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§ 3 Godkännande av dagordning
Byggnadsnämndens beslut
att ärendena Spiggen 4 m.fl. – beslut om avbrytande av planarbete och X Rivning av
skärmtak tillkommer.
att i övrigt godkänna dagordningen.
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§ 4 Ledamöter i arbetsutskottet 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att ordförande, Kerstin Linde (S) och Claes Mårlind (M), med Tommy Persson (S) och
Magnus Sandgren (M) som ersättare, ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott fr.o.m.
2017-02-02 t.o.m. nästa ordinarie sammanträde 2017-03-01.
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§ 5 Översikt planärenden 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Information om pågående och planerade projekt inom planenheten.
Beslutsunderlag
Planöversikt
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§ 6 Stadsarkitekten informerar
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens aktiviteter, såsom






















Detaljplan Hasseln (Colorama)
Jury Stadsbyggnadspriset
Upphandling arkitektkonsulter
Hällaryd nybyggnation diskussioner med KABO
Avstämning VA-plan
Genomgång bostadsenkät Boverket
Marinarkeologi Stärnö
KSAU Hällaryd
Omsorgsnämnden
Verksamhetsplanering med Anneli Bengtsson
Hermanssons ang. Jysk
Projektgruppmöte torget
Kristineberg detaljplanediskussion
Bygglovkonferens med Jonas Ronsby
Akademimöte temporär arkitektur
Pressträff detaljplaner på nätet
KAN-gala
Anställningsintervju karttekniker
Medarbetarsamtal med nästan alla medarbetare
Kommission för jämlik hälsa
BTH-studenter stationsområdet
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§ 7 Asarum 3:2 m.fl. Strandskyddsdispens ledningssträckning VA 2016/4296
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 §
miljöbalken för VA-ledningar och pumpstation i huvudsaklig överensstämmelse med
handlingarna i ärendet.
att det mark- och vattenområde som åtgärderna får ta i anspråk för ändamålen är den yta
som förläggningen och pumpstationen enligt ansökan upptar.
att Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande ska beaktas.
Information
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför
sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder
påbörjas. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag då kommunens
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken för
anläggande av vatten och spillvattenledningar samt en pumpstation.
I enlighet med kommunens VA-plan ska den allmänna anläggningen för vatten och
spillvatten i Granefors byggas ut. I området finns ca 25 bostadshus/mindre gårdar som
idag har enskilda avloppslösningar. En huvudpumpstation anläggs för att överföra
spillvattnet till Korpadalen där befintligt ledningsnät finns idag. På samma ställe ansluts
även Granefors mot det kommunala dricksvattennätet.
Ansökan har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV). MBV anger att sökande
ska lämna in en anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd för att strandskyddsdispens ska kunna ges. Arbeten kommer att utföras
inom förorenade områden. Anmälan ska behandlas och beslutas av MBV innan arbetena får
påbörjas. Sökande har skriftligen bekräftat att en anmälan ska göras.
Sökanden åberopar två av sex av de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken; att
anläggningen för sin funktion måste ligga vid vatten och att området måste tas i anspråk
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Dessa skäl bedöms som relevanta i
sammanhanget. Med hänsyn till åtgärdernas uppenbart marginella påverkan på
allemansrättsliga värden bedöms ledningsutbyggnaden inte komma i konflikt med
strandskyddets syften.
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Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-11-30
Beslut länsstyrelsen, anmälan om vattenverksamhet, inkommet 2016-11-25
Ritningar, kartor, inkomna 2016-11-25
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2017-01-02
VA-enhetens svar, miljöfarlig verksamhet, daterat 2017-01-09
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
Beslutet skickas till
Sökanden: Karlshamns kommun, VA-enheten, Mats Dahlbom, 374 81 Karlshamn
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona
Trafikverket, Box 513, 371 23 Karlskrona
Lantmäterimyndigheten, Box 302, 291 23 Kristianstad
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg
Avgift 9 303 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 8 Asarum 43:5 Nybyggnad av 46 marklägenheter med förråd 2016/4244
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att i detta enskilda fall godkänna den förstärkta situationsplanen ”A1 Plankarta” som
ersättning för en nybyggnadskarta.
att fastställa X som kontrollansvarig.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus, i form av marklägenheter och förråd och
driftutrymme på Asarum 43:5.
Den nya bebyggelsen består av fyra enplans-parhus och tolv radhus samt sex förråd.
Antalet lägenheter är sammanlagt 46 och den sammanlagda byggnadsytan ca 4900 kvm.
Fasader utförs i trä som vitfärgas, fönstren i alu/trä och taken kläs i grå betong.
Förutsättningarna i ärendet är speciella. Infrastrukturen i området är ännu inte
färdigställd. En förstärkt situationsplan, ”A1 Plankarta” har därför tagits fram istället för
den nybyggnadskarta som normalt ska finnas i en ansökan. Denna förstärkta situationsplan
bedöms i detta fall kunna ersätta en nybyggnadskarta, eftersom området har gynnsamma
terrängförhållande i form av plan mark.
Fastigheten omfattas av detaljplan från år 2010 (B87) och åtgärden är förenlig med denna.
Området får bebyggas med bostäder. För parhus och radhus är nockhöjden 8,5 respektive
5,5 meter. Komplementbyggnaders nockhöjd får vara högst 4,5 meter. Parhus/villor får
uppta högst 20 % av fastighetsarean och för radhus/kedjehus gäller 30 %.
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-11-28
A1 Plankarta, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-11
A2 Planritning hustyp 1, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-11
A3 Planritning hustyp 2, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-11
A4 Planritning hustyp 3, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-11
A5 Planlösning lgh 2 rok, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-11
A6 Planlösning lgh 3 rok, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-11
A7 Planritning hustyp A+B, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-11
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A8 Fasadritning hustyp 1, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-13
A9 Fasadritning hustyp 2, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-13
A10 Fasadritning hustyp 3, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-13
A11 Fasadritning hustyp A+B, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-13
A12 Sektionsritning, daterad 2017-01-09, rev 2017-01-13
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
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
byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN
alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för 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.
Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd.
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är
tänkt att påbörjas.
Beslutet skickas till
Sökande: X
Kontrollansvarig: X
Avgift 154 802 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 9 X Ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem 2016/3184
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att yttranden från Miljöförbundet, Räddningstjänsten och VA-enheten ska beaktas.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. De har
därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att de mottagit det. Om ett
eventuellt överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser ändrad användning från bostadshus till HBV-hem (Hem för vård eller
boende). Ändringen berör två befintliga byggnader på fastigheten. Verksamheten har nio
platser för ungdomar och erbjuder boende, omvårdnad, undervisning och aktiviteter.
Fastigheten är belägen utanför detaljplan och samlad bebyggelse och inom den primära
zonen för Karlshamns kommuns huvudvattentäkt.
Grannar har getts möjlighet att yttra sig. Synpunkter har inkommit från X, X och X.
Grannarna ställer sig negativa till ansökan och uttrycker oro för att den ändrade
användningen kommer att medföra försämringar av väg-och trafikförhållandena, VAförsörjningen och tryggheten i området. Åtgärden kommer rimligen att medföra
förändringar området, dock görs bedömningen att ändringen inte innebär så betydande
påverkan att den inte kan genomföras.
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen, Miljöförbundet, Räddningstjänsten och VAenheten. Synpunkter har lämnats rörande bland annat strandskyddsdispens, VAsituationen och brandskyddsbeskrivningen. Synpunkterna ska beaktas.
Strandskyddsdispens beviljades 1975 (BN § 040, 2004-02-25) och tomtplatsavgränsning
har gjorts. Länsstyrelsen gör bedömningen att någon ny dispens inte krävs.
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-09-15
Situationsplan, inkommen 2016-11-22
Plan- och fasadritningar bostadshus, inkomna 2016-10-31
Plan- och fasadritning envåningshus, inkomna 2016-11-22
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Verksamhetsbeskrivning, daterad 2016-10-31
Yttrande från Miljöförbundet, daterat 2016-12-12
Yttrande från Räddningstjänsten, daterat 2016-11-28
Yttrande från VA-enheten, daterat 2016-12-16
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
Yttrande från granne X, inkommet 2016-12-14
Yttrande från granne X, inkommet 2016-12-06
Yttrande från granne X, inkommet 2016-12-05
Sökandens bemötande av yttranden, daterat 2017-01-18
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 lämnats in och godkänts av BN
relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN
brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN
tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör
handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN

Öppen kallelse till tekniskt samråd
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd.
Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd.
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är
tänkt att påbörjas.
Beslutet skickas till
Sökande: X
Granne X
Granne X
Granne X
Granne X
Avgift 17 800 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2017-02-01

sid 15 av 68

§ 10 X Ombyggnad av fritidshus 2016/3873
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att fastställa X som kontrollansvarig.
att VA-enhetens synpunkter ska beaktas.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. De har
därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att de mottagit det. Om ett
eventuellt överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser ändring av fritidshus och installation av eldstad på fastigheten X.
Byggnaden upptar ca 32 kvm på marken, taktäckt altan inkluderad, och är belägen
strandnära intill norra fastighetsgränsen. Nockhöjden är ca 2,8 meter. Huset byggs till i
höjdled och ges en brantare taklutning samt ny fasadutformning. WC/dusch och pentry
installeras. Kamin och rökkanal installeras. Nockhöjd efter ändring är ca 4,7 meter.
Eldstaden bör vara typ- och miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60
kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda
förhållanden föreligger.

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Platsen omfattas av
riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken och strandskyddsbestämmelser enligt
7 kap. 13-18 §§ samma balk samt landskapsbildskydd. Åtgärden kan kräva
strandskyddsdispens. Ansökan om dispens görs hos länsstyrelsen.
VA-enheten och berörd granne har getts möjlighet att yttra sig. VA-enheten har synpunkter
på anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Grannen är kritisk till ansökan och menar
att byggnaden blir så hög att utsikten kraftigt försämras, att dess placering ger problem
med underhåll och risk för stenras, samt att landskapsbilden påverkas negativt.
Huset anknyter i sitt formspråk till äldre byggnadstradition och bedöms i det avseendet
inte inverka negativt på omgivningen. Sannolikt innebär den högre nockhöjden en viss
påverkan på siktfältet mot havet från grannfastigheten, men den bör rimligen inte vara av
betydande omfattning.
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen (2010:900).
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Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-11-01
Situationsplan och ritning, daterad 2016-11-01
Yttrande från granne, X, inkommet 2016-12-28
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
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
Sökande: Aboukir AB, Döbelnsgatan 10, 291 34 Kristianstad
Kontrollansvarig: X
Granne X
Avgift 8 200 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 11 X Rivning av byggnad 2016/3189
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av Bevarande- och utvecklingsplanen för Karlshamns innerstad avslå
ansökan för den del av ansökan som avser lusthuset.
att bevilja rivningslov för den del av ansökan som avser planket.
att kontrollansvarig inte krävs.
Information
Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på del av ansökan har sökanden fått
tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan
byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden har inte inkommit med något yttrande.
Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt
till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn. Skrivelsen ska vara
byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för
vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Ansökan avser rivning av lusthus på X och rivning av del av plank mellan denna fastighet
och X. Avsikten är att göra trädgården tillgänglig och att ta bort buskage, jämna ut och
anlägga gräsmatta.
Lusthuset ger intryck av att vara förfallet och trädgården igenvuxen. Enligt inventeringen
”Karlshamn innerstadsbebyggelse” är lusthuset från 1870-talet.
Hela Karlshamns innerstad är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap.
miljöbalken samt betecknat som fornlämning. Platsen omfattas även av Bevarande- och
utvecklingsplanen. Planen anger att fastigheten X har ett högt kulturhistoriskt värde. I
riktlinjerna står bland annat att äldre gårdsbebyggelse ska behandlas varsamt. Äldre
gårdsstruktur ska bevaras. För X anges särskilt att fastigheten har ”den för Karlshamn
typiska formen och funktionsuppdelningen; gathus, hårdgjord bakgård, trädgård med
lusthus”.
Blekinge Museum och fastighetsägare har lämnats möjlighet att yttra sig i ärendet.
Remissvar har inkommit ifrån Blekinge museum. Å ena sidan beklagas om byggnaden ska
rivas och ett ställningstagande för bevarande uppmuntras. Å andra sidan bedöms förfallet
rätt långt framskridet, så att ett bevarande kan vara svårt att motivera om fastighetsägaren
saknar intresse.
Rivningslov ska enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen ges för en åtgärd som avser en
byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
Sammantaget bedöms det kulturhistoriska värdet av lusthuset, trots eftersatt underhåll,
väga tyngre än skälen för rivning. En rivning medför att de i Bevarande- och
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utvecklingsplanen nämnda värdena försämras för fastigheten. Byggnaden får också anses
ha ett sådant kulturhistoriskt värde som avses i 9 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-09-16
Situationsplan, inkommen 2016-09-16
Foton, inkomna 2016-09-16
Tjänsteskrivelse 2017-01-11
För att påbörja rivning krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:
 relevant rivningsplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
Beslutet skickas till
Sökanden: J N von Bergen & Son AB, Ronnebygatan 1, 374 35 Karlshamn
För kännedom, fastighetsägare: X
Avgift 2 600 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 12 Matvik 1:4, Matvik 1:122, Matvik 1:7 Strandskyddsdispens starkströmskabel Sonaholm Matvik 2016/909
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 §
miljöbalken för starkströmskabel och tre transformatorstationer i huvudsaklig
överensstämmelse med handlingarna i ärendet.
att det markområde som åtgärderna får ta i anspråk för ändamålen är den yta som
förläggning av kabel och transformatorstationer enligt ansökan upptar.
Information
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför
sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder
påbörjas. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag då kommunens
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken för
anläggande av starkströmsledning och tre transformatorstationer.
Området omfattas av detaljplan (D23) och ledning och transformatorstationer förläggs till
allmän platser; lokalgata och natur. I ansökan anges att det inte finns några kända
nyckelbiotoper, fornlämningar eller andra speciella intressen i det område som berörs av
åtgärderna.
Sökanden åberopar ett av sex särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken; att
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.
Miljöförbundet har inget att erinra mot ansökan. Det finns inga uppgifter om kända
förekomster av hotade arter, skyddsvärda träd eller andra naturvärden som kan påverkas
av åtgärderna. De bedöms inte heller påverka allmänhetens tillgång till strandområdet.
Det särskilda skäl som angetts är relevant i sammanhanget. Med hänsyn till åtgärdernas
uppenbart marginella påverkan på allemansrättsliga värden och natur bedöms
ledningsutbyggnaden inte komma i konflikt med strandskyddets syften.
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-12-02
Karta, daterad 2016-12-02
Ritningar transformatorstationer, inkomna 2016-12-06
Kartor, placering av transformatorstationer, inkomna 2016-12-06
Remissvar Miljöförbundet, daterat 2016-12-29
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10
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Beslutet skickas till
Sökanden: One Nordic AB, X, Box 460, 351 08 Växjö
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona
Trafikverket, Box 513, 371 23 Karlskrona
Lantmäterimyndigheten, Box 302, 291 23 Kristianstad
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg
Avgift 9 303 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 13 Stenhagen 1, Stenhagsvägen 10-44. Utbyggnad och inglasning av balkonger 2016/3798
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 30 § 1 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att fastställa X som kontrollansvarig.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
Sammanfattning
Ansökan avser rivning av befintlig balkonger inom Stenhagen 1 samt uppförande av
inglasade balkonger. De nya balkongerna ersätter de befintliga och ges samma placering.
De utförs med aluminiumstomme med övre luckor i klarglas och nedre del i ogenomsiktligt
glas.
Fastigheten omfattas av detaljplan A187 från 1964. Befintliga byggnader och balkonger
avviker delvis från planen i placering. Denna avvikelse har accepterats i tidigare
bygglovsprövning.
Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen (2010:900), gäller: om avvikelser tidigare har
godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2014:900]

Berörd granne på Karlshamn 6:1 har inget att erinra mot ansökan. Räddningstjänsten har
informerats. Brandskyddsbeskrivning krävs för startbesked.
Även de nya balkongerna avviker från detaljplanen, men efter samlad bedömning bedöms
åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30 § 1 b plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-10-26
Plan-, fasad- och sektionsritningar, daterade 2016-09-26
Kulör- och materialritning, daterad 2016-09-26
Detaljritning, inkommen 2016-11-08
Montageritning, daterad 2014-02-18
Fotomontage, inkommet 2016-11-07
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:
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relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av 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.
Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd.
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är
tänkt att påbörjas.
Beslutet skickas till
Sökanden: Brf Stenhagen 1, Stenhagsvägen 12, 374 33 Karlshamn
Kontrollansvarig: X
Avgift 38 514 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 14 Tjärö 1:5 Invändig och utvändig ändring 2016/4461
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov
att fastställa X som kontrollansvarig.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
Sammanfattning
Ansökan avser ändring från restaurang till hotellrum i byggnaden ”Allemans” inom
fastigheten Tjärö 1:5. Tio rum med wc/dusch tillskapas, flertalet med egen entré utifrån.
Fönsterdörrar placeras i fasader mot öst och väst. Utformningen bedöms inte påverka
byggnadens yttre negativt, utan är anpassade till dess stil och karaktär.
Tre av rummen tillgängliggörs genom ramp, för övriga utgör terrängförhållandena runt
byggnaden stort hinder för anpassning.
Räddningstjänsten, VA-enheten och Blekinge museum har tillskrivits. Räddningstjänsten har
inget att erinra, men påpekar att hänsyn bör tas till utrymningssituationen på övervåningen.
Inga övriga synpunkter har inkommit.
Åtgärderna bedöms vara förenliga med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen (2010:900).

Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-12-12
Informationsritningar, daterade 2016-03-02 och 2016-12-08
Situationsplan, daterad 2016-12-08
Plan-, fasad- och sektionsritningar, daterade 2016-03-02 och 2016-12-08
Fasadritning väster och norr, daterad 2016-12-08, rev 2016-12-20
Planritning bottenvåning, daterad 2016-12-08, rev 2016-12-20
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:





relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN
tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör
handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in 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.
Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd.
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är
tänkt att påbörjas.
Beslutet skickas till
Sökande: Tjärö Drift AB, Box 3058, 200 22 Malmö
Kontrollansvarig: X
Avgift 14 652 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 15 X Tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 2016/4073
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att fastställa X som kontrollansvarig.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad av två fritidshus på X.
På det större huset, i ett och ett halvt plan, höjs vägglivet så att takhöjden ökar invändigt.
Dessutom görs en tillbyggnad på ca 15 kvm på husets baksida. Det mindre huset byggs till
med ca 25 kvm, inglasad altan inkluderad. Bägge åtgärderna utförs på ett sätt som ansluter
till respektive byggnads karaktär och utformning, med rödfärgade träfasader och vita
spröjsade fönster. Taken är i grå plåt.
Fastigheten är belägen utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Området omfattas av
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. miljöbalken och ingår i det geografiska
riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 1 och 4 §§ miljöbalken. Tärnö omfattas även av
riksintresset för friluftslivet och naturvärden enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Strandskyddsdispens för åtgärden har beviljats av Länsstyrelsen Blekinge län.
Berörd granne har lämnat medgivande till åtgärden.
Sammantaget bedöms åtgärderna uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-11-14
Plan-, fasad- och sektionsritningar, daterade 2016-09-12
Situationsplan, daterad 2016-09-12
Beslut om strandskyddsdispens, Länsstyrelsen Blekinge län, daterat 2016-11-10
Foton, daterade 2016-11-15
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
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
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Beslutet skickas till
Sökande: X
Avgift 10 117 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2017-02-01

sid 27 av 68

§ 16 X Rivning av byggnad samt nybyggnad av enbostadshus med kamin 2016/4482
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) och Kurt Kaarle (S) i handläggningen i detta
ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att bevilja rivningslov.
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att fastställa X som kontrollansvarig.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. De har
därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att de mottagit det. Om ett
eventuellt överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser rivning av ett mindre uthus, nybyggnad av enbostadshus samt installation
av eldstad på X. Ett plank, 2 m högt byggs i fastighetsgräns mot X.
Enbostadshuset placeras i fastighetens nordöstra hörn, direkt gränsande till X och X.
Fasader utförs i trä, fönster i vitt trä och pulpettaket täcks med svart bandplåt. Huset färgas
i beige kulör, lika befintligt gatuhus på X. Fasaden får också samma utformning som X, med
stående och liggande träpanel. Byggnadsytan är 110 kvm.
Eldstaden bör vara typ- och miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp
till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte
särskilda förhållanden föreligger.
Hela Karlshamns innerstad är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap.
miljöbalken samt betecknat som fornlämning. Platsen omfattas även av Bevarande- och
utvecklingsplanen. Planen anger att fastigheten X har ett visst kulturhistoriskt värde.
Åtgärderna bedöms vara förenliga med planen. Bevarande- och utvecklingsplanen har
pekat ut ett område på fastigheten i norr, X, som utvecklingsområde för nybyggnation av
flerbostadshus. Detta måste tas hänsyn till vid utformning av den nya byggnaden på X.
Berörda grannar tillskrivits med möjlighet att yttra sig. Grannar på X samt X har haft
synpunkter angående bl a husets höjd och installation av eldstad. Räddningstjänsten har
informerats. Brandskyddsbeskrivning krävs för startbesked.
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Fastigheten omfattas av detaljplan från år 1949 (A106). Del av gårdsmarken, där huset
placeras, får bebyggas, dock som mest en tredjedel av ytan, ca 100 kvm. Byggnadsytan för
det nya huset är 110 kvm. Detta måste i sammanhanget betraktas som en liten avvikelse. I
övrigt är åtgärderna förenliga med detaljplanen.
Sammantaget bedöms åtgärderna uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap.
31 b § plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-12-15
Nybyggnadskarta, daterad 2016-11-14
Planritning, daterad 2016-12-15
Fasad- och sektionsritning, daterad 2016-12-15
Foton, inkomna 2016-12-15
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
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
byggnadens specifika energianvändning 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.
Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd.
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är
tänkt att påbörjas.
Beslutet skickas till
Sökande: X
Kontrollansvarig: X
Granne X
Granne X
Avgift 16 597 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 17 Asarum 43:1 Påbörjad byggnation av väderskydd och stödmur utan startbesked
2017/181
Byggnadsnämndens beslut
att påföra byggherren, Karlshamns kommun, Trafikenheten, en sanktionsavgift enligt
9 kap. 6 § p 4 plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) med ett belopp av 132 000
kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) har påbörjat
byggnation av väderskydd och stödmur.
att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ner avgiften till hälften, dvs 66 000 kronor.
Information
Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit sanktionsavgift har byggherren fått tillfälle
att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden
slutligt avgör ärendet.
Byggherren har inkommit med ett yttrande. Byggherren anser bl a att tillämpning av
sanktionsavgift borde gjorts i anslutning till byggnation, att då handläggande tjänsteman
tydligt informerats om omedelbar verkställighet och att sanktionsavgiften är orimlig.
Sanktionsavgift ska enligt plan- och bygglagen tas ut om byggherren fått möjlighet att yttra
sig inom fem år från att överträdelsen begåtts (11 kap. 58 § PBL), det står tydligt i
bygglovet att det krävs startbesked innan åtgärden får påbörjas, och dess storlek är
fastställd enligt Förordning (2014:471).
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att detta beslut vunnit laga
kraft.
Om du som byggherre inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga
skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn. Skrivelsen ska vara
byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för
vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Trafikenheten på Karlshamns kommun har sökt och fått bygglov (delegationsbeslut § 901,
daterat 2012-11-27) för ett väderskydd vid en busshållplats i Asarum på fastighet Asarum
43:1. Efter en kontroll av ärendet upptäcktes att det saknas startbesked och kontrollplan.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 10 kap. 3 § krävs ett startbesked innan byggnation,
och en inlämnad kontrollplan är en förutsättning för att få ett startbesked.
Väderskyddet plus en stödmur har uppförts utan att en kontrollplan lämnats in, och utan
beslut om startbesked, se fotografier före och efter åtgärden. Det framgår tydligt av
bygglovet att byggherren ska erhålla ett startbesked innan man får påbörja byggnationen.
Överträdelsen begicks 2012, och sanktionsavgiften baseras därmed på 2012 års
prisbasbelopp.
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Beslutsunderlag
Fotografi före byggnation från september 2011
Fotografi efter byggnation taget 2017-01-11
Beviljat bygglov, BN delegationsbeslut § 901/2012
Uträkning av sanktionsavgift
Tjänsteskrivelse
Yttrande från byggherren, inkommet 2017-01-18
Beslutet skickas till
Byggherre: Karlshamns kommun, Trafikenheten, 374 81 Karlshamn
Sanktionsavgift 66 000 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-687, Attest:
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§ 18 X Olovliga byggnationer 2016/3391
Byggnadsnämndens beslut
att påföra byggherrar X och X en sanktionsavgift enligt 9 kap. 12 § plan- och
byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 31 364 kronor.
Information
Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit sanktionsavgift har byggherren fått tillfälle
att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden
slutligt avgör ärendet. Byggherren har inte inkommit med något yttrande.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att detta beslut vunnit laga
kraft.
Om du som byggherre inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga
skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn. Skrivelsen ska vara
byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för
vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Byggherrarna har trots förbudet enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) utfört
tre byggåtgärder som kräver bygglov och startbesked.
Byggherrarna har byggt till huvudbyggnaden (enbostadshus) med en carport för husvagn
om en yta av 26 m², byggt om en fristående carport på 21m² till ett garage och byggt ut
detta garage med ett cykelförråd på 5,1 m². Allt utan bygglov och startbesked.
Uträkning av sanktionsavgiften är utförd i tre steg, ett för varje åtgärd enligt följande:




Tillbyggnad av enbostadshus med carport för husvagn
Ändring av carport till garage
Tillbyggnad av komplementbyggnad med cykelförråd

24 586kr
3 234kr
3 544kr

Detta ger en summa på sanktionsavgifter som är 31 364 kronor. Sanktionsavgiften baseras
på 2016 års prisbasbelopp, då överträdelserna begicks.
Byggherren har sökt och fått bygglov i efterhand då åtgärderna är planenliga enligt
detaljplan B27.
Beslutsunderlag
Anmälningar
Fotografier tagna vid platsbesök den 22 november 2016
Tre separata uträkningar av sanktionsavgifter enligt Boverkets guide
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Byggherrar: X
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§ 19 Karlshamn 9:17 Påbörjad byggnation av prefabricerad reservkraftstation utan
startbesked 2017/149
På grund av jäv deltar inte Ingvar Andersson (S) i handläggningen i detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att påföra byggherren, Aarhus Karlshamn Sweden AB, en sanktionsavgift enligt plan- och
byggförordningen (2011:338, PBF) 9 kap. 12 § 9 p med ett belopp av 33 078 kronor för att
trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) ha påbörjat byggnation av
prefabricerad reservkraftstation.
att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned avgiften till hälften, dvs 16 539 kronor.
Information
Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit sanktionsavgift har byggherren fått tillfälle
att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden
slutligt avgör ärendet. Byggherren har inte inkommit med något yttrande.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från att detta beslut vunnit laga
kraft.
Om du som byggherre inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga
skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn. Skrivelsen ska vara
byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för
vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Byggherren har uppfört en kraftstation jämställd med en transformatorstation i form av en
container på 9,8 m² utan startbesked trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Det troliga scenariot enligt byggherren är att den prefabricerade containern i stålplåt fanns
färdig inom området och ställdes på plats av entreprenör när besked om bygglov var klart.
Därefter missades att inget startbesked hade utfärdats.
Sanktionsavgiften halveras i enlighet med 9 kap. 3 a § PBF, eftersom beviljat bygglov finns,
och baseras på 2014 års prisbasbelopp, då överträdelsen begicks.
Beslutsunderlag
Uträkning i boverkets guide för sanktionsavgift
Ritning nummer 2257-BL02
Fotografi av uppförd container
Beviljat bygglov
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Sökande: Aarhus Karlshamn Sweden AB, Västra Kajen, 374 82 Karlshamn
Kontrollansvarig: X
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§ 20 Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum) – beslut om antagande
2015/2105
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna, av stadsmiljöavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat
2016-12-06.
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad
2016-12-06, och till denna hörande handlingar.
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse
och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som
Storgatan ges en annan utformning.
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.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt
inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-06
Plankarta, daterad 2016-12-06
Planbeskrivning, daterad 2016-12-06
Samrådsredogörelse, daterad 2016-10-10
Granskningsutlåtande, daterat 2016-12-06
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2015-11-27, uppdaterad 2016-01-26
Fastighetsförteckning, daterad 2016-02-19, kontrollerad 2016-10-20
Bullerberäkning Storgatan och Granvägen, daterad 2015-11-19
Asarum centrum – förstudie för utveckling, daterad 2012-03-29
Storgatan i Asarum, Vectura 2012-11-14, uppdaterad av Sweco 2015-12-02
Markteknisk undersökningsrapport, Ramböll, daterad 2016-09-06
Beslutet skickas till
Säljfast Olofström AB, att X, Knutängsvägen 45, 294 75 Sölvesborg
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Landskapsarkitekt Anna Terning
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§ 21 Detaljplan för del av Bjärnö 1:2 (2) m.fl. – beslut om avbrytande av planarbete
2011/2890
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad
2016-12-30.
att avbryta planarbetet med hänvisning till skrivelse från exploatören.
Sammanfattning
Planens syfte är att undersöka potentialen för fler bostadstomter, befästa befintliga
bostäder i plan samt planlägga för utkikstorn i området.
Byggnadsnämnden beslutade 2013-06-26, § 138 att genomföra samråd. Under tiden 8 juli –
30 augusti 2013 var planförslaget ute på samråd. Efter samrådet ställde kommunen krav
på vidare utredning av VA-situationen och exploatören beslutade då pausa planarbetet.
Under hösten 2016 har aktuell del av fastigheten Bjärnö 1:2 sålts. Den nya fastighetsägaren
är i dagsläget inte intresserad av exploatering i föreslaget läge, varför den tidigare
fastighetsägaren har inkommit med skrivelse om att avbryta planarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-30
Skrivelse om att avbryta planarbetet från exploatören, daterad 2016-12-20
Samrådsredogörelse del 2, daterad 2016-12-30
Beslutet skickas till
Ottarps Fastighets AB, X, Bältebergavägen 43, 260 30 Vallåkra
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Landskapsarkitekt Anna Terning
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§ 22 Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) – beslut om granskning 2013/1842
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad
2016-12-28.
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, daterad
2016-12-28, och till denna hörande handlingar.
att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och
bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning
till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig
verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna.
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.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013. Totalt inkom 20
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-29
Plankarta del av Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2017-01-16
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2017-01-16
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2016-12-28
Naturvärdesbedömning, daterad 2013-08-20
Förstudie avseende dagvatten, daterad 2013-08-22
Yttrande från Länsstyrelsen ang. samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, daterat 2013-12-09
Särskild utredning Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2014-04-01
Beslutet skickas till
Fritidschef Thomas Nilsson
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Landskapsarkitekt Anna Terning
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§ 23 Detaljplan för del av Karlshamn 5:1 m.fl. (Väggaviken) – beslut inför avbrytande av
planarbetet 2014/2318
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad
2016-12-05.
att föreslå kommunstyrelsen att ta tillbaka aktuellt planuppdrag med hänvisning till
inkomna yttranden.
Sammanfattning
Planens syfte är att bekräfta befintliga förhållanden, småbåtshamn och
verksamhetsområde, i området. Den ska också möjliggöra för utveckling av dessa samt
etablering av handel, kontor, bostäder kultur och fritid. Syftet är också att tydliggöra
allmänhetens tillträde till området, bland annat genom att utveckla strandpromenaden.
Utifrån inkomna synpunkter om översvämningsrisker och konflikten mellan rökeri och
bostäder föreslår stadsmiljöavdelningen att planarbetet avbryts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-05
Samrådsredogörelse för del av Karlshamn 5:1 (Väggaviken), daterad 2016-12-05
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Landskapsarkitekt Anna Terning
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§ 24 Detaljplan för del av Långasjönäs 1:46 (Rättarebostället) – beslut om samråd 2015/4744
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterad
2016-12-16, och till denna hörande handlingar.
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 uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Syftet med planläggningen är att komplettera gällande ändamål för vandrarhem,
möteslokal, camping och stugby i detaljplan B88 med bostadsändamål för att möjliggöra
permanentboende på fastigheten Långasjönäs 1:46 (skifte 2), Rättarebostället.
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. Samråd med länsstyrelsen kommer att hållas i samband med
samråd om planförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-16
Plankarta, daterad 2016-12-16
Planbeskrivning, daterad 2016-12-16
Behovsbedömning, daterad 2016-12-16
Beslutet skickas till
Sökanden: Långasjönäs Camping och Stugby AB, Långasjönäsvägen 30, 374 91 Asarum
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Landskapsarkitekt Anna Terning
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§ 25 Del av Stilleryd 2:49, Södra Stillerydsvägen. Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för
uppställningsplats, lastbilsparkering 2016/3987
Byggnadsnämndens beslut
att lämna positivt förhandsbesked enligt ansökan.
att Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande ska beaktas.
Information
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygg- eller marklov inte inkommit
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.
För prövning av lov ska ansökan med tillhörande handlingar lämnas in. Byggnads- eller
markarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygg- eller marklov
och startbesked.
Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för del av fastigheten Stilleryd 2:49, Karlshamn, inkom 201611-10. Ansökan gäller avstyckning av ca 7 800 kvm för anordnande av uppställningsplats
och lastbilsparkering. Ingen ny bebyggelse ska uppföras.
Aktuell del av fastigheten är obebyggd och ligger i industriområdet Stilleryd, väster om
Södra Stillerydsvägen. I kommunens översiktsplan Karlshamn 2030, är området utpekat
för verksamheter. Fastigheterna i söder och norr är detaljplanelagda för industriändamål
genom detaljplan B 54 Stilleryd - Munkahus, medan nu aktuellt område lämnats utanför
detaljplaneområdet och därmed inte är planlagd. Eventuell framtida bebyggelse ska
föregås av detaljplaneläggning. Den aktuella delen av fastigheten Stilleryd 2:49 utgör en väl
avgränsad del och gör att avstyckning så som föreslagits ses som naturlig. Infart kommer
inledningsvis att ske från befintlig infart i söder. Eventuellt kommer en ny infart från Södra
Stillerydsvägen att skapas i framtiden.
Den västra delen av aktuellt område utgörs av en vegetationsbevuxen sluttning.
Vegetationen fungerar som en visuell gräns mellan verksamhetsområdet och
bostadsfastigheten X i väster och det vore värdefullt att bevara delar av denna för den
avskärmande effekten så länge fastigheten är bebodd. Innan sprängningsarbete eller
avverkning påbörjas ska åtgärden anmälas för samråd hos tillsynsmyndigheten.
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen
(2010:900). Rågrannar, Miljöförbundet Blekinge Väst och berörda kommunala tjänstemän
har tillskrivits. Inga negativa synpunkter har inkommit, däremot information och önskemål
om bevarad vegetation.
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Beslutsunderlag
Ansökan, inkommen 2016-11-10
Situationsplaner, inkomna 2016-11-10
Komplettering, inkommen 2016-11-21
Yttrande X, inkommet 2016-12-14
Yttrande VA-enheten, daterat 2016-12-14
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2016-12-13
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-29, rev. 2017-10-16
Beslutet skickas till
Sökanden: Transporttjänst i Blekinge AB, Södra Stillerydsvägen 64, 374 31 Karlshamn
Theresia Bergdahl, Avdelningen för tillväxt och utveckling
Avgift 6 513 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)
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§ 26 Ändring av stadsplan B50 i Asarum, för fastigheten Tegelbruket 5 2015/4083
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterad
2017-01-10, och till denna hörande handlingar.
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, därför inte krävs.
att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Syftet med planändringen är att på fastigheten Tegelbruket 5 möjliggöra för nya
verksamheter genom att lägga till användningarna kontor och handel. Samtidigt begränsas
ändamålet industri till att enbart medge småskalig industriverksamhet. Ändringen bedöms
rymmas inom syftet för gällande stadsplan.
Ett genomförande av aktuell planändring bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, behövs därför inte. Samråd har hållits Miljöförbundet Blekinge Väst, som delar
kommunens uppfattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10
Planbeskrivning, daterad 2017-01-10
Plankarta, daterad 2017-01-10
Beslutsunderlag för behovsbedömning av MKB, daterad 2017-01-10
Stadsplan B50, Ändring av stadsplan för Asarum 12:67, 12:78, 12:87, Frostenstorp 4:1 m.fl.
Beslutet skickas till
Sökanden: Gunnar Bylunds Bil i Blekinge AB, Box 117, 374 02 Asarum
Ekonom Camilla Bengtsson
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren
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§ 27 X och X Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av marklägenheter
2016/2849
Byggnadsnämndens beslut
att lämna positivt förhandsbesked enligt ansökan.
Information
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte inkommit 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.
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in.
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan
radonsäkert byggande utföras.
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. De har
därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att de mottagit det. Om ett
eventuellt överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för fastigheterna X och X inkom 2016-08-18 och gäller
nybyggnad av marklägenheter. Enligt ansökan föreslås två enplanshus med en sammanlagd
byggnadsyta om ca 400 m2. Fem lägenheter föreslås, á två till tre rum och kök. I bifogad
situationsplan illustreras två huskroppar med två, respektive tre lägenheter. Fastigheterna,
som tillsammans omfattar ca 2800 m2, är taxerade som småhusenheter och belägna mellan
två fastigheter som är bebyggda med friliggande enbostadshus. Området är inte
detaljplanerat. Enligt ansökan ska fastigheterna anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsnätet. Infart ska ske från Graneforsvägen via befintlig enskild väg.
Yttranden med erinran har inkommit från grannar på X och X, som båda framför att
föreslagen byggnation inte passar in i miljön. Fastighetsägarna till X påpekar också att de
aktuella fastigheterna är taxerade som tomtmark för småhus och inte för hyreshus, att
lokaliseringen upplevs felplacerad då kringliggande jordbruksfastighet utgör en betesvall
samt att infarten till fastigheterna borde flyttas. Kommunen har noterat synpunkterna men
menar att det faktum att fastigheterna är taxerade som småhusenheter, i sig inte utgör
något hinder för föreslagen byggnation. Vidare ska förhandsbeskedet endast visa om
platsen är lämplig att bygga på. Detaljfrågor avseende markarbeten, byggnadens
utformning eller dess exakta placering prövas senare då bygglov sökts.
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens
översiktsplan, Karlshamn 2030, som anger att ny bebyggelse får tillkomma i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
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Tillfart går att ordna via enskild väg där servitut för nyttjande finns. Området ligger i
utbyggnadsområde för kommunalt vatten och avlopp, med möjlighet till anslutning under
2017. Fastigheterna ligger i anslutning till jordbruksmark/hagmark med betande djur. Med
hänsyn till att det rör sig om bebyggelse på landsbygden, bör viss omgivningspåverkan från
djurhållning och jordbruksverksamhet accepteras.
Med beaktande av ovanstående ställer sig kommunen positiv till lokalisering av
marklägenheter på platsen. Det är dock av stor vikt att exploateringen sker med mycket
stor hänsyn till platsens förutsättningar. Ny bebyggelse ska utformas och placeras med stor
hänsyn till landskapsbild, bebyggelsemönster och bebyggelsetradition. Hustyp och
färgsättning ska bestämmas i samråd med bygglovarkitekten.
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen
(2010:900). Grannar, Trafikverket, Miljöförbundet Blekinge Väst och Karlshamns
kommuns VA-enhet har tillskrivits. Trafikverket, Miljöförbundet Blekinge Väst och VAenheten har inga negativa synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-04
Ansökan, daterad 2016-08-16
Situationsplan, inkommen 2016-11-08
Översiktskarta
Yttrande från Trafikverket, inkommet 2016-09-20
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2016-09-28
Yttrande från VA-enheten, inkommet 2016-08-31
Yttrande från X, inkommet 2016-09-20
Yttrande från X, inkommet 2016-11-28
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Granne X
Granne X
Avgift 7 443 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2020-696, Attest:
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§ 28 Detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m fl – beslut om
granskning 2013/1952
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) och Kurt Kaarle (S) i handläggningen i detta
ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad sammanställning och bemötande av
samrådssynpunkter, daterad 2017-01-10.
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, daterad
2017-01-10, och till denna hörande handlingar.
att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra granskning enligt
5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Syftet med planläggningen är att bekräfta befintliga förhållanden samt möjliggöra en
utökning av byggrätten för fastigheten Mörrum 67:74. Eftersom ett behov av förskolor
finns i Mörrum utreder även detaljplanen möjligheten för detta ändamål.
Några av fastigheterna inom planområdet använder sig av mark på fastigheten Mörrum
67:1 som tomtmark, i nuvarande detaljplan är dessa markytor planlagda som allmän
platsmark. Syftet är att planlägga för bostadsändamål där det visar sig lämpligt så att
fastighetsägarna kan köpa in de delar av Mörrum 67:1 som de använder. Med detaljplanen
ses möjligheten för utökade byggrätter inom planområdet över.
En del av Mörrum 67:1 kom efter beslut om granskning i byggnadsnämnden 2016-05-18
att lyftas ur detaljplaneförslaget mot bakgrund att möjliggöra för befintlig
jordbruksverksamhet norr om planområdet. Detta innebar sådana förändringar av
planförslaget att samrådsförfarandet behövde tas om.
Den del av Mörrum 67:1 som i dagsläget används för beteshållning är planlagd som allmän
plats, park eller plantering i gällande plan. Vid en sammanvägd bedömning av de intressen
som finns i området när det gäller bebyggelseutveckling och djurhållning bedöms det som
lämpligast att gällande plan inte upphävs, vilket föreslogs under det förnyade samrådet.
Befintlig detaljplan kommer istället att kvarstå och bedöms, vid behov, möjliggöra att
skyddsvegetation kan etableras mellan bebyggelseområdet och djurhållning i närområdet
på privata fastigheter. Kommunen kommer därmed även fortsättningsvis att ha den fulla
rådigheten över marken, vilket är viktigt för att möjliggöra en långsiktig samexistens
mellan bebyggelseutveckling och djurhållning i området.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande med överhoppat
programskede.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10
Plankarta, daterad 2017-01-10
Planbeskrivning, daterad 2017-01-10
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning,
daterad 2016-02-17, reviderad 2016-06-10 och 2017-01-10
Översiktlig naturvärdesbedömning av Mörrum 67:74, 67:1 m.fl., daterad 2015-12-29
Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter – samråd 1, daterat 2016-05-30
Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter – samråd 2, daterat 2017-01-10
Beslutet skickas till
Sökanden: Stefan Nilsson, Karlshamnsbostäder AB, Box 53, 374 21 Karlshamn
Sökanden: X
Sökanden: X
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Jeanette Conradsson
Ekonomihandläggare Camilla Bengtsson
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§ 29 Detaljplan för Tostarp 20:1, 20:2, Froarp 3:9, 3:10 m.fl. (Björkliden) – planbesked
2016/3996
Byggnadsnämndens beslut
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.
att planarbetet ska bekostas av sökanden.
Sammanfattning
Ansökan om planläggning inkom från kommunstyrelsen 2016-11-09. Avsikten med
planläggningen är att utreda en utveckling av idrotts- och friluftslivet inom området. Detta
stämmer väl med riktlinjerna i antagen översiktsplan, Karlshamn 2030. Planområdet
Björkliden är ett större område och det kräver att man arbetar med etappindelning.
Avgränsning för de olika etapperna kommer att ske vid uppstart av planarbetet.
Avdelningen för tillväxt och utveckling ser positivt på att i planarbetet även pröva
möjligheten till bostäder i utkanten av området mot befintlig bebyggelse. Detta får utredas
vidare inom planarbetet.
Området består till stor del av småkuperad terräng med såväl tall- som lövskog. På de
plana partierna i norr finns Asarums idrottsplats. Området begränsas i norr av bebyggelse i
anslutning till Tostarpsvägen och i öst och söder av villaområdena vid Froarpsvägen. I väst
möter åkrarna vid Storgatans norra ände.
Området är idag inte detaljplanelagt. Delar av området betraktas som sammanhållen
bebyggelse.
I norra delen av området finns i översiktsplanen utritat ett område för föreslagen ny
infrastruktur, framtida naturgasledning. Detta ska tas hänsyn till i planarbetet. I
översiktsplanen är området utpekat som idrotts- och friluftsliv B8. Inför framtiden ska
kommunen verka för att beakta områdets värde som idrotts-, rekreations- och friluftsområde och utveckla detta ytterligare genom att satsa på fler och bättre motionsslingor,
strövstigar, sittplatser etcetera samt verka för att öka områdets tillgänglighet.
En potentiellt förorenad källa finns inom planområdet direkt väster om Froarpsvägen vid
befintlig infart till Asarums IP. Punkten är inte riskklassad i kommunens GIS-skikt.
Karlshamn Energis bredbandsavdelning informerar om att ny kanalisation för
fiberanslutning kommer anläggas under 2017 till Asarums IF/FKs klubbhus på
fastigheterna Tostarp 3:9 samt Tostarp 3:126. Kabeldragningarna får utredas vidare inom
planområdet om eventuella u-områden krävs.
Skyddsvärda träd finns i sydöstra delen av området samt ett i sydöstra delen. Det finns
uppenbara värden i det område där motionsspåret löper. Flera rödlistade arter finns i
artportalen. Stora delar av planområdet finns med i kommunens grönstrukturplan från
2012. Marken är klassad som naturmark. Liten del av områdets sydvästra hörn är
brukningsvärd jordbruksmark. I den norra delen av området finns ett fornminne (boplats).
Detta bör utredas vidare inom planarbetet.
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Verksamhetsområde för vatten och avlopp finns endast i ytterområdet och till befintlig
bebyggelse inom det aktuella området. Större befintliga ledningar finns i norra samt östra
delen av det aktuella området där det kommer att behövas u-område i planen. Befintligt
rörnät har på vissa sträckor begränsad kapacitet. Östra delen av området rymmer idag
svackor i terrängen, vilket gör att dessa områden riskerar att översvämmas vid kraftig
nederbörd eller snösmältning. Exploatören måste utföra en VA-utredning för att klargöra
det eventuella kapacitetsbehovet för vatten, spillvatten och dagvatten (enligt VA-enheten).
Det aktuella området gränsar i norr till vattenskyddsområde för Långasjön. Det bör tas
hänsyn till att föreskrifterna för vattenskyddsområdet kan komma att revideras och
gränserna för skyddsområdet ändras.
En sammanvägd bedömning görs att det är lämpligt att pröva ansökan i en
detaljplaneprocess.
Efter att sökanden mottagit detta beslut om positivt planbesked är det sökandens ansvar
att kontakta stadsarkitekten med önskan om att starta planarbetet. Sökanden kan då få
besked om när möjlighet finns att påbörja arbetet med detaljplanen. Planarbetet bedöms
preliminärt kunna genomföras med ett standard/utökat planförfarande. Kommunen
bedömer att ett slutligt beslut om att anta en detaljplan i rubricerat ärende kan föreligga
inom 12-18 månader från det att planarbetet startas.
Beslutsunderlag
Ansökan, diarieförd 2016-11-09
Karta, diarieförd 2016-11-09
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-09
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Sofi Ridbäck
Avgift 8 860 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2020-689, Attest:
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§ 30 X Nybyggnad av plank 2016/1232
Byggnadsnämndens beslut
att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
Information
Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle
att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden
slutligt avgör ärendet. Sökanden har inte inkommit med något yttrande.
Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt
till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn. Skrivelsen ska vara
byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för
vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av plank på fastigheten X. Planket ska fungera som insynsskydd
på baksidan av tomten mot cykelbanan samt mot granntomter. Planket är ca 180 cm högt
och placeras på mark som i detaljplanen är belagd med ”prickmark”, mark som inte får
bebyggas, samt med u-område (område för underjordisk ledning). I u-området ligger två
stora huvudvattenledningar som är skyddade genom ledningsrätt.
Berörda grannar samt kommunens VA-enhet har fått möjlighet att yttra sig. VA-enheten är
starkt negativa.
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-03-22
Bild visandes plankets utseende, diarieförd 2016-11-04
Situationsplan, diarieförd 2016-11-04
VA-enhetens yttrande, daterat 2016-12-14
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Avgift 2 700 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 31 X Strandskyddsdispens för två altaner 2016/4183
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c §§ miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i
7 kap. 15 § samma balk för två altaner i huvudsaklig överensstämmelse med handlingar i
ärendet samt tidigare beslutad tomtplatsavgränsning BN § 212/2013.
Information
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför
sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder
påbörjas. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag då kommunens
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av två altaner
på fastigheten X: en altan tillhörande sommarstugan om 4 x 5 meter samt nybyggnation av
uteplats (trädäck) om ca 2,5 x 5 meter i anslutning till befintlig gäststuga.
Sökanden har angett det särskilda skälet: Området har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddet syfte. Området som berörs består av en
sommarstuga med tillhörande gäststuga och förrådsbod på en yta som får anses utgöra
privatmark.
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har valt att inte yttra sig.
Tomtplatsavgränsning finns beslutad sedan tidigare i ärende med dnr 2013/928.215
nybyggnad av gäststuga, BN § 212/2013. Avgränsningen är i princip hela halvön som gäller
fastigheten X.
Fastigheten utgörs av en halvö om ca 4000 kvm och med vatten i väster, söder och öster.
Området där altanerna föreslås placeras är befintlig gräsmatta och området utanför
gäststugan består av stenar med visst buskage. Altanerna kommer att ligga inom tomtens
”privatområde”.
På grund av förutsättningarna på fastigheten kan inte de av länsstyrelsen beslutade
undantagen tillämpas.
Stadsmiljöavdelningen delar sökandens bedömning att ansökan inte strider mot
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt samt
att särskilt skäl föreligger.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2017-02-01

sid 51 av 68

Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-11-22
Situationskarta, diarieförd 2016-11-23
Fotomontage, diarieförd 2016-11-23
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-05
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Länsstyrelsen i Blekinge Län, 371 86 Karlskrona
Trafikverket, Box 1513, 371 23 Karlskrona
Lantmäterimyndigheten, Box 302, 291 23 Kristianstad
Miljöförbundet Blekinge väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg
Avgift 9 303 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 32 X Nybyggnad av vindkraftverk 2016/3989
Byggnadsnämndens beslut
att avslå ansökan med stöd av 2 kap. 2 och 5 §§ plan- och bygglagen (2010:900).
Information
Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle
att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden
slutligt avgör ärendet.
Sökanden har inkommit med ett yttrande med frågan om lov kan beviljas om rotorbladens
diameter sänks till tre meter. Om sökanden sänker diametern till tre meter och placerar
verket så att avståndet till tomtgräns överstiger verkets höjd krävs inte bygglov. Nämnden
gör bedömningen att nuvarande placering inte är lämplig.
Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt
till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn. Skrivelsen ska vara
byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för
vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av mindre vindkraftverk (gårdsverk) på fastigheten X. Verket är
bygglovspliktigt då rotorbladens diameter överskrider 3 meter samt avstånd till tomtgräns
understiger verkets höjd.
Vindkraftverket som ansökan avser är ett mellanting mellan ett ”friggeverk” och ett
”gårdsverk” enligt vindbruksplanen. Verket har en diameter på rotorbladen på 4 meter.
Höjden exklusive rotorblad är 9,5 meter. Verket placeras 1,5 meter från tomtgräns.
I kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen, vindbruksplan (antagen 2015) beskrivs
bland annat den påverkan som vindkraftverken har på omgivningen. I sitt resonemang så
har planen bland annat hämtat stöd i miljöbalken samt i plan- och bygglagens 2 kap. 2 och
5 §§.
Särskilt stor påverkan har enligt vindbruksplanen de små enstaka vindkraftverken inom
den så kallade kustzonen. Fastigheten som ansökan gäller ligger inom kustzonen och här
menar vindbruksplanen att det ska råda stor restriktivitet för vindkraftverk på grund av
stor omgivningspåverkan. I kustzonen ska det endast godkännas verk i områden som redan
är tydligt påverkade av industriell verksamhet.
Stadsmiljöavdelningens samlade bedömning är att vindbruksplanens intentioner ska
efterlevas. Då verket placeras i kustzonen, med allt vad det innebär enligt ovan, så föreslås
att ansökan ska avslås med stöd i kommunens vindbruksplan och 2 kap. 2 och 5 §§ planoch bygglagen (2010:900).
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Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-09-03
Mail från sökanden, daterat 2016-11-30
Översiktskarta samt bilder, diariefört 2016-11-09
Situationsplan, diarieförd 2016-11-09
Ritningar vindkraftverk, diarieförda 2016-11-09
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-09
Yttrande från sökanden, inkommet 2017-01-20
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Avgift 2 700 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 33 X Nybyggnad av kupol med enbostadshus samt nybyggnad carport 2016/3300
Byggnadsnämndens beslut
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
att fastställa X som kontrollansvarig.
Information
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen
skickas till berörda grannar.
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. De har
därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att de mottagit det. Om ett
eventuellt överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av en Biodome (växthuskupol) med ett enbostadshus inuti, och
en carport. Biodome omfattar 177 kvm byggnadsarea, enbostadshuset är 119 kvm i
bruttoarea, och carporten 56 kvm i byggnadsarea. Enbostadshuset planeras med en fasad
av kalkputs i terracottafärg och blå fönster. Takmaterialet blir svart papp.
Beslut om positivt förhandsbesked gavs 2014-11-05 av kommunen, dnr 2014/2463. I
förhandsbeskedet var det ett separat växthus och ett separat enbostadshus. I nuvarande
bygglovsansökan har man flyttat in enbostadshuset i växthuset.
Fastigheten ligger inom område B9 i Karlshamns översiktsplan 2030. Planen beskriver att
ny bebyggelse får tillkomma i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Biodomens
placering är i utkanten av bebyggelsemönstret. Förhandsbeskedet handlades under den
tidigare översiktsplanen.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Platsen är en öppen betesmark invid en
samling enbostadshus längs Tararps byväg.
Ägarna till grannfastigheterna X, X, X, X och X har getts möjlighet att yttra sig. X har
inkommit med synpunkter. Fastighetsägaren är emot byggnationen. Han hänvisar till
tidigare yttranden i förhandsbeskedet. Kommunen har i förhandsbeskedet bemött
fastighetsägarens synpunkter. Några nya synpunkter har inte inkommit.
Miljöförbundet Blekinge Väst samt kommunens VA-enhet har haft ärendet på remiss.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning ska sökas hos Miljöförbundet Blekinge Väst.
Markradonmätning bör göras, alternativt bygga radonsäkert.
VA-enheten beskriver att fastigheten idag inte ingår i kommunens VA-område, men att
detta kan ändras i framtiden. När utbyggnaden av den allmänna VA-ledningen sker i
området runt X kommer det sannolikt att medföra skyldighet att betala anslutningsavgift.
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Sammantaget bedömer stadsmiljöavdelningen att bygglovet i huvudsak följer givet
förhandsbesked och att övriga förutsättningar för bygglov föreligger. Inget talar för att det
kommer att uppkomma någon betydande olägenhet för grannar. Förslag till beslut blir
därmed att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-10-28
Bilaga till bygglovsansökan, diarieförd 2016-10-28
Ritning Biodome-Naturhus version 1c, diarieförd 2016-09-29
Fasadritningar enbostadshus, diarieförda 2016-09-23
Planritning enbostadshus, diarieförd 2016-11-02
Plan- och fasadritning carport, diarieförd 2016-10-28
Sektionsritning enbostadshus, diarieförd 2016-09-23
Situationsplan, diarieförd 2016-10-28
Nybyggnadskarta, diarieförd 2016-10-28
VA-enhetens yttrande, daterat 2016-11-07
Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande, daterat 2016-11-25
Yttrande från X, daterat 2016-11-20
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-09
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
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.
Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd.
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är
tänkt att påbörjas.
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Kontrollansvarig: X
Granne X
Avgift 28 607 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2017-02-01

sid 56 av 68

§ 34 X Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd 2016/4561
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c §§ miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i
7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av garage/förråd i huvudsaklig överensstämmelse
med handlingarna i ärendet.
att som tomt till åtgärden får tas i anspråk den yta som redovisas på tomtavgränsningskartan som hör till beslutet.
Information
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför
sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder
påbörjas. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag då kommunens
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av garage på
fastigheten X.
Sökanden har angett det särskilda skälet: området är redan ianspråktaget som tomtmark.
Den nya byggnaden ersätter befintlig bod som rivs. Endast en liten del ”ny” mark kommer
att ianspråktas. Den nya byggnaden är helt placerad inom hemfridszonen.
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inga erinringar mot att
dispens ges. Miljöförbundet har även gjort bedömning att strandskydd gäller på ”diket”
öster om fastigheten X. ”Diket” har tidigare varit en vattenförande bäck som sedan har
kulverterats och dragits om. Länsstyrelsens undantag om kompletterande åtgärder går inte
att tillämpa.
Föreslagen tomtavgränsning sammanfaller med fastighetsgränserna för fastigheten X.
Stadsmiljöavdelningen delar sökandens bedömning att ansökan inte strider mot
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt och
att särskilt skäl föreligger.
Beslutsunderlag
Ansökan, diarieförd 2016-12-21
Situationsplan, diarieförd 2017-01-09
Tomtavgränsningskarta
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-09
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Beslutet skickas till
Sökanden: X
Länsstyrelsen i Blekinge Län, 371 86 Karlskrona
Trafikverket, Box 1513, 371 23 Karlskrona
Lantmäterimyndigheten, Box 302, 291 23 Kristianstad
Miljöförbundet Blekinge väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg
Avgift 9 303 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 35 X Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och ett garage/förråd 2016/4083
Byggnadsnämndens beslut
att lämna positivt förhandsbesked enligt ansökan.
att VA-enhetens yttrande ska beaktas.
Information
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte inkommit 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.
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in.
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan
radonsäkert byggande utföras.
Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för X inkom 2016-11-17. Den har behandlats av handläggare
enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Aktuell fastighet omfattar ca 16,5 ha
och är belägen ca 1 km norr om Mörrums tätort. Ansökan gäller en avstyckning av ca 8000
kvm i den östra delen av fastigheten samt nybyggnad av ett enbostadshus och ett
friliggande garage/förråd. Aktuell del av fastigheten ligger mellan Svängstavägen i öst och
Bräknebodavägen i väst.
Fastigheten är belägen i ett böljande jordbrukslandskap med inslag av skogsområden. Vid
besök på plats 2016-12-17 konstaterades att aktuell del av fastigheten är en hage där
hästar betar. Den omgärdas av den spridda bebyggelsen som återfinns norr om Mörrum.
Bostadshuset och garaget/förrådet är tänkt att placeras cirka 65 meter från den närmaste
fastighetsgränsen i öster och cirka 120 meter från Bräknebodavägen i väster.
Endast den del av fastigheten som är belägen närmast Bräknebodavägen ligger inom
verksamhetsområde för vatten samt spillvatten. Den del av fastigheten som avses
avstyckas är belägen utanför dessa. VA-enheten kan därför varken kräva anslutning till de
kommunala näten eller garantera att anslutning är möjlig. Eftersom sökande önskar
kommunalt vatten och spillvatten behöver sökande därför kontakta VA-enheten för att
klargöra anslutningsmöjligheter via avtal.
Befintliga ledningar i marken passerar genom fastigheten X utanför den del som är aktuell
för avstyckning, närmast Bräknebodavägen. Ledningsrätt begärdes för dessa 2006 med 4 m
på vardera sida om ledningsgravens mitt. Det är viktigt att framtida servitut utformas så att
dessa befintliga ledningar och möjlighet till underhåll av dessa inte påverkas, detta ska
beaktas vid utformning av angöring till nytt bostadshus.
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Angöring till fastigheten är tänkt att ske från Bräknebodavägen i väster som är
trafikverkets väg. Efter att av sökande efterfrågad avstyckning genomförs kommer
tillfartsvägen hamna på kvarvarande fastighet X och ett avtal/servitut kan behöva
upprättas.
Som information är aktuell bostad placerad i anslutning till en svacka i terrängen, vilket gör
att marken kan bli vattenmättad och eventuellt få vatten stående i ytan vid kraftiga regn i
denna svacka.
Den aktuella delen av fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men i anslutning
till sammanhållen bebyggelse. Kommunens bedömning är att den föreslagna placeringen
av ett nytt enbostadshus och friliggande garage/förråd stämmer väl in i
bebyggelsemönstret i området och utgör en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse.
Nybyggnationen har liten påverkan på landskapsbilden då aktuell placering av nya
byggnader sker mellan två befintliga bostadsetableringar där flertalet hus finns redan idag.
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen
(2010:900). Rågrannar, Trafikverket, Miljöförbundet Blekinge Väst och berörda
kommunala tjänstemän har tillskrivits. Inga negativa synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan, inkommen 2016-11-17
Övrig upplysning, 2016-11-17
Situationsplan kompletterad med fastighetsgräns, inkommen 2016-12-07
Husförslag, daterat 2016-11-17
Tjänsteskrivelse, 2017-01-11
Bild 1, foto från platsen, 2016-12-20
Yttrande från Karlshamns kommuns VA-enhet, 2017-01-11
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Linda Holm, utvecklingsstrateg VA
Avgift 10 234 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2020-696, Attest:
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§ 36 Detaljplan för Spiggen 4 m.fl. – beslut om avbrytande av planarbete 2015/2091
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse,
daterad 2017-01-25.
att aktuellt planuppdrag avslutas på begäran av sökanden.
Sammanfattning
Detaljplan Spiggen 4 m.fl. var ute på samråd under perioden 4 april – 6 maj 2016 och en
samrådsredogörelse har upprättats. Synpunkter med krav på vidare utredningar gällande
bland annat geoteknik, miljö och risk kopplat till planområdet inkom från olika
myndigheter under samrådet. Detta har lett fram till att sökande vill avsluta
planuppdraget.
En skrivelse har inkommit till Stadsmiljöavdelningen daterat 2017-01-19, dnr 2015/209/47 där sökande begär avslut av aktuellt planuppdrag.
Med anledning av ovanstående föreslås att samrådsredogörelsen godkänns och att
detaljplanearbetet avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-25
Samrådsredogörelse för Spiggen 4 m.fl., daterad 2017-01-25
Mail från sökande, begäran om avslut av planuppdrag, 2017-01-19
Yrkanden
Ordförande föreslår att planarbetet avslutas på begäran av sökanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag på att avbryta planarbetet och finner att nämnden bifaller
förslaget.
Beslutet skickas till
Sökanden: X, Hermanssonsbolagen AB, Ronnebygatan 13, 374 35 Karlshamn
Ekonom Camilla Bengtsson
Planarkitekt Alexander Kouzmine
Stadsarkitekt Emina Kovačić
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§ 37 X Rivning av skärmtak 2016/4164
På grund av jäv deltar inte Kurt Kaarle (S) i handläggningen i detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL) bevilja rivningslov.
att kontrollansvarig inte krävs.
Information
Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Lovbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas
till berörda grannar.
Sammanfattning
Ansökan avser rivning av ett skärmtak inne på gården inom kvarteret X som är en del av
Karlshamns stad och omfattas av Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 §
Miljöbalken. Ett rivningslov beviljades för aktuellt skärmtak under 2011 men revs aldrig
under lovets giltighetstid.
Under denna femårsperiod har en ny detaljplan (A375) vunnit laga kraft för det område
där skärmtaket är beläget. I detaljplanen står att ”Lov till åtgärder får endast ges under
förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en
markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits”.
Det finns ett bygglov för att uppföra flerbostadshus på den platsen där skärmtaket nu är
placerat. Markföroreningar finns inom området och skärmtaket kan behöva tas bort för att
saneraren ska komma åt delar av den förorenade marken.
Av denna anledning föreslår handläggande tjänsteman att bevilja rivningslov så att
skärmtaket kan tas bort vilket skulle underlätta saneringen av den förorenade marken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-30
Ansökan, daterad 2016-11-17
Situationsplan, inkommen 2016-11-22
Foton, inkomna 2016-11-22
Skrivelse från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterad 2017-01-27
Yrkanden
Ordförande föreslår att nämnden beviljar rivningslov enligt handläggande tjänstemans
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill fatta beslut i ärendet vid sittande bord och finner att
nämnden vill det.
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Ordförande ställer förslag på att rivningslov beviljas och finner att nämnden bifaller
förslaget.
För att påbörja rivning krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:
 relevant rivningsplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Avgift 4 704 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 38 SWOT-analys byggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2017 2016/3618
Byggnadsnämndens beslut
att fastställa SWOT-analysen enligt förslag.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har tidigare fastställt verksamhetsplan och internbudget för 2017 (BN
§ 206/2016). SWOT-analysen är en bilaga till denna.
Beslutsunderlag
Förslag till SWOT-analys
Yrkanden
Ordförande föreslår att nämnden fastställer SWOT-analysen enligt förslag.
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§ 39 Delegationsbeslut 161122-170112 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning
Med hänvisning till byggnadsnämndens beslut § 124/2016 angående delegation anmäls
delegationsbeslut fattade under perioden 2016-11-22 och 2017-01-12.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut
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§ 40 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2017/7
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas:











Fastighetsreglering berörande Asarum 8:42 och 8:44 – avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Bjärnö 1:2 och 1:24 – avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Hjärtsjömåla 1:12 och Åryd 1:135 – avslutad
förrättning
Fastighetsreglering berörande Karlshamn 7:1, Stilleryd 2:49 och 8:11 – avslutad
förrättning
Ledningsrättsförrättning berörande Mörrum 71:2 m fl – underrättelse om beslut
Fastighetsreglering berörande Rörvik 1:20 och Eriksberg 1:2 samt ledningsrätt
berörande Rörvik, Eriksberg och Guemåla – avslutad förrättning
Avstyckning från Sandvik 1:1 – avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Stensötan 4, Syrenen 16 och Karlshamn 4:1 –
avslutad förrättning
Avstyckning från Vekerum 28:1 – avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Öjavad 2:118 och 2:43 – avslutad förrättning
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§ 41 Handlingar för kännedom t.o.m. 2017-01-10 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom inkomna t.o.m. 2017-01-10 redovisas:
Ärendenr
§
2016/1515 1/17

Datum
Ärende
2016-11-22 X. Beslut 2016-11-18 – Länsstyrelsen avslår
överklagandet, ändrar lovföreläggandet att riktas mot
enbart byggherre och flyttar fram sista datum för
ansökan om bygglov.

2016/3251 2/17

2016-11-24 X. Beslut 2016-11-22 – Länsstyrelsen avslår ansökan
om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd.

2016/1834 3/17

2016-11-28 X. Beslut 2016-11-21 – Länsstyrelsen avslår
överklagandet av BN:s beslut att inte bevilja
strandskyddsdispens.

2016/3175 4/17

2016-12-12 Ire 1:47. Beslut 2016-12-06 – Länsstyrelsen beslutar
att inte pröva BN:s beslut om beviljad
strandskyddsdispens.

2015/647

2016-12-21 X. DOM 2016-12-20 – Mark- och miljödomstolen
bifaller ansökan och förpliktigar byggnadsägaren att
betala vite.

5/17

2015/3635 6/17

2016-12-21 X. DOM 2016-12-20 – Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandet av BN:s beslut att avslå ansökan om
bygglov för utrymningsstege.

2016/3655 7/17

2016-12-23 Rävabygget 4:1. Beslut 2016-12-21 – Länsstyrelsen
beslutar att inte pröva BN:s beslut om beviljad
strandskyddsdispens.

2016/3127 8/17

2016-12-22 Tostarp 4:3. Beslut 2016-12-21 – Länsstyrelsen
beslutar att inte pröva BN:s beslut om beviljad
strandskyddsdispens.

2016/1641 9/17

2016-12-23 Beslut KF § 147/2016 Ekonomiska månadsuppföljning
september 2016.

2016/3715 10/17 2016-12-27 Beslut KF § 160/2016 Policy för representation och
gåvor
2014/3297 11/17 2016-12-27 Beslut KF § 167/2016 Detaljplan för del av Karlshamn
2:1 och 6:1 – beslut om antagande
2016/3944 12/17 2017-01-04 Elleholm 43:7. Beslut 2017-01-02 – Länsstyrelsen
beslutar att inte pröva BN:s beslut om beviljad
strandskyddsdispens.
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2016/3781 13/17 2017-01-04 Elleholm 31:1. Beslut 2017-01-02 – Länsstyrelsen
beslutar att inte pröva BN:s beslut om beviljad
strandskyddsdispens.
2015/4479 14/17 2017-01-04 X. DOM 2017-01-03 – Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandet av BN:s beslut att bevilja bygglov för
bl.a. sorteringshall med upplag.
2016/1515 15/17 2017-01-04 X. DOM 2017-01-03 – Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandet av BN:s beslut om lovföreläggande, men
flyttar fram sista dag för ansökan om bygglov.
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§ 42 Aktivitetslista plan- och mätärenden 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Information om pågående projekt.
Beslutsunderlag
PLANPLAN januari 2017
Ärenderapport Mätning 2017-01-13
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