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§ 148 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Görgen Lennarthsson (SD) till att justera protokollet. 
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§ 149 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende 17. Mörrum 59:1 (Bygatan 6) - Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus B2022-
48 2022/2324 lyfts ur. Nya handlingar har tillkommit. 
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§ 150 Detaljplan för XXX - beslut om uppstart 2022/565 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
fastigheterna XXX och XXX. 
 
Sammanfattning 
 
Sökanden ansökte om planläggning för fastigheten XXX den 16 februari 2022.  
Byggnadsnämnden ställde sig den 13 april 2022 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Efter beslut om planbeskedet har avgränsningen av planen utökats 
så att även XXX ingår i detaljplanen.  
 
Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar 
planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-06 
Protokollsutdrag BN §70 daterat 2022-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic  
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
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§ 151 Detaljplan för Stilleryd 2:77 m.fl. - beslut om antagande 2018/2970 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2022-07-15 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2022-07-15, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för Stilleryd 2:77 och del av Stilleryd 
2:49, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är uppdatera byggrätten på Stilleryd 2:77. I den gamla 
detaljplanen fanns ett stort prickmarksområde i fastighetens södra del som varken fick 
hårdgöras eller bebyggas. Detta prickmarksområde har tagits bort i den nya 
detaljplanen.  
 
Utöver ändring av prickmarksområdet har bestämmelser om skyddsvärda träd, 
utfartsförbud, markreservat för ledningar med mera setts över och uppdaterats utifrån 
dagens förhållanden.  
 
Sedan detaljplanearbetet startade har planområdet minskat. Fastighetsägaren till 
Stilleryd 2:62 har inte varit delaktig i planarbetet och har därför avskrivits planen. 
Stilleryd 2:77 har även bytt ägare under planarbetets gång så det ursprungliga 
planavtalet har överlåtits till de nya fastighetsägarna. Detta har påverkat detaljplanens 
tidplan som är förskjuten.  
 
En översiktlig markutredning har genomförts efter samrådet för att fastställa om det finns 
föroreningar i marken. Resultaten visar på halter under gränsen för mindre känslig 
markanvändning (MKM) men över värden för känslig markanvändning (KM). Inga 
åtgärder krävs därför för att kunna godkänna detaljplanen eftersom planen inte medger 
någon känslig markanvändning.  
 
I dialog med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten har prickmarksområdet längs med 
Södra Stillerydsvägen breddats på grund av farligt gods.  
 
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 30 oktober 2019, § 212, att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 18 november – 13 december 2019. Totalt inkom 
16 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
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Byggnadsnämnden beslutade den 4 maj 2022, § 86, att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 16 maj – 7 juni 2022. Totalt inkom 11 
yttranden under granskningstiden.  
 
I det fortsatta planarbetet gör stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att det krävs en 
viss bearbetning av planförslaget innan antagandet.  

 U-område enligt Telias yttrande har lagts till i planområdets norra del.  

 Stycket om farligt gods har förtydligats i planbeskrivningen som hänvisar till den 
riskutredning som tagits fram för ett planområde på andra sidan Södra 
Stillerydsvägen.  

 Prickmarksområdet längs med östra delen av Stilleryd 2:77 har breddats något 
efter en dialog med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten.  

 
Inga kompletteringar av planhandlingarna har krävts. Ovan beskrivna bearbetningar 
bedöms innebära en så pass liten förändring att detaljplanen bedöms kunna tas upp för 
antagande utan att det behövs en ny granskning. 
Detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-15  
Plankarta, daterad 2022-07-15 
Planbeskrivning, daterad 2022-07-15 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19 
Granskningsutlåtande, daterad 2022-07-15 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-04-19 
Översiktlig markundersökning, daterad 2021-05-12 
Omhändertagande av dagvatten, illustration, daterad 2022-04-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX, Holje 1:143 AB 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 152 Detaljplan för del av fastigheten Frostenstorp 4:1 m.fl. - beslut om samråd 

2020/2857 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2022-08-09, 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 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att undersöka möjligheten att även tillåta 
vårdändamål inom planområdet inför granskningsskedet. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked avseende del av Frostenstorp 4:1, 1:2 och 4:84 i Asarum 
inkom i september 2020. Byggnadsnämnden ställde sig positiva till att pröva ansökan 
och i februari 2022 togs beslut om att påbörja arbetet med detaljplanen. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i 
Korpadalen i Asarum. Planen syftar även till att tillåta en ny förskola i området. 
 
Planområdet är beläget öster om Korpadalen, ca 4 km norr om Karlshamns innerstad, 
och omfattar cirka 7,4 ha. Området omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030, 
område B4, Korpadalen – Granfors som anger att området ska utvecklas för bostäder 
och förskola. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 
 
Planförslaget möjliggör ett nytt bostadsområde med möjlighet att uppföra bostäder i 
olika former, exempelvis friliggande bostadshus, radhus, parhus, kedjehus eller 
flerfamiljshus. Inom delar av området tillåts endast friliggande enbostadshus för att 
begränsa exploateringen och påverkan på omgivningen. Högsta nockhöjd är 8,5 meter, 
vilket tillåter två våningar. Centralt i området möjliggör planen även en förskola för cirka 
sex avdelningar. För att säkra tillfarten till planområdet föreslås en ombyggnad av 
befintlig väg mellan Skalbaggevägen och Bruksvägen. 
 
I samband med planarbetet har en trafikutredning och en naturvärdesinventering 
genomförts. Sammantaget bedöms det 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. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-09 
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2022-08-09 
Planbeskrivning, daterad 2022-08-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-06-30 
Trafikutredning, WSP, daterad 2021-11-26 
Naturvärdesinventering, WSP, daterad 2022-06-01, reviderad 2022-06-27 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att även tillåta vårdändamål inom planområdet inför 
granskningsskedet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att lägga till en fjärde att-sats och finner 
att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp 
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§ 153 Upphävande av del av detaljplaner för del av Karlshamn 2:1 och 5:1 

2020/3358 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2022-07-22 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2022-07-22, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar Upphävande av del av detaljplaner för 
Karlshamn 2:1 och 5:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län, enligt 5 kap. 27 
§ 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, och för 
att värna den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Väggaparken, har 
områdesbestämmelser tagits fram. 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 upphävandet. De delar av parken som 
ligger inom detaljplanerat område men som inte upptas av tomtmark kommer fortsätta 
vara reglerat enligt gällande detaljplaner.  
 
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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 25 maj 2022 att granskning skulle genomföras. Under 
perioden 7 juni - 28 juni 2022 genomfördes en gemensam granskning för 
”Områdesbestämmelser för Väggaparken” och ”Upphävande av del av detaljplaner för 
Karlshamn 2:1 och 5:1”. Totalt inkom 15 yttranden under granskningstiden.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det, förutom redaktionella ändringar, 
inte krävs några bearbetningar eller kompletteringar av planhandlingarna. ”Upphävande 
av del av detaljplaner för Karlshamn 2:1 och 5:1” är därmed färdig för antagande. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-22 
Plankarta, daterad 2022-07-22 
Planbeskrivning, daterad 2022-07-22 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-03 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-05-18 
Granskningsutlåtande, daterat 2022-07-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjör Susann Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 154 Områdesbestämmelser för Väggaparken, del av fastigheterna Karlshamn 2:1 

och 5:1 m.fl. 2020/3358 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2022-07-22 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2022-07-22, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar Områdesbestämmelser för Väggaparken, del 
av Karlshamn 2:1 och 5:1 m.fl., Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 
kap. 27 § 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, och för 
att värna den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Väggaparken, har ett förslag till 
områdesbestämmelser tagits fram.  
 
Områdesbestämmelserna syftar till att säkerställa riksintresse för kulturmiljön inom 
Väggaparken i Karlshamn, samt till 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 har.  
 
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 den 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.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022 att granskning skulle genomföras. 
Under perioden 7 juni - 28 juni 2022 genomfördes en gemensam granskning för 
”Områdesbestämmelser för Väggaparken” och ”Upphävande av del av detaljplaner för 
Karlshamn 2:1 och 5:1”. Totalt inkom 15 yttranden under granskningstiden.  
 
För att anpassa områdesbestämmelsernas avgränsning till pågående detaljplan för 
Karlshamn 5:20 (Saltsjöbaden) har planområdesgränsen utökats 1,5 meter mot 
Saltsjöbadsvägens östra gräns. Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det, 
utöver redaktionella ändringar, i övrigt inte krävs några bearbetningar eller 
kompletteringar av planhandlingarna. ”Upphävande av del av detaljplaner för Karlshamn 
2:1 och 5:1” är därmed färdig för antagande. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-22 
Plankarta, daterad 2022-07-22 
Planbeskrivning, daterad 2022-07-22 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-05-18 
Granskningsutlåtande, daterat 2022-07-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 155 XXX, Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning B2022-230 2022/2314 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till nedanstående motivering, 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § Plan-och bygglagen (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34 § Plan-och bygglagen (2010:900) 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage samt rivning på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden handlar om att riva ett mindre garage som står på samma plats samt att riva 
en mindre förrådsbyggnad för att sedan bygga ett nytt garage med en yta på 50,4m². 
Det nya garaget ska han fasad med vit lockpanel och ett tak med svarta betongpannor. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 50,4 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
51,8 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med beteckningen B2 från 1961 som 
säger att komplementbyggnader får ha en sammanlagd yta på 35m²och ska ligga 4,5m 
från tomtgräns. 
 
Förslag om avslag beror på två avvikelser men skulle utifrån planens syfte och 
fastighetens förutsättningar få ett annat beslut. 
Det är flera fastigheter inom detaljplanen, B2, som har sina komplementbyggnader 
närmare tomtgräns än 4,5m och att närmsta grannen har en komplementbyggnad på ca 
47m² med ett avstånd till gräns på ca 1,2m  
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Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig.  
 
Kommunicering 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att detaljplanen, B2, är gammal (1961) och uppfyller inte kraven 
på ett modernt boende med bl.a. ett garage som har mer plats än för endast en bil. 
Förråd för cyklar, barnvagnar och en arbetsbänk m.m. 
Sökande menar att planens syfte och de yttre förutsättningarna tillsammans kan ge ett 
positivt besked och att bygglov beviljas. 
Sökande har för avsikt att be berörd granne om tillstånd att placera byggnaden närmare 
gräns än 4,5m. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att två avvikelser från detaljplanen ska 
bedömas ge avslag. 
 
Motivering av beslut 
 
Nämnden gör bedömningen att bygglov kan lämnas för åtgärden eftersom avvikelsen 
från detaljplanen är liten och förenlig med planens syfte.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-07-19 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-05-15 
Situationsplan för rivning inkom 2022-05-15 
Situationsplan för byggnation inkom 2022-05-15 
Reviderad kontrollplan inkom 2022-05-15 
Fotografi inkom 2022-05-15 
Fotografi inkom 2022-05-15 
Fotografi inkom 2022-05-15 
Fotografi inkom 2022-05-15 
Fotografi inkom 2022-05-15 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-04-20 
Detaljritning inkom 2022-04-20 
Fasad/plan/sektionsritning inkom 2022-04-20 
Fasad/plan/sektionsritning inkom 2022-04-20 
Fasad/plan/sektionsritning inkom 2022-04-20 
Teknisk beskrivning inkom 2022-04-20 
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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 

 Relevant kontrollplan för rivning har upprättats av byggherren och godkänts av 
BN 

 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska beviljas. 
 
Magnus Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att ansökan ska beviljas eller avslås och 
finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
 
Avgift: 11 087 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 156 XXX, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av 

eldstad B2022-203 2022/2334 
 
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 
 
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 ändring 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 nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av 
eldstad på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden består i att riva ett litet förråd samt att uppföra en komplementbyggnad med en 
byggnadsarea på 56 kvadratmeter, med ett invändigt loft som gör att byggnaden får en 
nockhöjd på drygt fem meter. Byggnaden placeras cirka 15 meter från närmsta 
fastighetsgräns och ca 18 meter från närmsta byggnad, som ligger inom samma 
fastighet. Fasaden får en grå liggande träpanel och på sadeltaket läggs en grå plåt. I 
byggnaden ska också en eldstad och en rökkanal installeras.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Länsstyrelsen har 2022-03-21 gett 
dispens från strandskyddet för rubricerad byggnad. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter inkom från närmsta granne 
(XXX). Därefter har förslaget ritats om och förtydligats. Berörda grannar har fått 
ytterligare en möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga synpunkter har inkommit. 
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Kommunicering 
 
Det negativa granneyttrandet kommunicerades till sökanden.  
 
Sökanden bemötte yttrandet genom att rita om och förtydliga ritningarna. 
 
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.  
 
Åtgärdens placering och utformning har en ringa omgivningspåverkan och är lämplig för 
sitt ändamål samt en god färg-, form- och materialverkan. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-08-09 
Ansökan, inkom 2022-06-29 
Situationsplan, inkom 2022-06-29 
Sektionsritning, inkom 2022-06-29 
Planritning, inkom 2022-06-29 
Fasadritning, inkom 2022-06-29 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 Intygande från kontrollansvarig att denne ska medverka i åtgärden. 

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

 
Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Grannar:  
XXX 
XXX 
XXX 
 
 
Avgift: 18 986 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 157 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt 

installation av eldstad B2022-271 2022/2355 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att bevilja marklov med stöd av 9 kap 35 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § 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. 
 
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 nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt installation 
av eldstad på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden omfattar rivning av befintligt fritidshus och byggande av ett nytt fritidshus på 
ungefär samma plats, men något mindre, knappt 80 kvadratmeter byggnadsarea. 
Fasaderna utförs i grått trä och pulpettaket kläs med svart takpapp. Byggnadshöjden är 
3,5 meter. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avviker från bestämmelser i 
gällande detaljplan C4A i fråga om vatten och avlopp samt byggnads läge. 
Bestämmelserna säger ”bebyggelse som kräver vattenspolande toalett eller urinoar bör 
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ej tillkomma inom området och kemisk toalett är därför nödvändig för varje fritidsstuga” 
respektive ”avståndet mellan bostadshus (fritidsstugor) får ej understiga 20 meter” men 
att ett mindre avstånd får medges, dock ej under 12 meter, om särskilda skäl föreligger. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har remitterats och har yttrat att sökanden i nuläget inte 
behöver åtgärda befintligt avlopp på fastigheten XXX, utan kan ansluta det nya huset till 
den befintliga avloppslösningen på fastigheten. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet Blekinge Väst har kommunicerats till sökanden.  
 
Motivering av beslut 
 
Vattenspolande toaletter finns redan i området, avståndet mellan bostadshus 
understiger 20 meter på flera håll inom området. Föreslagen byggnad har ett avstånd på 
drygt 12 meter till närmaste bostadshus, som i sin tur är placerad på en annan fastighet. 
 
Åtgärdens placering och utformning har en liten omgivningspåverkan där byggnaden har 
en god färg-, form- och materialverkan och är lämplig för sitt ändamål. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag. 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, 
eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Stadsbyggnadsavdelningen 
bedömer att bygglov kan ges. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-08-10 
Remissvar från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2022-08-10 
Fotografi på byggnad som ska rivas, inkom 2022-06-09 
Ansökan, inkom 2022-05-12 
Fasadritning, Nordost/sydost inkom 2022-05-12 
Fasadritning, Sydost/sydväst inkom 2022-05-12 
Planritning, Plan/sektion inkom 2022-05-12 
Nybyggnadskarta, inkom 2022-05-12 
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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 

 relevant kontrollplan för rivning av upprättats av byggherren och godkänts av BN 

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har redovisats och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Sökanden/Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med 
förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor 
före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas 
Norman. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 17 513 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är reducerad med 1/5. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
skickas separat. 
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§ 158 XXX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B2021-244 2022/2340 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX.  
 
Fastighetsägaren till XXX har ansökt om bygglov för att bygga till sitt bostadshus med 
ett uterum. Uterummet är 1,9 meter x 7,9 meter och har en byggnadsarea på 15 
kvadratmeter med en bruttoarea på 11,5 kvadratmeter. Byggnadshöjd, nockhöjd och 
taklutning är likt befintligt bostadshus. Befintlig byggnad har vita putsade fasader med 
grått plåttak. Uterummet ska kläs med vit träpanel och förses med svart papptak.  
 
Fastigheten är idag bebyggd av 117,5 kvadratmeter bostadshus med ett vidbyggt 
garage om 39 kvadratmeter, totalt 156,5 kvadratmeter byggnadsarea. Bostadshuset är 
placerat 4,9 meter ifrån tomtgräns. Uterummets föreslagna placering på bostadshuset är 
i liv med bostadshusets fasad och har då samma avstånd till tomtgräns. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Byggnadsplanen fastställdes 1967. 
Inom fastigheten XXX tillåts friliggande bostäder i ett våningsplan. Byggrätten för 
fastigheten är 125 kvadratmeter för bostadsändamål och 50 kvadratmeter för friliggande 
uthus.  
Avstånd till tomtgräns är reglerat genom ”att byggnad skall förläggas på ett avstånd av 
minst 7 meter från tomtplatsgräns därest byggnadsnämnden så finner erforderligt med 
hänsyn till kvarterets ändamålsenliga bebyggande” samt ”att byggnad må utan 
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medgivande från granntomts ägare förläggas intill två meter från tomtplatsgräns därest 
byggnadsnämnden så finner lämpligt med hänsyn till kvarterets ändamålsenliga 
bebyggande och avstånd till byggnad å granntomt blir minst 9 meter.” 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till mark- och exploateringsavdelningen och berörda grannar. 
Ingen erinran mot beviljat bygglov har inkommit, se beslutsunderlag.  
 
Motivering av beslut 
 
Fastighetens byggrätt är 125 kvadratmeter för bostadsändamål och 50 kvadratmeter för 
uthus. Fastigheten är idag bebyggd med 117,5 kvadratmeter bostad och 39 
kvadratmeter garage, totalt 156,5 kvadratmeter. Tillkommande byggnadsarea är 15 
kvadratmeter som tillsammans med befintlig bebyggelse blir 171,5 kvadratmeter. Då 
garaget inte är fristående från bostadshuset blir överytan 46,5 kvadratmeter eller 37 %. 
Vid en kartgranskning av närområdet har det tidigare gjorts liknande avsteg från största 
byggnadsarea inom samma detaljplan som den aktuella fastigheten. 
 
Uterummets placering blir närmare tomtgräns än vad detaljplanen medger. Avvikelse 
från minsta tomtgräns bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet för 
grannfastigheten då det befintliga bostadshuset har samma avstånd till tomtgräns.  
 
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 beviljas 
med liten avvikelse vad gäller minsta avstånd till tomtgräns samt byggrätten på 
fastigheten, avvikelsen får anses vara liten med stöd av 9 kap. 31b § Plan- och 
bygglagen (2010.900).  
 
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 bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-08-09 
Yttrande inkom 2022-06-29 
Yttrande inkom 2022-06-29 
Rev. fasadritning inkom 2022-06-23 
Rev. sektionsritning inkom 2022-06-23 
Rev. planritning inkom 2022-06-23 
Rev. situationsplan inkom 2022-06-23 
Rev. fasadritning inkom 2022-06-23 
Perspektiv, 3D, inkom 2022-06-23 
Ritningsförteckning inkom 2022-06-23 
Fasad/plan/sektionsritning inkom 2022-06-23 
Sammanställning e-tjänst inkom 2021-04-13 
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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 har redovisats och godkänts av BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
 
Avgift: 12 973 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 159 XXX, Bygglov för uppförande av plank B2022-210 2022/2315 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§, med hänvisning till 8 kap 1§ 2p plan- och 
bygglag (2010:900). 
 
Jäv 
 
Lars Hasselgren (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
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.  
 
Bakgrund  
 
Ansökan om bygglov för detta plank har beslutats om att avslå två gånger tidigare. 
Ansökan avslogs 2017-02-01 och 2021-05-26.  
Den första gången var VA-enheten starkt negativa, och andra gången accepterade VA-
enheten placeringen av planket eftersom nya ledningar byggts som inte bedömdes 
påverkas av om planket byggdes eller inte.  
 
Ärendet  
 
Ansökan avser bygglov för plank på fastigheten XXX. I en separat ansökan prövas 
ansökan om rivning av befintligt uterum och tillbyggnad med nytt uterum.  
 
Ansökan avser nybyggnad av plank på fastigheten XXX. Planket ska fungera som 
insynsskydd på baksidan av tomten mot cykelbanan samt mot granntomter. Planket är  
180 cm högt och 18 meter långt, ska vara grått och placeras på mark som i detaljplanen 
är ”prickmark”, mark som inte får bebyggas, samt även är u-område (område för 
underjordisk ledning).  
 
Förutsättningar  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Planket är placerat på prickad mark 
som dessutom är u-område som är avsett för allmänna underjordiska ledningar.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.  
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Yttranden  
 
Ärendet har remitterats till Karlshamn Energi AB (KEAB) och Karlshamn Energi och 
Vatten AB (KEVAB), E.on och markförvaltare på kommunen.  
 
E.on har yttrat sig utan erinran, med upplysningar om kabel. KEAB och markförvaltare 
har yttrat sig utan erinran. KEVAB har inte lämnat något yttrande. Förra gången yttrade 
sig KEVAB utan erinran eftersom nya ledningar förlagts på en plats som inte bedöms 
påverkas av om planket byggs eller inte. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Kommunicering  
 
Förslag till tjänsteskrivelse har kommunicerats till sökande, som återkommit med ett 
fjärde yttrande. Delvis har synpunkterna i yttrandet beaktats och tjänsteskrivelsen har 
reviderats en aning.  
 
Motivering av beslut  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Denna avvikelse bedöms inte vara liten eller förenlig 
med planens syfte som anger att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar med hänvisning till 9 kap 30§ plan- och bygglagen. Det bedöms inte vara 
förenligt med god färg, form och materialverkan att bygga ett plank med hänvisning till 8 
kap 1§ 2p plan- och bygglagen, med tanke på att de flesta närliggande hus har häckar 
på baksidan mot allmän plats marken. Det lämpliga bedöms vara att plantera en häck 
som de flesta närboende har bakom husen. Det bedöms inte lämpligt att bygglov för 
plank på prickad mark u-område beviljas. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-07-27 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-04-05 
Fasad/plan/sektionsritning Fasad/sektion inkom 2022-04-05 
Situationsplan inkom 2022-04-05 
Yttrande 1 från byggherren som anser att bygglov ska beviljas inkom 2022-04-12 
Yttrande 2 från byggherren som anser att bygglov ska beviljas inkom 2022-07-19 
Yttrande 3 från byggherren som anser att bygglov ska beviljas inkom 2022-07-25 
Yttrande 4 från byggherren som anser att bygglov ska beviljas inkom 2022-08-04 
Yttrande från E.on, utan erinran, med upplysningar inkom 2022-08-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX 
 
 
Avgift: 4 840 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 160 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur och plank samt 

komplementbyggnad B2022-328 2022/2317 
 
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) och marklov 
med stöd av 9 kap 35§ 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. 
 
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 nybyggnad av enbostadshus samt mur och plank samt 
komplementbyggnad på fastigheten XXX. Vissa nivåskillnader tas upp med stödmurar i 
tomtgräns varvid marklov också ingår i ansökan.  
 
Huvudbyggnaden är uppdelad i två olika nivåer för att anpassas till nivåskillnaden på 
tomten. Byggnaden har låglutande papptak och svart trä på fasad. 
 
Beräknad bruttoarea för åtgärden är 189kvm för huvudbyggnad och 42kvm för 
komplementbyggnaden. Totalt 231kvm bruttoarea. 
 
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 
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komplementbyggnader. Det finns prickad mark (mark som inte får bebyggas) ut mot 
gatan.  
 
Tomten sluttar och har stora nivåskillnader. Entré placeras 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 
 
Byggnationen strider mot gällande detaljplan då tillåten byggnadsarea överskrids med 5 
% samt att del av en lägre mur (50 cm på berörd del) placeras på mark som inte får 
bebyggas. Det är en mindre del av muren som placeras på prickad mark och den är där 
av lägre höjd. 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.  
 
Byggnationen följer mestadels gällande detaljplan och följer lokaliserings- och 
utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Byggnationen är uppdelad i två olika nivåer för att anpassas till tomtens sluttande 
förutsättningar. Stadsbyggnadsavdelningen ser positivt på att huset har anpassats efter 
platsens förutsättningar. Byggnaden bedöms ha god färg-, form- och materialverkan 
samt vara lämplig för sitt ändamål.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-08-08 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-06-28 
Fasadritning öster och söder inkom 2022-06-28 
Fasadritning norr och väster inkom 2022-06-28 
Planritning bostadshuset inkom 2022-06-28 
Nybyggnadskarta skala 1:250 inkom 2022-06-28 
Nybyggnadskarta skala 1:500 inkom 2022-06-28 
Markplaneringsritning norr och öster inkom 2022-06-28 
Markplaneringsritning söder och väster inkom 2022-06-28 
Sektionsritning bostadshus inkom 2022-06-28 
Fasadritning garage inkom 2022-06-28 
Fasadritning garage inkom 2022-06-28 
Planritning garage inkom 2022-06-28 
Sektionsritning garage inkom 2022-06-28 
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Övrigt redovisning stödmur inkom 2022-06-28 
 
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  

 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för 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 Tobias 
Persson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Asarums Bilrekond AB, XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 36 127 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 161 Tjärö 1:8, Bygglov för nybyggnad av övrigt, solcellsanläggning B2022-294 

2022/2318 
 
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 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Länsstyrelsen angående 
strandskyddsdispens. Kontakt ska tas med E.ON angå deras ledningar.  
 
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 nybyggnad av solcellsanläggning på fastigheten Tjärö 1:8. 
 
Solcellerna står på mark och är ca 3,70 höga på högsta punkten. De är uppvinklade i ca 
40-45 graders vinkel. Då de är upphöjda så att en människa kan stå under dem och de 
kan tolkas som en byggnad med tak till sitt utseende har bedömning gjorts att de kräver 
bygglov. Av ansökan framgår att målet är ett bygga en solcellsinstallation på ca 80 x 40 
meter, till största del inom ett område i Tjärö naturreservat som klassificeras som 
bebyggt område. 
 
Byggplanen och konstruktionen är utformad så att växt och djurliv får minimal påverkan. 
Djur kan fortfarande gå fritt inom området och anläggningen behöver inte stängslas in. 
Solcellsinstallationen är planerad att stå sig länge för att täcka elbehov i framtiden och 
om det krävs är det en reversibel åtgärd. 
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Sökanden har angett en bruttoarea/yta för hela området för anläggningen på ca 
3200kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse i Hällaryds skärgård på ön Tjärö.  
 
Länsstyrelsen har tagit beslut om dispens från naturreservatsföreskrifterna för 
solcellsanläggningen.  
 
Fastigheten berörs av riksintresse för naturvård (område NK8 i kommunens 
översiktsplan) och riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB (område FK4 i 
kommunens översiktsplan), riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 MB samt 
riksintresse för totalförsvaret vad gäller MSA-område och lågflygningsområde. 
 
Området utgör Natura 2000-området Tjärö, Naturreservat, Bevarandeplan för 
odlingslandskapet och ekologiskt känsligt område, MB 3 kap 3§. 
 
Området ligger inom strandskyddat område. 
 
Tjärö är beskrivet i kommunens översiktsplan som P. Hällaryds och Åryds Skärgård. 
Kommunens utvecklingsstrategi går ut på att i framtiden arbeta för:  

•  Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär stärkt sysselsättning, 
landsbygdsutveckling och service ska ses som positivt. 

•  Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition. 

•  Värna värdefulla naturområden och kulturmiljöer vid förändringar. 
•  Verka för goda kommunikationer och väl fungerande infrastruktur. 
•  Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya 

bostäder, verksamheter och funktioner. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till E.ON, Försvaret och Länsstyrelsen.  
Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag. 
 
Försvaret avstår från att yttra sig. De har inte gjort någon bedömning om solcellsparken 
riskerar att skada riksintresset för totalförsvarets militära del. Upplysningsvis beskriver 
försvaret att det finns risk att solcellsparker på vissa platser medför skada på 
riksintresse för totalförsvarets militära del genom elektromagnetisk strålning. För vidare 
läsning i frågan så hänvisar de till en utredning. Se vidare i deras yttrande.  
 
E.ON beskriver i sitt yttrande att de har markförlagda låg- och mellanspänningskablar i 
osäkert läge, samt en transformatorstation (N147772 Tjärö) i området. 
 
Kabelns exakta läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. För elledning i mark 
får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade 
instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 
ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. 
Eventuella kostnader i samband med bygglovets genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören. 
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Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte bedöms påverka något område eller värde 
utpekat för natura 2000 och länsstyrelsen har 29 april 2022, dnr 521-1324-22, beslutat 
om att ge dispens från reservatsföreskrifterna för anläggandet av solceller i Tjärö 
naturreservat. Beslutet är förenat med villkor som går att läsa i länsstyrelsens yttrande.  
 
Fastigheten ligger inom 100 meter från strandlinjen och omfattas därmed av 
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. MB. Strandskyddet har två syften: att 
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. Tjärö utgör ett karaktäristiskt kulturlandskap med hagmarker och 
ängar som tidigare till stor del varit uppodlade. Tjärö är även av geologiskt intresse, 
erbjuder besökande mycket god service samt har höga naturvärden och är av väsentlig 
betydelse för friluftslivet. Länsstyrelsen har därför fattat beslut om utvidgat strandskydd 
om 300 meter på ön.  
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att nya byggnader, ändringar, anläggningar, 
anordningar och förberedelsearbeten, trädfällning eller grävning inte får göras inom 
strandskyddat område om de väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 
eller om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt. 
 
Dispens från strandskyddet kan ges om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om 
något av de särskilda skälen i 7 kap. 18 c–d § MB kan tillämpas. 
Då åtgärden planeras inom naturreservat är det länsstyrelsen som prövar om 
strandskyddsdispens kan ges. 
 
Länsstyrelsen har ingen kännedom om förekomst av hotade eller fridlysta arter eller 
andra naturvärden på platsen. Förekomst av sådana naturvärden kan dock inte 
uteslutas. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma om någon skyddad art, enligt 
artskyddsförordningen (1998: 179) påträffas, så är det förbjudet att skada arten och 
dess livsmiljö. Enligt miljöbalken är det alltid upp till verksamhetsutövaren att se till att 
den har tillräckligt med information om miljön för att kunna göra en sådan bedömning. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från E.ON, Försvaret och Länsstyrelsen har kommunicerats till 
sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Bemötande från sökanden har inte inkommit.  
 
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.  
 
Tjärö är ett av Karlshamns finaste områden i skärgården för turism i naturskyddade 
omgivningar med kulturvärden. Många människor besöker ön årligen och är mycket 
värdefull ur friluftslivets synvinkel. Tjärö tillhandahåller goda servicemöjligheter. 
Sökanden har i samråd med Länsstyrelsen valt en plats på Tjärö med minst negativ 
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inverkan på de skyddsvärda intressena på ön. Det ger också minst påverkan på stads- 
och landskapsbilden.  
 
I dagens läge med stigande elpriser och elbrist ses det som positivt att områden med 
mycket turism ser över sina möjligheter till alternativa anergiförsörjningar utan att det 
förstör de skyddsvärda intressena.  
 
Då försvaret avstår från att yttra sig angående solcellernas påverkan på riksintresset för 
totalförsvaret så torde en bedömning kunna göras att det inte påverkar riksintresset.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-08-08 
Remissvar försvaret inkom 2022-07-11 
Remissvar E.ON inkom 2022-07-06 
Remissvar LST inkom 2022-07-01 
Karta inkom 2022-06-23 
Beslut dispens länsstyrelsen naturreservat inkom 2022-06-23 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-05-26 
Situationsplan inkom 2022-05-26 
Produktinformation inkom 2022-05-26 
Bilaga KA inkom 2022-06-17 
 
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 

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har redovisats och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Sökanden/Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med 
förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor 
före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas 
Norman.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden/fastighetsägare: Tjärö Fastighet AB, XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Vid natura 2000-områden: Länsstyrelsen i Blekinge Län 
 
 
Avgift: 23 760 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 162 Stilleryd 3:6 (Vekerumsvägen 251), Bygglov för ändrad användning av affär 

till gym samt tillbyggnad/höjning av byggnad B2022-229 2022/2332 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b och 31c § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked 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 ändrad användning av affär till gym samt tillbyggnad/höjning 
av byggnad på fastigheten Stilleryd 3:6 (Vekerumsvägen 251). 
 
Befintlig byggnad avses höjas. Inga ytterligare tillbyggnader görs och byggnaden blir 
inte större i sidled på något sätt, endast uppåt. Nedre delen av befintlig byggnad 
kommer att kvarstå. På höjningen av fasader kommer röd korrugerad plåt att monteras 
likt befintliga väggar över den murade sockeln. På taket kommer en svart takplåt läggas 
som efterliknar klassiska tegelpannor. 
 
Ändrad användning från affär/butik till gym. I lokalen kommer fortfarande viss försäljning 
att ske, försäljning av medlemskap och tillbehör kopplad till gymverksamheten såsom 
kläder, träningstillbehör, dryck mm. 
 
Ingen ny bruttoarea eller byggnadsarea tillkommer.  
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område B55 från år 1981. Användningen för 
berörd fastighet är småindustri i en våning. Det finns u-område och prickad mark (mark 
som inte får bebyggas). Befintlig byggnad ligger redan idag över u-område och 
prickmarksområde.  
Via ledningskollen har framkommit att det ligger en ledning i u-område. Ledningens 
ägare är Karlshamn Energi AB (KEAB). 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till KEAB såsom ledningsinnehavare av ledning i u-område. 
Yttrande har inkommit, se beslutsunderlag. KEAB godkänner ändringen av byggnaden. 
Men om elkabeln skadas under byggnationen får fastighetsägaren stå för 
reparationskostnaderna. 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från KEAB har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har inte inkommit med något bemötande.  
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse 9 kap 31b§ PBL gällande höjning av befintlig byggnad över u-område och 
prickmarksområde. Byggnad på u-område och prickmark har godkänts vid tidigare 
bygglovsgivning när byggnad ursprungligen uppfördes. Ledningsinnehavare har lämnat 
sitt godkännande till att befintlig byggnad får höjas. 
 
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 9 kap 31c§ PBL Lag 
(2014:900). 
 
Bedömning har gjorts att genomförandetiden har löpt ut och att gym kan vara ett 
lämpligt komplement till småindustri och i detta fall även befintlig användning av 
byggnad för handel. Inom samma fastighet finns sedan tidigare lokal innehållande 
dansstudio som har beviljats med bygglov inom samma användning. Då bygglov redan 
givits för annan användning inom fastigheten bestående av dansstudio och handel 
sedan innan så kan gym vara ett komplement både till den användningen som finns där 
idag (beviljad med bygglov) och den användning som godkänts i detaljplanen 
(småindustri). 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b och 31c 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 
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Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-08-09 
Yttrande från ledningsinnehavare Keab, daterat 2022-08-09 
Situationsplan inkom 2022-05-30 
Sammanställning e-tjänst komplettering med info inkom 2022-05-30 
Planritning inkom 2022-05-30 
Fasadritning inkom 2022-05-30 
Sammanställning e-tjänst inkom 2022-04-20 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 intyg från arbetstagarorganisation har 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 Bertil 
Nyh. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Sten Nilssons El AB, XXX, Vekerumsvägen 251, 374 93 Karlshamn 
Ombud/Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 10 114 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är reducerad med 3/5 då 10 veckor överskridits med 3 påbörjade veckor.  
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 163 Karlshamn 6:3 (Prinsgatan 45), Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad 

samt rivning av lager/teknikbod m.m. B2022-344 2022/2338 
 
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 bygglagen (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (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. 
 
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 kontorsbyggnad samt rivning av 
lager/teknikbod m.m. på fastigheten Karlshamn 6:3 (Prinsgatan 45). 
 
I ansökan ingår även nya parkeringsplatser, skärmtak över entréer, tak och skärmvägg 
vid teknikutrymme samt solceller. Även vissa invändiga ombyggnader i befintlig byggnad 
ingår i ansökan. 
 
Tillbyggnaden föreslås utföras med slammad tegelfasad, plåttak och papptak samt 
aluminiumfönster. Material och kulörer enligt ansökan, på tillbyggnaden, stämmer väl 
ihop med befintlig byggnad. 
 
Nytillkommen byggnadsarea på mark är ca 1085 kvm. Totalt är ny bruttoarea för 
tillbyggnaden ca 2314 kvm och för den befintliga delen som byggs om ca 946,5 kvm. 
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område A 305. Åtgärden bedöms vara planenlig. 
 
Byggnadsnämnden beviljade bygglov för likartade åtgärder 2020-08-19 §174. Beslutet 
vann laga kraft 2020-10-01. Sökanden har meddelat att de inte kommer att påbörja 
beviljat bygglov och söker därför nytt bygglov på liknande handlingar. Avgiftsdelen för 
den tekniska delen är erlagt i det tidigare bygglovet och kommer inte att tas ut igen i 
detta ärende. Skillnaderna mellan det tidigare beviljade bygglovet och det nu aktuella 
finns beskrivna i bilaga 9. Justeringar från tidigare beviljat bygglov.  
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900) och rivningslov enligt 9 kap 34§ plan- och bygglag.  
 
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.  
 
Antal parkeringar för kontorsändamålet uppfyller Karlshamns kommuns 
parkeringspolicy. 
 
Sakkunnighetsutlåtande för tillgänglighet finns som bilaga till ansökan. Tillgängligheten 
uppfyller gällande lagkrav och regler. 
 
Tillbyggnad bedöms lämplig för sin användning och uppfyller god färg- form och 
materialsamverkan. Byggnationen passar in i stads- och landskapsbilden.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-08-09 
Situationsplan A 40-1-100, inkom 2022-07-08 
Planritning A 40-1-110 a, plan 1 del 1, inkom 2022-07-08 
Planritning A 40-1-110b, Plan 1 Del 2, inkom 2022-07-08 
Planritning A 40-1-210a,Plan 2 Del 1, inkom 2022-07-08 
Planritning A 40-1-210b, Plan 2 Del 2, inkom 2022-07-08 
Planritning A 40-1-310a, Plan 3 Del 1, inkom 2022-07-08 
Planritning A 40-1-310b, Plan 3 Del 2 (Takplan), inkom 2022-07-08 
Sektionsritning. inkom 2022-07-08 
Sektionsritning. inkom 2022-07-08 
Fasadritning A 40-3-101, Fasad mot nordost, inkom 2022-07-08 
Fasadritning A 40-3-102, Fasader mot sydost och nordväst, inkom 2022-07-08 
Fasadritning A 40-3-103, Fasad mot sydväst, inkom 2022-07-08 
Fasad/plan/sektionsritning A 40-3-201, Fasader planer skärmväggar/tak teknik, inkom 
2022-07-08 
Nybyggnadskarta, inkom 2022-07-08 
Bilaga 2. Principer gestaltning, inkom 2022-07-08 
Bilaga 3. Utvändiga vyer, inkom 2022-07-08 
Bilaga 4. Sektionsritning orientering 3-D planer, inkom 2022-07-08 
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Bilaga 5. Planritning areasammanställning, inkom 2022-07-08 
Bilaga 6. Sakkunnigutlåtande tillgänglighet, inkom 2022-07-08 
Parkeringsredovisning, inkom 2022-07-08 
Bilaga 9. Justeringar från tidigare beviljat bygglov, inkom 2022-07-08 
Ritningsförteckning Förteckning bygglov, inkom 2022-07-08 
Ansökan, inkom 2022-07-08 
 
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  

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN  

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN  

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN  

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör  

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN  
 
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: Karlshamn Energi AB, kontaktperson XXX, Box 174, 374 23 Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 56 511 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad p.g.a. tidsöverträdelse.   
Avgift för tekniska delar har erlagts i tidigare bygglovsärende. Taxan är fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 164 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om följande: 
 

 Ny planarkitekt har anställts 

 Rekrytering av vikarierande planarkitekt pågår 

 Klagomålsärenden 

 Strandskydd 

 Ljusförorening  

 Tärnö 

 Praktikantarbete 

 Arkitekturvecka  

 Bygglov på torget, där allmänheten får möjlighet att ställa frågor till 
bygglovhandläggarna. 
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§ 165 Redovisning av delegationsbeslut augusti 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 2022-06-08 – 2022-08-09.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2022-06-08 – 2022-08-09 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-06-08 – 2022-08-09 ByggR 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-08-24 

Sida 43(45) 

 
 
§ 166 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet augusti 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-06-23 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning, ledningsrätt för VA 

berörande XXX. 

K21309 

 

2022-06-27 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från XXX 

samt bildande av 

gemensamhetsanläggning för väg. 

K21542 

 

2022-07-05 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering XXX. 

K21346 

 

2022-07-07 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering XXX 

och XXX. 

K21292 
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§ 167 Handlingar för kännedom augusti 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-06-08 – 2022-08-09 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2022-06-08 – 2022-08-09 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-06-08 – 2022-08-09 ByggR 
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§ 168 Beslutsuppföljning augusti 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-08-09 
Ärenderapport mätning 2022-08-09 
 


