruksmark kan påverkas negativt, behöver dispens från det generella 
biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen Blekinge. 
 
Om det finns särskilt skyddsvärda träd på platsen, som kan påverkas negativt av sökt 
förhandsbesked, behöver ett samråd enligt 12 kap. 6 § hållas med Länsstyrelsen 
Blekinge.  
 
Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam så att 
massorna inte innehåller invasiva främmande arter.  
 
Marknivån för tänkt tillfart får inte ändras och om det behöver grävas så behöver 
exploatören först beställa kostnadsfri kabelvisning i fält från E.ON. 
 
Ärendet 
 
Ansökan gäller nytt enbostadshus på fastigheten XXX. Ingen avstyckning bedöms i det 
här ärendet. Avstyckning kan komma att ske i framtiden, vilket då behandlas av 
Lantmäteriet i ett annat ärende.  
 
Det nya bostadshuset ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp och ska nås via 
infart från Vettekullavägen (enskild väg som sköts av kommunen). Infarten har sedan 
första ansökan ändrats. Den slutliga placeringen finns med som beslutsunderlag i 
ärendet och benämns som ”reviderad situationsplan”. 
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Förutsättningar 
 
Översiktsplan för Karlshamns kommun antagen 2015  

Aktuell plats ingår i delområde G – Vettekulla Matvik. Den huvudsakliga inriktningen här 
är bostadsändamål. 

Bedömning 
Ansökan bedöms vara i enlighet med översiktsplanen.  

Detaljplan/områdesbestämmelser 

Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

I närheten finns detaljplan D19, vilken medger bostadsändamål på den östra sidan av 
Vettekullavägen.  

 

Figur 1 Utklipp från plankarta D19 

Bedömning 
Detaljplanen är naturligt avgränsad vid Vettekullavägen. En fortsatt enstaka bebyggelse 
väster om planområdet bedöms inte vara emot detaljplanens syfte eller hindra 
byggnationen inom planområdet.  

Riksintressen 

Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret – lågflygningsområde.  

Bedömning 
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av föreslagen bebyggelse.  

Biotopskydd 

Det finns en stenmur i anslutning till norra fastighetsgränsen (mot fastigheten S:4). 
Stenmur i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd.  
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Bedömning 
Om stenmuren riskerar att påverkas negativt av sökt förhandsbesked, behöver dispens 
sökas hos Länsstyrelsen Blekinge av sökanden. Om stenmuren inte påverkas av sökt 
förhandsbesked, behöver inte dispens sökas. 

Skyddsvärda träd 

Det kan finnas särskilt skyddsvärda träd på platsen.  

Särskilt skyddsvärda träd definieras som följande:  

- Grova träd med en stamdiameter på 100 cm eller mer mätt vid brösthöjd. 
- Levande eller döda mycket gamla träd. Åldern ska vara minst 140 eller 200 år, 

beroende på art. 
- Grova hålträd (med en diameter över 40 cm i brösthöjd). 

Mer information om skyddsvärda träd, biotopskydd och invasiva arter finns i 
miljöförbundets yttrande.  

Bedömning 
Skulle det finnas särskilt skyddsvärda träd på platsen, krävs samråd med Länsstyrelsen 
Blekinge för åtgärder som kan påverka träden negativt. Kontakta då länsstyrelsen för att 
stämma av ett eventuellt behov av samråd enligt 12 kapitlet, 6 § miljöbalken (även kallat 
”12-6-samråd”). Detta görs av sökanden. Om sökanden är osäker på om ett träd är 
skyddsvärt eller inte bör länsstyrelsen kontaktas.  

Omgivningspåverkan 

Åtgärder ska lokaliseras, placeras och utformas så att den inte medför påverkan på 
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa eller 
säkerhet. Den får inte heller innebära en betydande olägenhet för omgivningen på annat 
sätt. Sådana olägenheter kan bland annat vara skymd sikt eller sämre ljusförhållanden. 
 
Bedömning 
Önskad åtgärd bedöms inte medföra någon omgivningspåverkan. Det byggs redan i 
närheten och byggnaden kommer placeras intill befintlig gård. Den nya byggnationen 
bedöms kunna anpassas till omgivningen och bedöms inte medföra skymd sikt eller 
liknande.  

Placering och utformning 

Frågor om utformning hanteras inte i förhandsbesked, däremot kommer frågan bevakas 
i ett eventuellt bygglovsskede när mer detaljerade ritningar och exakta placeringar av 
byggnaderna finns redovisade. Då kommer utgångspunkten vara att den nya 
byggnationens utformning och exakta placering utgår från den kulturmiljö och 
landskapsbild som finns på platsen med byggnader i traditionella kulörer, i huvudsak trä 
och med sadeltak.  

Djurhållning 

Det finns djurhållning på intilliggande gård som sköts av sökanden.  
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Bedömning  
Eftersom det är en befintlig och pågående djurhållning i liten skala, och 
förhandsbeskedet inte innebär att den utökas eller byter plats, så görs bedömningen att 
frågan inte behöver beaktas i detta läge. Ingen utomstående kommer dessutom att 
beröras av några förändringar.   
 
Fornlämningar 

Befintlig gård står registrerad som möjlig fornlämning enligt riksantikvarieämbetet.  

Bedömning 
Länsstyrelsen har yttrat sig i frågan och menar att då gårdstomten fortfarande är 
bebyggd och brukas görs bedömningen att lämningen inte är någon fornlämning. För 
markingrepp ställs därför inga krav om prövning enligt 2 kap Kulturmiljölagen (SFS 
1988:950). 

Geologi och markförutsättningar  

Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar att jordarten består av 
morän. Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av 
markradon. En markradonmätning bör dock utföras innan byggnation, alternativt att 
bostäderna byggs i radonsäkert utförande. 

Bedömning 
Moränområden är i regel bra byggmark. Bärigheten är god, men morän kan vara 
tjälfarlig och rik på stora stenblock. 
 
Trafik 

Anslutning ska göras till Vettekullavägen som är en enskild väg där en 
gemensamhetsanläggning egentligen har väghållaransvaret, men som inte är aktiv. I 
bifogad bild från kommunens trafikenhets yttrande finns föreslagen infart markerad i 
asfalten.  

E.ON har hög- och lågspänningsledningar längs med Vettekullavägen, där tillfartsvägen 
är tänkt att hamna. Marknivån kan därför inte ändras och om det behöver grävas så 
behöver exploatören beställa kostnadsfri kabelvisning i fält från E.ON. Mer information 
finns i E.ON:s yttrande.  
 
Bedömning 
Kommunens trafikenhet gör bedömningen att infarten kan godkännas. Sökanden får 
anordna och bekosta en asfaltering av infarten, minst ca 1-1,5 meter från 
Vettekullavägen för att undvika att grus körs upp på den större vägen. Sökanden 
ansvarar även för att anlägga dränering eller trumma om vatten blir stående vid infarten. 
 
Buller 

Där är möjligt att uppföra en bostad på platsen på ett sätt som inte är skadligt för 
människors hälsa avseende buller. Om det inte är uppenbart obehövligt med hänsyn till 
bullersituationen, kan krav på beräknade värden för omgivningsbuller vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats ställas i bygglovsskedet. 
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Vatten och avlopp 
Anslutning ska ske till kommunalt vatten och avlopp.  
 
Bedömning 
Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB) är huvudman för de kommunala vatten- och 
avloppsledningarna och de har ingen erinran i ärendet. I ett förhandsbesked bedöms 
inte hur anslutningen kommer se ut, detta utreds först när sökanden inkommer med 
ansökan om VA till KEVAB. Mer information finns i KEVAB:s yttrande.  
 
Avfallshantering 
Kärl för kommunalt avfall skall ställas lätt åtkomligt för tömning, i detta fall vid 
Vettekullavägen.  
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen Blekinge, Karlshamn Energi och Vatten AB, 
Karlshamn Energi AB, Västblekinge Miljö AB, Räddningstjänsten Västra Blekinge, 
Miljöförbundet Blekinge Väst samt E.ON.  
 
Inom kommunens egen organisation har ärendet remitterats till ansvarig handläggare på 
gata- och trafikenheten samt till kommunens mark- och exploateringsenhet (aktuell 
fastigheten XXX gränsar till en kommunal fastighet).  
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Yttranden från remissinstanser 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Informerar om möjlig kulturhistorisk lämning, stenmur i jordbruksmark med eventuellt 
behov av biotopskyddsdispens, särskilt skyddsvärda träd och invasiva arter i jord- eller 
fyllnadsmassor.  
 
De har inget att invända mot att positivt förhandsbesked ges på fastigheten.  
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Informerar om riksintressen, biotopskydd och skyddsvärda träd. De tar även ställning till 
att befintlig gårdstomt intill föreslagen bebyggelse inte utgörs av någon fornlämning.  
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Skriver att planerad bebyggelse kan anslutas till vatten och avlopp. Hur och i vilken form 
kan de inte besluta om i nuläget. Fastighetsägaren ska inkomma med ansökan av VA 
som finns på KEAB:s hemsida om fastigheten vill ansluta sig. 
 
Då det finns fler befintliga och framtida fastigheter i närområdet behöver denna fastighet 
samordnas med övriga för att det ska bli en bra lösning. 
 
Kommunens gata- och trafikenhet 
Godkänner ny in- och utfart till nybyggnationen.   
 
Kommunens mark- och exploateringsenhet 
Skriver att ny bebyggelse lämpligen lokaliseras till det detaljplanelagda området öster 
om Vettekullavägen. 
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Vidare framgår det i yttrandet att Vettekullavägen är en enskild väg. Den 
gemensamhetsanläggning som har väghållaransvaret för vägen är inte aktiv. Det har 
tidigare framförts problem med Vettekullavägens sträckning genom gården. Eventuell 
omdragning av vägen är en fråga för gemensamhetsanläggningen, vilket även kräver 
omprövning genom lantmäteriförrättning. Ny bebyggelse bör dock inte placeras så att 
det försvårar en eventuell framtida omdragning av vägen. 
 
Ny bebyggelse bör även föranleda justering av andelstal i gemensamhetsanläggningen. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens kommentar:  
Bedömning görs att föreslagen bebyggelse inte påverkar eventuell omdragning av 
Vettekullavägen då föreslagen bebyggelse kommer ligga cirka 20 meter från vägen. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Har ingen erinran. 
 
E.ON 
Informerar om befintliga ledningar längs Vettekullavägen och om att marknivå inte får 
ändras intill ledningen. Mer information om ledningen finns i deras yttrande.  
 
I övrigt har de ingen erinran. 
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) 
Kärl för kommunalt avfall skall ställas lättåtkomligt för tömning, i detta fall vid 
Vettekullavägen. Om fastigheten i framtiden delas i flera olika fastigheter skall dessa ha 
egna renhållningsabonnemang.  
 
I övrigt har de ingen erinran. 
 
Kommunicering 
Remissyttranden från kommunens gata- och trafikenhet har kommunicerats till 
Sökanden.  
 
Sökandens bemötande på negativa yttranden 
Sökanden ändrade situationsplanen i enlighet med kommunens yttrande angående 
infarten.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens samlade bemötande 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen kommunens synpunkter har tillgodosetts 
angående lämplig placering av in- och utfart.  
 
Motivering av beslut 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att ansökan kan 
beviljas. Detta eftersom det inte finns några allmänna intressen som strider mot 
byggnationen. Ansökan bedöms dessutom vara i enlighet med översiktsplanen.  
 
Att det finns ett detaljplanelagt område i närheten med lediga byggrätter bedöms inte 
påverka förhandsbeskedets bedömning. Vettekullavägen fungerar som en naturlig 
avgränsning till detaljplanen och det finns inget som tyder på att marken söder om 
vägen inte skulle vara lämplig för enstaka bebyggelse.  
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Eftersom platsen omges av jordbruksmark kan det finnas biotopskyddade stenmurar 
som vid eventuell påverkan kräver dispens från skyddet. Detta bedöms dock inte vara 
avgörande för förhandsbeskedets lämplighetsprövning eftersom murarna inte ligger i 
direkt anslutning till önskad bebyggelse. Likaså bedöms inte eventuella skyddsvärda 
träd vara avgörande i lämplighetsprövningen. Detta eftersom husets exakta placering 
inte är fastställd och det går därför göra justeringar inför bygglovet vid behov för att 
undvika skador på eventuella skyddsvärda träd.   
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-05-18 
Epostbilaga, Foto, infart markerad i asfalten inkom 2022-05-17 
Remissvar, XXX, gata/trafik inkom 2022-05-17 
Sammanställning e-tjänst, Sammanställning för ändrad infart inkom 2022-05-15 
Rev situationsplan, ändrad infart inkom 2022-05-15 
Fotografi, Foton från platsbesök, sammanställning upprättad 2022-05-06 
Remissvar, XXX trafik/gata inkom 2022-05-04 
Remissvar, Karlshamn Energi AB inkom 2022-04-11 
Remissvar, Karlshamn Energi Vatten AB inkom 2022-04-08 
Remissvar, Räddningstjänsten i Västra Blekinge inkom 2022-04-07 
Remissvar, Länsstyrelsen Blekinge län inkom 2022-04-05 
Remissvar, Västblekinge Miljö AB inkom 2022-03-31 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2022-03-31 
Remissvar, E.ON inkom 2022-03-30 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2022-03-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
 
Avgift 10 945 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 134 Svar angående oro för problem med dagvatten i Vettekulla 2022/1459 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom nedanstående svar. 
 
Sammanfattning 
 
Den 9 maj inkom frågeställningar från boende kring problematiken med 
dagvattenhanteringen i Vettekullaområdet. Epost från boende i området finns med som 
beslutsunderlag tillsammans med bifogad frågeställning.  
 
Nedan följer kommunens svar på frågorna:  
 
De lagar som anger utgångspunkterna för dagvattenhanteringen (vilka ställer krav på 
vattenkvaliteten och anger ansvarsförhållandena för vattnet/dagvattnet) är miljöbalken 
(MB) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Plan- och bygglagen (PBL) ger sedan 
kommunen de planinstrument som behövs för att hantera lokalisering av bebyggelse 
och för att reglera de fysiska förutsättningarna för att hantera dagvattnet så att marken 
blir lämplig att använda för bebyggelse.  
 
När detaljplanen för området togs fram gjorde kommunen bedömningen att dagvattnet 
kommer kunna tas omhand på den egna tomten. Detta eftersom detaljplanen möjliggör 
stora naturtomter med begränsade byggrätter, vilket ger bra förutsättningar för att ta 
hand om dagvattnet.  
 
Vettekulla-Matvik ingår inte i något verksamhetsområde som omfattar dagvatten. Därför 
regleras inte ansvarsförhållandena genom reglerna i LAV. Istället är det miljöbalkens 
regler som anger vem som ansvarar för att ta hand om dagvattnet. Genom miljöbalkens 
regler har den enskilde fastighetsägaren ansvar för den verksamhet som denne bedriver 
inom fastigheten och den miljöpåverkan eller de risker verksamheten medför. Enligt MB 
är dagvatten inom detaljplanelagt område avloppsvatten. Hantering av avloppsvatten är 
miljöfarlig verksamhet och lagen ställer därmed särskilda krav på den som är 
verksamhetsutövare och den som har tillsyn över verksamheten. 
 
I praktiken hamnar ansvaret för att ta hand om dagvattnet inom detaljplaneområden 
utanför verksamhetsområden på de enskilda fastighetsägare som har behov av att leda 
bort vatten. 
 
Kommunens ansvar för själva planläggningen är det samma oavsett om planområdet 
ligger inom ett verksamhetsområde för dagvatten eller om det inte gör det. Kommunen 
ska alltså vid planläggning med detaljplan bland annat kunna visa att 
dagvattenhanteringen går att lösa (vilket kommunen, i detaljplanen, bedömde skulle gå 
inom den egna tomten). 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att eftersom detaljplanen är utformad så att den 
enskilde fastighetsägaren ska ta ansvar för dagvattenhanteringen ligger det utanför 
kommunens ansvar att hantera den problematik som uppstått. Frågan om hur 
dagvattnet tas om hand ska granskas under bygglovsprocessen. I övrigt kan inte 
Byggnadsnämnden säkerställa eller garantera att frågeställarnas fastigheter inte skadas 
av dagvatten i framtiden.  
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Beslutsunderlag 
 
E-post, oro för problem med dagvatten Vettekulla, daterad 2022-05-09 
Bilaga, oro för problem med dagvatten Vettekulla, daterad 2022-03-28 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 135 XXX Olovligt utbytta fönster 2017/3870 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar,  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av hantering av 
byggsanktionsavgift. 
 
Sammanfattning  
 
Byggnadsnämndens beslut § 54, 2022-03-23, är villkorat med tid för rättelse. Det har nu 
framkommit att det inte finns lagstöd att villkora beslut om byggsanktionsavgift med tid 
för rättelse, varför beslutet föreslås att ändras med stöd av 36 § förvaltningslagen.  
 
Bakgrund 
 
Ett flerbostadshus med högt bevarandevärde enligt, Karlshamn kommuns Bevarande 
och utvecklingsplan, har på fastigheten XXX i Karlshamn fått sina träfönster utbytta mot 
nya fönster med bågar och karmar av plast. Åtgärden omfattar 29 fönster som också 
bytt kulör från röda till vita. Sammantaget har byggnadens karaktär väsentligt ändrats, 
vilket gör åtgärden lovpliktig enligt 9 kap. 2§ 3c sista stycket plan- och bygglagen. Att i 
efterhand pröva frågan om lov för åtgärden bedöms av stadsbyggnadsavdelningen inte 
som ett möjligt alternativ. Detta eftersom lov för åtgärden ändå inte skulle kunna ges, 
med stöd av 8 kap. 13 § första stycket plan- och bygglagen samt med hänvisning till 
bevarande- och utvecklingsplanen som anger att ursprunglig fönstertyp ska bevaras på 
byggnader med högt bevarandevärde. 
 
Bakgrund med tidigare lagakraftvunnet rättelseföreläggande prövat av Mark och 
Miljödomstolen  
 
Tidigare har ett rättelseföreläggande riktats mot XXX om att återställa fönstren till fönster 
av ursprunglig typ vunnit laga kraft 2019-03-27 genom beslut i Mark- och miljödomstolen 
2019-03-06, mål nr P 718-19. Rättelseföreläggandets innebörd är att fastighetsägaren 
ska återställa byggnadens fönster till likadana som tidigare, de ska vara utförda i trä och 
vara lika till utseende, hängning och kulör som tidigare fönster.  
Enligt detta lagakraftvunna rättelseföreläggande skulle rättelse ha skett senast i slutet av 
2019 vilket inte skett. XXX redovisade 2020-11-26 en åtgärdsplan som han flertalet 
gånger hävdat att han ska följa. I denna anges att rättelse ska ske. Två alternativ har 
redovisats, antingen att klä plastfönstren utvändigt med trä eller att byta ut plastfönstren 
mot träfönster av ursprunglig typ. Endast alternativet att ta bort plastfönstren och 
återmontera träfönster likadana som de ursprungliga, bedöms av 
stadsbyggnadsavdelningen vara en godkänd åtgärd som följer laga kraftvunnet 
rättelseföreläggande.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteperson har 2021-08-19, 2021-09-02, 2021-09-06, 
2021-10-14, 2021-10-20 och 2021-11-19 ställt frågan till XXX huruvida arbetet med 
rättelsen fortlöper. 2021-10-15 har byggherren bekräftat skriftligen att tidigare redovisad 
åtgärdsplan ska följas och att rättelsen kommer att vara färdigställd under 2022. Den 29 
oktober 2021 meddelar XXX att han sålt fastigheten. Vid kontakt med den nye ägaren, 
visar det sig att denne är XXX son XXX, som inte vet något om det lagakraftvunna 
rättelseföreläggandet gällande fastigheten. 
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Motivering av beslut med avseende på byggnadens höga kulturhistoriska värden 
med stöd av 8 kap. § 13 och § 17 plan- och bygglagen samt med stöd av 
bevarande- och utvecklingsplanen och det faktum att byggnaden ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövård 
 
Karlshamns centrala trähusbebyggelse inom rutnätsstaden omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård. I riksintressebeskrivningen ingår 1800- och 1900-talets 
trähusbebyggelse i två våningar med spontad panel och stående locklistpanel i ljusa 
oljefärger. Aktuell byggnad är en sådan byggnad och utgör därmed en del av 
riksintresset. 
 
Byggnaden är uppförd före år 1870 och har enligt bedömning i bevarande- och 
utvecklingsplan ett högt kulturhistoriskt värde. Bevarande- och utvecklingsplanen är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. XXX beskrivs så här i planen: 
”Fastighet i hörnläge med tre äldre byggnader som berikar gaturummet genom sin 
traditionella trädfasad och varierande lilla skala”. 
 
Enligt bevarande och utvecklingsplanen ska byggnader med högt kulturhistoriskt värde 
restaureras på följande sätt: 
 
”Äldre fönster ska bevaras i möjligaste mån. Nya fönster utförs som kopior av befintliga 
fönster vad gäller material, profilering och hängning. Energibesparande åtgärder får inte 
synas exteriört.” 
 
XXX har tidigare haft frågeställningar kring byte av fönster i en annan kulturhistoriskt 
värdefull byggnad. Den gången handlade det om fastigheten XXX med ett identiskt 
liknande värde. 
Frågor kring XXX besvarades skriftligen av dåvarande bygglovsarkitekt på ett mycket 
informativt och tydligt sätt. Detta innebär att XXX får anses ha haft bra kännedom om 
vilka åtgärder som kan göras, och hur förändringar av kulturhistoriskt intressanta 
byggnader ska utföras enligt instruktioner i bevarande- och utvecklingsplanen. 
Fotografierna i sammanställt bildcollage bevisar att fönstren är bytta efter 2017-08-25. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-27  
Anmälan om olovligt utbytta fönster, inkommen 2017-11-13  
Byggherren har i tidigare mail upplysts om att det inte är tillåtet att byta ut träfönster mot 
plastfönster  
Yttrande över fönsterbytet från byggherren som ämnar behålla monterade plastfönster, 
daterat 2018-01-08  
Utdrag ur bevarande och utvecklingsplanen som beskriver fastighetens höga 
bevarandevärde och hur ursprunglig träfönstertyp ska bevaras, antagen som tillägg till 
översiktsplanen av kommunfullmäktige 2015-05-04  
Utdrag ur riksantikvarieämbetets riksintresse rutnätsstaden Karlshamns innerstad  
Bildcollage på ursprungliga träfönster och plastfönster som syns från gatan  
Protokollsutdrag BN § 71/2018 XXX Olovligt utbytta fönster  
Växjö TR P 718-19 Dom 2019-03-06  
Åtgärdsplan, daterad 2020-11-26  
Byggsanktionsavgift uträkning för 29 stycken fönster mot gatan  
Arkiverade bygglovsritningar  
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Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
utredning av hantering av byggsanktionsavgift. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde 
eller återremittera ärendet till förvaltningen och finner att nämnden beslutar att 
återremittera ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson 
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§ 136 Karlshamn 5:1 XXX, Bygglov förlängning av tak på 

komplementbyggnad/garage så att en ny carport bildas B2022-293 2022/1781 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att med stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900) besluta om anstånd tills 
pågående planarbete gällande områdesbestämmelser för Väggaparken har avslutats.  
 
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 förlängning av tak på komplementbyggnad/garage så att en ny 
carport bildas genom att ett nytt skärmtak på 7 x 4 m skapas på fastigheten Karlshamn 
5:1 XXX.  
 
Förutsättningar 
 
XXX ligger i Väggaparken, som är riksintresse för kulturmiljövården, cirka 2 km från 
centrala Karlshamn. Kommunen är markägare och sökanden arrenderar det område 
som bygglovet avser. Sökanden vill förlänga befintligt garagetak utanför garaget så att 
ett 4 meter djupt och 7 meter bred carport skapas framför garaget. Platsen ligger idag 
utanför detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse. 2021-01-20 beslutade 
byggnadsnämnden att påbörja arbetet med att ta fram områdesbestämmelser för 
Väggaparken. 
 
Förslaget var ute på samråd 16 augusti till 6 september 2021. 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.  
 
Kommunicering 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering  
 
Sökande har framfört att han vill få bygglovsansökan prövad med hänvisning till att ett 
antal bygglov i närområdet tidigare beviljats på även rätt stora komplex under pågående 
arbete med områdesbestämmelserna. Sökande anser att förlängningen av befintligt tak 
som ansökan avser är av försumbar storlek och borde gå att godkänna utan problem 
direkt. 
 
Sökande har inkommit med ytterligare yttrande 2022-06-19 där han åter framför att lov 
tidigare beviljats i området. Hans granne kommer även att inkomma med ett bygglov. 
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Sökanden har haft kontakter med tjänstepersoner som inte gett något besked om att det 
vore olämpligt att ansöka om bygglov. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelser  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att beslut ska fattas om anstånd för att 
invänta pågående utredningar för områdesbestämmelse, med stöd av 9 kap. 28 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Sökandes åsikter om att ett det i närområdet beviljats ett antal bygglov under pågående 
arbete med områdesbestämmelserna föranleder ingen annan bedömning än detta 
förslag till beslut om att besluta om anstånd. 
 
Motivering av beslut 
 
Ansökt byggnation ligger inom känsligt område för natur- och kulturvärden. 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att det är lämpligt 
att besluta om anstånd tills pågående planarbete gällande områdesbestämmelser för 
Väggaparken har avslutats med hänvisning till 9 kapitlet 28 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-06-02 
Fotografier på befintligt garage som ansökan avser, inkom 2022-06-02 
Fasadritning Ny fasad norr inkom 2022-05-25 
Fasadritning Befintligt tak inkom 2022-05-25 
Fasadritning Befintlig fasad öster inkom 2022-05-25 
Fasadritning Befintlig fasad väster inkom 2022-05-25 
Fasadritning Befintlig fasad norr inkom 2022-05-25 
Situationsplan Ny situationsplan inkom 2022-05-25 
Situationsplan Befintlig situationsplan inkom 2022-05-25 
Information Beskrivning inkom 2022-05-25 
Yttrande 2 från sökande inkom 2022-06-01 
Yttrande 1 från sökande inkom 2022-06-01 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-05-25 
Fasadritning Tak efter tillbyggnad inkom 2022-05-25 
Fasadritning Ny fasad väster inkom 2022-05-25 
Fasadritning Ny fasad öster inkom 2022-05-25 
Bilaga Beslut att starta planarbete fattat 2021-01-20 
Yttrande från sökanden, inkom 2022-06-19  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
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§ 137 XXX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med balkong B2022-157 

2022/1669 
 
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 kontrollansvarig inte krävs.  
 
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. 
 
Det krävs en klimatdeklaration när vissa byggnader uppförs. Om krav på 
klimatdeklaration gäller för denna byggnad/dessa byggnader diskuteras vid tekniskt 
samråd. I startbeskedet framgår om klimatdeklaration kommer att krävas. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med balkong på fastigheten 
XXX. 
 
Balkong planeras ut mot väg över del av egen infart. Total yta enligt situationsplan är 
14,62 kvm, av dessa är 6,88kvm på prickad mark. 47% på prickad mark av totalens 
14,62 kvm. All yta är inte beräkningsvärd. Ca 7 kvm är beräkningsvärd. 
 
Sökanden inkom med ett förslag och har sedan på egen begäran ändrat ansökan. 
Balkongens djup mot granne i norr har ökats med ca 30 cm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ytan där balkong placeras är till stora 
delar prickade i detaljplanen. Mark som inte får bebyggas.  
 
Skrivelse från tidigare handläggare på avdelningen finns som beslutsunderlag.  
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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 trots att det är en större del av balkongen som placeras på prickad mark 
Påverkan på prickmarkens syfte bedöms som liten och ytan som tas i anspråk som liten.  
 
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: 2022-05-23 
Situationsplan inkom 2022-04-26 
Fasad/plan/sektionsritning inkom 2022-04-26 
Fasadritning inkom 2022-04-26 
Skrivelse Brev XXX 2012 inkom 2022-03-11 
Övrigt Bygglov från 2007 inkom 2022-03-11 
Ansökan inkom 2022-03-11 
Nybyggnadskarta från 1966 inkom 2022-03-11 

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

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

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift: 6 052 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 138 Karlshamn 2:1 (Hamngatan 11), Förlängning av tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av restaurang B 2022-245 2022/1796 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att bevilja förlängning av tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap 33§ plan- och 
bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
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 förlängning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang på 
fastigheten Karlshamn 2:1 (Hamngatan 11). Samma som redan står där. 
 
Ansökan avser förlängning av bygglovet för serveringsbod på östra kajen vid 
hamnkontoret på fastigheten Karlshamn 2:1, samt bygglov för kylbod i anslutning till 
serveringsboden. I ansökan ingår även tillhörande uteservering på kajen. Del av 
uteserveringen betraktas som plank. Bygglovet förlängs till 30 september 2022. 
 
Serveringsboden är en byggbod som är klädd med träpanel vilken är målad i mörkt grå 
kulör. Boden har tak av svart papp. Servering sker från en lucka i ena kortsidan. Mot 
vattnet uppsätts ett plank som är 1,8 meter högt och 13 meter långt. Planket har en ram 
av metall överdelen är av härdat glas. Serveringen avgränsas resterande sidor av 
staket.  
 
Toalett för personal kommer att finnas i annat låst utrymme på kajen, avtal finns. Avfall 
samlas upp på plats och sorteras och avhämtas i samordning med Köpmannagårdens 
restaurang.  
 
Boden placeras delvis på prickad mark samt inom område som är planerat för 
hamnändamål i detaljplanen. Då ansökan strider mot gällande detaljplan ska grannar 
höras och därför har kungörelse varit införd i dagstidning.  
 
Tidsbegränsat behov föreligger då kommunen vid senare tillfälle bör pröva 
användningen av kajen i ett sammanhang. Kommunen vill inte binda upp platsen på ett 
permanent bygglov innan utredning utförts på användning och kajens hållbarhet.  
Byggnadsnämnden förutsätter att avtal upprättas med markägaren i den mån som 
krävs.  
 
Förutsättningar 
 
Boden placeras delvis på prickad mark samt inom område som är planerat för 
hamnändamål i detaljplanen.  
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Yttranden 
 
Då ansökan strider mot gällande detaljplan ska grannar höras och därför har kungörelse 
varit införd i dagstidning. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Motivering av beslut 
 
Sammanfattningsvis konstateras att åtgärden strider mot gällande detaljplan, att 
tidsbegränsat behov föreligger och därför beviljas tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 
kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-06-03 
Situationsplan inkom 2022-04-26 
Ansökan inkom 2022-04-26  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Carlmans Restaurang AB, XXX, Ronnebygatan 22/co Loch Ness, 374 35  
Karlshamn 
 
 
Avgift: 4 840 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 139 Karlsborg 7 (Skolgatan 1), Bygglov för fasadändring av skola B2022-283 

2022/1800 
 
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). 
 
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 fasadändring av skola på fastigheten Karlsborg 7 (Skolgatan 
1).  
 
Åtgärdens syfte är att förbättra och göra utrymningsvägar säkrare på Bodetorpskolan. 
Grundproblematiken är att gångavstånden är för långa (det avstånd som man har till 
närmsta utrymningsväg). Diskussioner med olika brandsakkunniga har förts för att hitta 
den bästa lösningen utifrån skolverksamheten och alternativ som inte påverkar 
byggnadens kulturhistoriskt värdefulla fasader har utretts.  
 
Åtgärden innebär att två nya utvändiga raka brandtrappor tillkommer utvändigt. En trapp 
på södra flygeln och en på norra flygeln med samma utformning. Stommen är en målad 
smideskonstruktion i röd kulör (samma som takfoten) med band av plåt i samma kulör. 
De nya dörrarna utformas i samma kulörer som fasadelementen, på plan 4 med kulör 
lika befintligt tak, ärggrön. På plan 2-3 en ockrakulör lika fasad. Den nya dörren på plan 
1 får en kulör lika befintliga fönstersnickerier (Köpenhamnsgrön). Övre delen anpassas 
efter ventilationskanal och dörrarnas yta görs matt för att smälta in så mycket som 
möjligt. Antalet pelare hålls nere till ett minimum. 
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Bodetorpskolan är ritad och byggd i 
jugendstil av Karlshamns storbyggmästare Svante Svensson. Byggnaden som stod 
färdig 1909 är mycket välbevarad exteriört och har höga kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden och får inte förvanskas enl. 8 kap 13 § plan och bygglagen 
(2010:900)  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 30 §. Åtgärden och 
utgångsläget är planenliga.  
 
Bedömning av åtgärden har gjorts utifrån en avvägning mellan två allmänna intressen, 
människors hälsa och säkerhet och kulturhistoriska värden. Mer varsamma alternativ till 
de två raka trapporna har utretts men de har inte varit tillräckligt säkra eller tillräckligt 
anpassade till skolverksamheten.  
 
För att klara förvanskningsförbudet och inte minska byggnadens arkitektoniska värden i 
alltför hög grad har arkitekten fångat upp de rundade formerna och anpassat kulörerna.  
Antalet pelare ska hålls nere till ett minimum. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-06-03 
Detaljritning, Detaljer räcke inkom 2022-05-20 
Fasadritning Fasader sektion trappa B inkom 2022-05-20 
Fasadritning Fasader sektion trappa A inkom 2022-05-20 
Planritning Trappa B Planer inkom 2022-05-20 
Planritning Trappa A Planer inkom 2022-05-20 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-05-20 
Övrigt inkom 2022-05-20 

 
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 

 brandskyddsbeskrivning har redovisats 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 
 
Sökanden: Karlshamns kommun, XXX, Rådhusgatan 10, 374 81  Karlshamn 
 
 
Avgift: 5 497 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 140 XXX, Bygglov för uterum B2022-233 2022/1798 
 
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 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. 
 
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 uterum på fastigheten XXX.  
 
Uterummet föreslås ges en yta på 21 kvm. Fasaden kläs med träpanel som målas vit 
liksom övriga byggnaden och tak av kanalplast.  
 
Minsta avstånd från tillbyggnaden till grannfastighet blir 3,1 meter.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till berörda grannar som har fått tillfälle att yttra sig. 
Fastighetsägarna till XXX har 2022-05-30 inkommit med ett negativt yttrande. 
 
Fastighetsägarna anser inte att det är lämpligt att uppföra uterummet närmre än 4,5 
meter ifrån fastighetsgränsen. Detta eftersom de sedan tidigare har dåliga erfarenheter 
av byggnader närmre gränsen. De menar vidare att tillbyggnaden hamnar nära deras 
väg vilket kan ge upphov till damm och buller. I framtiden kan det bli fler tomter på 
platsen och då kan den vägen komma att fungera som tillfatsväg. I yttrandet påpekas att 
sökande använder deras väg för att angöra sin fastighet.  
 
Kommunicering 
 
Negativt granneyttrande har kommunicerats till sökanden som har inkommit med ett 
bemötande 2022-05-31. 
 
Sökande menar i sin skrivelse att tillbyggnaden inte kommer att påverka eller förändra 
grannens möjlighet att ta sig till sina marker eller nyttja sin väg även om avståndet till 
gränsen är 3,1 meter istället för 4,5 meter. Framtida eventuella planer på fler tomter 
hindras därmed inte. Sökande menar vidare att tillbyggnaden kommer att smälta in i 
befintlig byggnad på ett fint sätt.  
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Åtgärden bedöms inte utgöra en betydande olägenhet (i lagens mening) för 
fastighetsägaren till XXX. Fastighetsägarna till XXX, bedöms fortsatt kunna komma till 
sina marker via sin väg och framtida möjligheter till utveckling av fastigheten XX bedöms 
inte påverkas av åtgärden eftersom vägen förblir intakt.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-06-02 
Kommunicering Svar på grannyttrande inkom 2022-05-31 
Remissvar inkom 2022-05-30 
Yttrande inkom 2022-05-11 
Rev situationsplan inkom 2022-05-04 
Fasad/plan/sektionsritning inkom 2022-04-21 
Fasadritning inkom 2022-04-21 
Fasadritning inkom 2022-04-21 
Fasadritning inkom 2022-04-21 
Sektionsritning inkom 2022-04-21 
Ansökan inkom 2022-04-21 
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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 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Delges:  
XXX 
XXX 
 
 
Avgift: 7 444 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 141 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Tobias Persson har anställts som byggnadsinspektör på stadsbyggnadsavdelningen. 
 
Planarkitekt Anna Lyggemark informerar från avdelningens studieresa på H22 Bomässa 
i Helsingborg 7-8 juni. 
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§ 142 Redovisning av delegationsbeslut juni 2022/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2022-04-13 § 77. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattande under perioden 2022-05-11 – 2022-06-07.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2022-05-11 – 2022- 06-07 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-05-11 – 2022- 06-07 ByggR 
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§ 143 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet juni 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-05-18 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsbestämning, 

fastighetsreglering berörande XXX 

m.fl., avstyckning från XXX samt 

anläggningsåtgärd. 

K21430 
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§ 144 Handlingar för kännedom juni 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-05-11 – 2022-06-07 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2022-05-11 – 2022-06-07 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-05-11 – 2022-06-07 ByggR 
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§ 145 Beslutsuppföljning juni 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-06-09 
Ärenderapport mätning 2022-06-03 
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§ 146 Stilleryd 2:75 (Södra Stillerydsvägen 38), Bygglov för nybyggnad av 

lagerbyggnad B2022-94 2022/1482 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
motivering nedan, 
 
att bevilja bygglov på ansökan med stöd av 9 kap 31b § 
 
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. 
 
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. 
 
Miljöförbundet vill dock påminna sökanden om att ifall föroreningar påträffas ska 
miljöförbundet omedelbart kontaktas enligt miljöbalken 10 kap. 11. 
 
Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
 
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. 
 
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.  
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Byggnadsarean är 1285 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 1285 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 ligger kvar i marken men den används inte. Kabelägaren gör inga anspråk 
på kabeln utan kan vid behov plocka bort den. De skriver såhär: ”Teleledningen på 
Stilleryd 2.75 är tagen ur bruk och det går bra att bygga över den. Om man vill kapa den 
går det också bra, men det är då lämpligt att ändförsluta den med tejp eller liknande” 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst, Räddningstjänsten, E-on och 
Karlshamn Energi AB. 
 
Yttranden har inkommit. 
 
Karlshamn Energi 

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 behöver redovisas för att kunna 
beräkna 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 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. 
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Miljöförbundet  
Verksamhetstiden på platsen är 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 våran ansökan. Vid vårt val av placering har vi tittat på möjligheten att inte 
hamna över U‐området men konstaterar problem med logistik och bef in och ut fart 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.  
 
Bakgrund 
 
Ärendet behandlades på byggnadsnämndens sammanträde 2022-05-25 § 119.  
Stadsbyggnadsavdelningen hade föreslagit att ansökan skulle avslås med stöd av 9 kap 
30 §. 
 
Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda 
ledningsrätten och att handläggningstiden skulle förlängas med 10 veckor. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens förslag att ansökan ska avslås kvarstår. 
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Byggnadsnämndens motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Byggnadsnämnden har gjort bedömning i ärendet att 
bygglov kan ges med liten avvikelse. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b§ § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-06-13 
Remissvar inkom 2022-04-27 
Remissvar räddningstjänsten  inkom 2022-04-26 
Remissvar inkom 2022-04-19 
Remissvar inkom 2022-04-13 
Nybyggnadskarta inkom 2022-04-05 
Plan- och sektionsritning inkom 2022-04-05 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-02-11 
Fasadritning inkom 2022-02-11 
Sektionsritning inkom 2022-02-11 
Yttrande inkom 2022-05-10 
Bilaga till yttrande inkom 2022-05-02 
Skrivelse inkom 2022-06-13 
 
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 

 åtgärdens energihushållning har redovisats av byggherren och godkänts av BN  

 intyg från arbetstagarorganisation har redovisats för BN 

 brandskyddsbeskrivning har redovisats och godkänts av BN 

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har redovisats och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Sökanden/Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med 
förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor 
före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Pär 
Jansson.  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska beviljas. 
 
Stefan Sörensson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-06-22 

Sida 44(45) 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer sitt förslag att bevilja bygglov mot liggande förslag att avslå ansökan 
mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag, det vill säga att 
bygglov ska beviljas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: LT Industriservice, XXX, Öresundsvägen 9-8, 374 31 Karlshamn 
 
 
Avgift: 60 344 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 147 Marieberg 1:3 (Recordvägen 32) Bygglov för tillbyggnad av förskola B2022-

305 2022/1858 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ge ordförande Jan Bremberg (S) rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har i tidigare ärende, BN 2021-000443 med beslut daterat  
2021-11-03 § 273, beviljat bygglov med avvikelse för: Bygglov samt rivningslov för 
tillbyggnad av förskola samt nybyggnad miljöhus. 
 
På grund av olika revideringar i projekteringen och problemlösning på uppkomna 
problem så behöver nu revideringarna prövas i nytt bygglov. De är så pass stora att de 
inte endast kan tas som mindre revidering eller relationshandling i befintligt lov.  
 
På grund av att bygget pågår och att byggnadsnämndens nästa sammanträde inte är 
förens i slutet av augusti så hade det varit fördelaktigt för sökanden och tillbyggnaden av 
förskolan om byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att kunna bevilja bygglov i 
enlighet med nya ritningar när handläggningen av ärendet är klar.  
 
Sökanden ska skriftligen inkomma med beskrivning angående vilka revideringar som 
gjorts. Revideringarna redovisas för byggnadsnämnden vid sammanträdet.  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att nämnden beslutar att delegera beslutanderätten 
att på nämndens vägnar fatta beslut i ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt förslag, det vill säga att 
delegera beslutanderätten och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns kommun, XXX 
Ordförande Jan Bremberg (S)  
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
 


