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§§ 118–150
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……………………………………………………
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§ 118 Godkännande av dagordning
Byggnadsnämndens beslut
att X Nybyggnad av komplementbyggnad utgår.
att Uppsala 12 Information om reviderade ritningar tillkommer.
att i övrigt godkänna dagordningen.
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§ 119 Ledamöter i arbetsutskottet 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att ordförande, Mats Bondesson (C) och Johan Wolgast (MP), med Stefan Sörensson (L) och
Mikael Wigermo (MP) som ersättare, ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott fr.o.m.
2017-06-22 t.o.m. nästa ordinarie sammanträde 2017-08-30.
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§ 120 Resultatrapport april byggnadsnämndens verksamhetsplan 2017 2016/3538
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna resultatrapport januari–april 2017.
Sammanfattning
Det mesta går enligt plan gällande de mål som byggnadsnämnden satt upp. Största
utmaningen för Stadsmiljöavdelningen är resurser, dvs. att i rekryteringar hitta rätt
kompetens samt möjligheten att bemanna upp för att hålla jämn takt med byggandet i
kommunen. Om denna utmaning inte kan lösas finns risken att det blir fler avvikelser
framöver.
En möjlighet för nämnden är att stadsmiljöavdelningen nu utvecklas till att bli en avdelning
som även kommer att arbeta med planering och utveckling inom trafik, miljö, mark och
exploateringar. Detta kommer att leda till förenklade processer och därmed kortare
ledtider.
Beslutsunderlag
Resultatrapport januari–april 2017 byggnadsnämnden
Kompletterande ekonomisk redovisning januari–april 2017
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Camilla Bengtsson
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson
Ekonomikontoret Anette Ericsson
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić
Kommunstyrelsen
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§ 121 Översikt planärenden 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Information om pågående och planerade projekt inom planenheten.
Beslutsunderlag
Planöversikt
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§ 122 Stadsarkitekten informerar
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens
aktiviteter, såsom















Ny organisation och namnbyte
Rekrytering intervjuer (planarkitekt, arkitekt, trafikingenjör)
Mark- & exploatering
Möte med Marinkompaniet, MMG m.fl.
Torget
Guöplatån
Bostadsförsörjningsprogrammet
Möte med NCC
Planfråga Stilleryd
Markstrategi
Klimatsamtal residenset
Eriksberg
Konst Östralycke
Vägga jubileumsfirande
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§ 123 Planbesked för del av fastigheten Froarp 4:7 (Nytt vattenverk), Asarum 2016/665
Byggnadsnämndens beslut
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.
att planarbetet ska bekostas av sökanden.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ansökte 2016-02-12 om planläggning av del av fastigheten Froarp 4:7
inför nybyggnation av vattenverket vid Långasjön. Ansökan stoppades då det beslutats att
reservvatten ska tas från Mörrumsån, vilket ledde till ytterligare en lokaliseringsutredning.
I april 2017 aktualiserades ansökan igen. Två alternativa placeringar inom fastigheten
Froarp 4:7 diskuteras och det exakta läget och planområdets utbredning kommer att
preciseras i planarbetet. Såväl den nya anläggningen som det befintliga verket och delar av
marken däremellan avses planläggas.
Fastigheten Froarp 4:7 är totalt sett 27 ha stor uppdelad på flera skiften och ägs av en
privat fastighetsägare. Avsikten är att kommunen ska förvärva den del som planläggs för
det nya vattenverket.
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen den 4 maj 2015, ingår fastigheten i
delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I vision till år 2030 står bland annat att ett nytt
vattenverk finns i området. Det anges också att de verksamheter som finns har placerats
och utformats för att ge så liten påverkan som möjligt på landskapsbilden.
Aktuellt område är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Det befintliga vattenverket ligger
inom område för sammanhållen bebyggelse. Lokaliseringen för det nya verket ligger
utanför, men direkt intill detta område.
En eventuell planläggning berör inte något riksintresseområde. Ett nytt vattenverk
kommer att beröra vattenskyddsområdet, varför hänsyn till föreskrifterna för
vattenskyddsområdet måste beaktas. Dagvattenhanteringen och påverkan på
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Långasjön behöver belysas i planarbetet.
Långasjön med dess närområde utgör ett vattenområde med värdefulla naturmiljöer.
Fastigheten Froarp 4:7 gränsar till detta område, medan befintligt vattenverk ligger inom
området. Det finns inga höga naturvärden registrerade inom den aktuella delen av Froarp
4:7 men en bedömning av påverkan på natur- och kulturmiljön behöver göras i
planarbetet.
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 utökat planförfarande. Kommunen bedömer att ett
slutligt beslut om att anta en detaljplan i rubricerat ärende kan föreligga inom 18 månader
från det att planarbetet startas.
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Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked för fastigheten Froarp 4:7, daterad 2016-02-11
Översikt alternativa platser för vattenverk
PM från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2015-08-26
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Landskapsarkitekt Anna Terning
Avgift 17 920 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2020-689, Attest
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§ 124 Detaljplan för del av Långasjönäs 1:46 (Rättarebostället) – beslut om antagande
2015/4744
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande,
daterat 2017-05-10.
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterad 2017-05-10, och till denna hörande handlingar.
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17, § 81, om
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för del av Långasjönäs 1:46
(Rättarebostället), Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § 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.
Samråd, enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900), genomfördes under tiden 27 februari – 21 mars
2017. Granskning, enligt 5 kap. 18 § PBL (2010:900), genomfördes under tiden 3 – 24 april
2017. Samtliga, under samrådet och granskningen, inkomna synpunkter finns återgivna
och kommenterade i av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande daterat
2017-05-10.
Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
har upprättats. Byggnadsnämnden beslutade 2017-02-01 att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 4 kap 34 §
plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs. Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-10
Plankarta del av Långasjönäs 1:46, daterad 2017-05-10
Planbeskrivning del av Långasjönäs 1:46, daterad 2017-05-10
Granskningsutlåtande del av Långasjönäs 1:46, daterat 2017-05-10
Behovsbedömning del av Långasjönäs 1:46, 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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§ 125 Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) – beslut om samråd 2017/1429
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterad
2017-03-31.
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
2017-05-030 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att upprätta en ny detaljplan för del
av Matvik 1:54 m.fl. Matviks hamn. Området är sedan tidigare planlagd genom detaljplan D
22, som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-04 och vann laga kraft 2013-08-23. I
samband med ansökan om bygglov våren 2017 upptäcktes att bestämmelser saknas för en
yta i den norra delen av plankartan. Vid kontakt med grannarna till området i samband
med behandlingen av bygglovsansökan framkom även att den plankarta som skickats ut till
sakägarna i granskningsskedet innehöll flera felaktigheter, då stora delar av planområdet
genom ett rittekniskt fel hade belagts med prickad mark och lokalgatan var markerad som
kvartersmark. Dessa felaktigheter fanns inte på de handlingar som var uppsatta på
utställningsplatserna och upptäcktes därför inte. Den utskickade granskningsversionen
skiljer sig därmed väsentligt från den plankarta som antogs och vann laga kraft. Då det inte
får förekomma väsentliga ändringar i plankartan mellan granskning och antagande måste
därför planen göras om.
Syftet med detaljplanen är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för
skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv
och turism. Planområdet omfattar större delen av den kommunägda fastigheten Matvik
1:54 samt flera privatägda fastigheter, totalt ca 12,5 ha mark- och vattenområde.
Inom den laga kraftvunna detaljplanen för Matviks hamn har strandskyddet upphävts på
såväl land som i vatten. I och med att detaljplanen nu görs om återinträder strandskyddet
och måste upphävas på nytt inom planarbetet.
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 hölls under maj månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30, rev. 2017-06-07
Plankarta del av Matvik 1:54 m.fl., daterad 2017-06-05
Planbeskrivning del av Matvik 1:54 m.fl., daterad 2017-06-05
Illustration del av Matvik 1:54 m.fl., daterad 2017-06-05
Behovsbedömning del av Matvik 1:54 m.fl., daterad 2017-05-11
Naturvärdesbedömning, daterad 2011-12-02
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Bottenundersökning, daterad 2012-05-14
Miljöteknisk markundersökning i Matviks hamn, daterad 2012-10-09
Beslutet skickas till
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Landskapsarkitekt Anna Terning
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§ 126 Planbesked för Marieberg 1:151, Svängsta 2017/1667
På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M) och Magnus Olsson (M) i handläggningen i
detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.
att planavtal ska upprättas.
att planarbetet ska bekostas av sökanden.
Sammanfattning
En ansökan om planläggning - planbesked, daterad 2017-04-24, har lämnats in av
Karlshamnsbostäder AB. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att tillåta
vårdändamål inom fastigheten Marieberg 1:151 i Svängsta.
Fastigheten är belägen i de östra delarna av Svängsta tätort, strax norr om Medborgarhuset
och utmed Recordvägen. Inom fastigheten finns en byggnad, vilken man nu vill kunna
använda för hem för vård eller boende med personalbehov dygnet runt.
Nu gällande plan är från 1970 och reglerar mark avsedd för bostadsändamål. Den ansökta
planläggningen bedöms vara i enlighet med intentionerna i översiktsplanen. En eventuell
planläggning påverkar inte något riksintresseområde eller område med kända natur- eller
kulturvärden.
Det kan vara lämpligt att pröva möjligheten att tillåta fler ändamål än det ansökta
vårdändamålet. Bostadsändamål ska finnas kvar och även kontor och eventuellt
centrumändamål kan vara relevant. Det har tidigare funnits ytterligare en byggnad inom
fastigheten och denna plats bör kunna bebyggas igen. Den nya detaljplanen bör alltså pröva
viss möjlighet till komplettering/förtätning jämfört med dagens förhållanden på platsen.
Den ansökta planläggningen bedöms kunna prövas utan att föregås av en fördjupning av
översiktsplanen eller ett programskede.
Beslutsunderlag
Ansökan om planläggning – planbesked, daterad 2017-04-24
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30
Beslutet skickas till
Sökanden: X, Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 21 Karlshamn
Faruk Saric, Omsorgsförvaltningen
Ekonom Camilla Bengtsson
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Jeanette Conradsson
Avgift 13 440
(faktura skickas separat)

611-311-2020-689, Attest
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§ 127 Detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m fl – beslut om
antagande 2013/1952
På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M), Magnus Olsson (M) och Kurt Kaarle (S) i
handläggningen i detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat
2017-06-01, med den ändringen att byggnadsnämnden antar detaljplanen.
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterad 2017-06-01, och till denna hörande handlingar.
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17, § 81, om
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del
av Mörrum 67:1 m fl (Höralyckan), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun, Blekinge län
enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Syftet med planläggningen är att bekräfta befintliga förhållanden samt möjliggöra en
utökning av byggrätten på fastigheten Mörrum 67:74. Planförslaget tillåter vård-, förskole-,
bostads- och idrottsändamål. Några av fastigheterna inom planområdet använder allmän
platsmark på fastigheten Mörrum 67:1 som tomtmark. Dessa ytor planläggs nu som
bostadsändamål så att fastighetsägarna kan köpa in de delar som de använder.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande med överhoppat
programskede.
Planförslaget har varit föremål för två samråd, under perioderna 29 februari - 1 april 2016
respektive 20 juni - 26 september 2016. Anledningen till det förnyade samrådet var det
yrkande som gjordes då byggnadsnämnden behandlade ärendet i maj 2016,
”Koalitionsgruppen föreslår att byggbar yta inom fastigheten Mörrum 67:1 väster om
befintlig gruppbostad, fastigheten Mörrum 67:74, och norr om vägen Höralyckan lyfts ur
planförslaget.”
Under samråd 1 möjliggjorde planförslaget planlagd betesmark i direkt anslutning till
kvartersmarken för bostäder, förskola, vård och idrott. Under samråd 2 avsågs gällande
detaljplan inom del av Mörrum 67:1 upphävas, vilket skulle möjliggjort att marken i direkt
anslutningen till kvartersmarken långsiktigt kunnat användas som betesmark. Inför
granskningen togs utgående planområdesgräns bort och gällande plan kvarstår och
reglerar allmän plats, park eller plantering, och möjliggör därmed skyddsvegetation.
Byggnadsnämnden beslutade den 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Detaljplanen har varit föremål för granskning under perioden 20 februari - 17 mars 2017. I
samband med granskningen inkom totalt 23 stycken yttranden, dessa finns sammanställda
och bemötta i upprättat granskningsutlåtande.
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Under planprocessens gång har synpunkter lämnats som bland annat i korthet i huvudsak
innebär att det nu aktuella planförslaget endast ska tillåta en mycket begränsad utbyggnad
av befintligt gruppboende för att inte riskera att påverka närliggande jordbruksverksamhet
negativt.
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer inte att det finns skäl att tillmötesgå dessa
synpunkter. Den slutliga sammanvägda bedömningen är att jordbruksverksamheten i
området, med djurhållning på privata fastigheter, ska kunna samexistera med en
exploatering enligt föreliggande planförslag. Länsstyrelsens ställningstagande gällande
prövning enligt plan- och bygglagens 11 kap 10 §, vad gäller hälsa och säkerhet, styrker
denna bedömning.
Följande faktorer har bidragit till kommunens bedömning:
 befintliga bebyggelse-, äganderätts-, fastighets- och planförhållanden
 avstånd till område där djuren varaktigt vistas samt avstånd till stall och
gödselanläggning
 förhärskande vindriktning och befintlig vegetation
 kommunens rådighet över den allmänna platsmarken mellan planområdet och
fastigheten där hästhållning bedrivs som möjliggör plantering av ytterligare vegetation
 områdets karaktär och planområdets läge i utkanten av tätorten och på gränsar till
landsbygden, där djurhållning och dess omgivningspåverkan bör vara i högre grad
accepterat.
Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon väsentlig
ändring av planförslaget jämfört med granskningshandlingen och detaljplanen är därmed
färdig för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-01
Plankarta, daterad 2017-06-01
Planbeskrivning, daterad 2017-06-01
Granskningsutlåtande, daterat 2017-06-01
Fastighetsförteckning, daterad 2016-02-18, kontrollerad 2016-05-10 och 2017-02-06
Grundkarta, skala 1:1 000, upprättad 2015, fastighetsredovisningen avser förhållandena
2016-02-18, kontrollerad 2016-05-10 och 2017-02-06
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning,
daterad 2016-02-17, rev. 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
Yrkanden
Ordförande föreslår att nämnden, istället för att skicka detaljplanen till
kommunfullmäktige för antagande, antar detaljplanen, med den ändringen i
granskningsutlåtandet.
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att skicka detaljplanen till kommunfullmäktige
för antagande mot sitt förslag att byggnadsnämnden antar den, med den ändringen i
granskningsutlåtandet, och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Sökanden: X, Karlshamnsbostäder AB, Box 53, 374 21 Karlshamn
Sökanden: X
Sökanden: X
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Jeanette Conradsson
Ekonom Camilla Bengtsson
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§ 128 Planbesked för fastigheten Hällaryd 1:139 2017/1238
På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M) och Magnus Olsson (M) i handläggningen i
detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplan.
att planavtal ska upprättas.
att planarbetet ska bekostas av sökanden.
Sammanfattning
Karlshamnsbostäder ansöker om ändring av detaljplanen för fastigheten Hällaryd 1:139,
Elisbergsvägen 3. Ansökan avser ändring av användning och utökning av byggrätt för att
möjliggöra byggnation av 10 till 15 bostäder i 3 våningar.
I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga inriktningen för Hällaryd
Tätortsbebyggelse. Enligt översiktsplanen bör man se över möjligheterna att förtäta och
komplettera beﬁntlig centrumbebyggelse och tätortsväv med funktionsblandad bebyggelse
i form av båda bostäder och verksamheter.
Ett strategiskt program för Hällaryd har nyligen upprättats och beslut om antagande
kommer att tas i kommunfullmäktige under juni 2017. Programmets vision för platsen är
att flera användningar ska eftersträvas, där både allmänna och privata intressen kan
samverka. Med hänsyn till detta föreslås att detaljplanen utformas med kvartersmark för
bostäder, verksamheter och samlingslokal samt med allmän platsmark för park och lek.
Den befintliga parken, lekplatsen och vissa parkeringsytor bör vara tillgängliga för
allmänheten.
Då åtgärden stämmer väl överens med intentionerna i Karlshamns översiktsplan och det
strategiska programmet för Hällaryd, ställer sig byggnadsnämnden positiv till att pröva
ansökan i en plan.
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 standardförfarande. Kommunen bedömer att ett
slutligt beslut om att anta en detaljplan i rubricerat ärende kan fattas inom 18 månader
från det att planarbetet startas.
Beslutsunderlag
Ansökan om planläggning, daterad 2017-03-22
Situationsplan, inkommen 2017-03-22
Gällande byggnadsplan, inkommen 2017-03-22
Samråd Länsstyrelsen, daterat 2017-04-06
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2017-05-16
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30
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Beslutet skickas till
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Box 53, 374 21 Karlshamn
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren
Ekonom Camilla Bengtsson
Avgift 13 440 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2020-689, Attest:
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§ 129 Detaljplan för Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. (Östralycke) – beslut om
antagande 2015/925
På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M) och Magnus Olsson (M) i handläggningen i
detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till granskningsutlåtande, daterad
2017-05-26.
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling,
daterad 2017-05-26, och till denna hörande handlingar.
att med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17, § 81 anta detaljplan för
fastigheterna Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. (Östralycke), Asarum, Karlshamns
kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Syftet med planläggningen är att ändra ändamål och justera detaljplanen för byggnation
som genomförs under 2016-2017 samt pröva en utökning av byggrätten. Detta för att
skapa förutsättningar för en mer flexibel markanvändning som kan möta ökande behov
inom skola, vård, bostäder, handel och kontor.
Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
har upprättats. Byggnadsnämnden beslutade 2016-06-15 § 121 att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 4 kap 34 §
plan-och bygglagen och att en MKB därför inte krävs. Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning.
Byggnadsnämnden beslutade 2016-06-15 § 121 att ett samråd skulle genomförs.
Detaljplanen var utsänd på samråd från den 4 juli till och med den 16 september 2016.
Samtliga inkomna synpunkter finns återgivna och kommenterade i av
stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse daterad 2017-02-15.
Detaljplanen var utsänd på granskning genom ett delegationsbeslut taget 2017-02-15 av
stadsarkitekten från den 20 februari till den 12 mars 2017. Samtliga under granskningen
inkomna synpunkter finns återgivna och kommenterade i av stadsbyggnadsavdelningen
upprättad granskningsutlåtande daterat 2017-05-26.
Byggnadsnämnden föreslås, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17, § 81,
anta detaljplan för fastigheterna Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. (Östralycke)
Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-24
Plankarta, daterad 2017-05-26
Planbeskrivning, daterad 2017-05-26
Granskningsutlåtande, daterad 2017-05-26
Sammanställning av samrådssynpunkter, daterad 2017-02-15
Bilaga 1, 2 & 3 Geoteknik, WSP daterade 1971, 2014 & 2017
Naturvärdesbedömning Miljöförbundet Blekinge Väst, daterad 2016-09-06
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2016-05-25
Beslutet skickas till
Sökanden: X, Karlshamnsbostäder, Box 53, 374 21 Karlshamn
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Planarkitekt Alexander Kouzmine
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§ 130 Planbesked för del av fastigheten Lasarettet 7 2017/2037
Byggnadsnämndens beslut
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplan.
att planavtal ska upprättas.
att planarbetet ska bekostas av sökanden.
Sammanfattning
En ansökan om planläggning – planbesked inkom 2017-05-22, gällande en ändring av
detaljplanen för del av fastigheten Lasarettet 7, Ställverksvägen 14, Karlshamn. Syftet med
planläggningen är att ändra användningen från dagens Es- transformatorstation till
bostad/hotell/vård och på så sätt möjliggöra för utveckling.
I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga inriktningen för området
Kransbebyggelse. Inom detta område är intentionerna att man ska se över möjligheterna
att förtäta och komplettera den befintliga stadsväven med såväl funktionsblandad
bebyggelse och bostäder som verksamheter.
Då åtgärden stämmer väl överens med intentionerna i Karlshamns översiktsplan ställer sig
byggnadsnämnden positiv till att pröva ansökan i en detaljplan.
Beslutsunderlag
Ansökan om planläggning, daterad 2017-05-22
Situationsplan, inkommen 2017-05-22
Preliminär planområdesgräns
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29, rev. 2017-06-13
Yttrande Karlshamns energi, daterat 2017-05-30
Yttrande E.On, daterat 2017-06-08
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2017-06-13
Yttrande Länsstyrelsen, daterat 2017-06-13
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Alexander Kouzmine
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren
Avgift 13 440 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2020-689, Attest
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§ 131 X Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för enbostadshus 2017/1565
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 2 kap. 2, 4-5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
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 ni som sökande inte är nöjda med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga skriftligt
till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn. Skrivelsen ska vara
byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att ni fått beslut i ärendet, för vidare
befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för fastigheten X inkom 2017-04-12 och gäller nybyggnad av
ett enbostadshus och bildande av en ny fastighet på ca 1300 m². Enligt ansökan föreslås ett
enplanshus på 140 m².
Enligt ansökan ska fastigheterna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Angöring ska ske från befintlig enskild väg och i förlängningen X som också den är en
befintlig enskild väg.
Byggnation enligt ansökan bedöms inte vara förenlig med intentionerna i kommunens
översiktsplan, Karlshamn 2030, eller med planprogrammet för Vettekulla-Matvik.
Kommunen har i dessa dokument utrett och tagit ställning till platsens markanvändning
och därmed fastlagt att aktuellt område inte bör bebyggas, ett ställningstagande som även
låg till grund för avgränsningen av detaljplanen D21. Detta är förutsättningar som gällde då
de boende i området tog beslut om att bosätta sig här.
Området som är aktuellt för avstyckning och byggnation omfattar brukningsvärd
jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Då föreslagen
fastighet hamnar mitt emellan två antagna detaljplaner (D21 och D19) gör
byggnadsnämnden bedömningen att det inte finns skäl att ta brukningsvärd
jordbruksmark i anspråk för byggnation. Åtgärden bedöms inte heller vara av väsentligt
samhällsintresse.
Med beaktande av ovanstående görs bedömningen att positivt förhandsbesked inte kan
lämnas då marken inte anses vara lämplig för ändamålet.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2017-06-21

sid 25 av 60

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-31
Ansökan, daterad 2017-04-06
Översiktskarta
Yttrande ATU, Karlshamns kommun, 2017-05-02
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, 2017-05-10
Yttrande trafikingenjör, 2017-05-15
Yttrande VA-enheten, 2017-05-08
Yttrande X, 2017-05-04
Yttrande X, 2017-05-22
Yttrande X, 2017-05-22
Yttrande X, 2017-05-21
Svar på yttranden från sökande, 2017-06-01
Ny situationsplan, 2017-06-01
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst efter förändrad situationsplan, 2017-06-02
Yrkanden
Magnus Olsson (M) föreslår att positivt förhandsbesked lämnas.
Beslutsgång
Ordförande ställer Magnus Olssons förslag mot arbetsutskottets förslag att avslå ansökan
och finner att nämnden bifaller det sistnämnda.
Beslutet skickas till
Sökande: X
Fastighetsägare X
Grannar:
X
X
X
X
Avgift 2 700 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2020-696, Attest:
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§ 132 X Ny placering av transformatorstation N124290 2017/1355
Byggnadsnämndens beslut
att föreslå avslag på ansökan om bygglov.
Information
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov, får sökanden
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens
sammanträde 2017-08-30.
Sammanfattning
Ansökan avser ny placering av transformatorstation på fastighet X.
Transformatorstationen har en yta av 3,6 kvm och planeras att utföras i grön plåtfasad och
svart plåttak.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Transformatorstationens placering strider
mot gällande detaljplan (D23) då den är placerad på mark med ändamålet bostad och
belagd med prickmark.
I detaljplanen finns ett E-område (område för tekniska anläggningar) beslutat som ligger
3,5 meter från gränsen till X. Fastighetsägaren till X vill att transformatorstationen flyttas
lite österut, och placeras 2 meter från tomtgränsen mot X. Detta har gjort att E.ON har velat
få en ansökan prövad på en ny placering utanför anvisat E-område.
Berörda grannar X, X och X har getts möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa
synpunkter har inkommit.
Stadsbyggnadsavdelningens sammanvägda bedömning i ärendet är att ansökan strider mot
gällande detaljplan vad gäller användning och placering, och att ansökan därmed bör
avslås.
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2017-03-17
Ritning, inkommen 2017-03-17
Situationsplan, inkommen 2017-03-17
Yttrande från fastighetsägare till X, daterat 2017-04-18
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-22
Yrkanden
Ordförande yrkar att nämnden föreslår avslag då transformatorstationen bör placeras
enligt detaljplan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att bevilja bygglov mot sitt yrkande att föreslå
avslag på ansökan, och finner att nämnden bifaller det sistnämnda.
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Beslutet skickas till
Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, 394 34 Kalmar
Faktureringsadress: serial number 803007, R308, 10653 Stockholm
Fastighetsägare X
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§ 133 Karlshamn 5:1 och 5:6 Nybyggnad av spolplatta, tankstation och container 2016/1951
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 6 kap. 1 § punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338) bevilja bygglov.
att yttrandena från Miljöförbundet Blekinge Väst och Räddningstjänsten ska beaktas.
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
Marinkompaniet inkom med en bygglovsansökan 2016-05-20 om att få uppföra en
spolplatta med reningsanläggning för rengöring av båtar samt en tankstation.
Åtgärden är förenlig med detaljplanen som säger att det ska vara hamnändamål.
Åtgärden följer de direktiv som har getts till Sveriges småbåtshamnar för att uppnå
miljömål kring hanteringen och skötsel av båtar.
Karlshamns kommun är ägare till markområdet där anläggningen föreslås ligga, vilket
innebär att någon form av avtal gällande marköverlåtelse måste skrivas.
Ärendet har skickats på remiss till kommunstyrelsen och markförvaltaren. Inga negativa
synpunkter har inkommit.
Angående marköverlåtelse från Karlshamns kommun till den sökanden, så är detta inte löst
vid skrivande stund.
Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) och Räddningstjänsten har tidigare fått ärendet på
remiss. Deras yttrande påpekar att det kan förekomma föroreningar i marken och att
prover behöver tas på schaktmassor, för att kunna omhändertas på rätt sätt. MBV:s
yttrande ska beaktas.
2017-03-22 inkom till byggnadsnämnden ett yttrande från grannar på fastigheten X. Detta
yttrande talar om att placeringen är olämplig med hänsyn till avstånd till deras fastighet.
De pekar också på alternativa placeringar av en spolplatta och ett tankställe för båtar.
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Grannarnas yttrande har skickats till Miljöförbundet Blekinge Väst för kompletterande
yttrande i sakfrågor angående avstånd och buller. MBV återkom med ett yttrande,
diariefört 2017-05-22, som i beskrivning talar emot yttrandet från fastighetsägarna på X.
MBV menar att det behövs fler sådana här anläggningar i Karlshamnsområdet och att detta
kan vara en möjlig placering förutsatt att man vidtar vissa åtgärder som nämns i yttrandet.
MBV talar även om att det kanske finns bättre alternativ för placering i Väggaområdet, men
att detta då måste utredas.
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att bygglov kan beviljas med stöd av 6 kap. 1 §
punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338), och att MBV:s och Räddningstjänstens
yttranden ska beaktas i alla avseende (buller, förorenad mark, avstånd och öppethållande).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Ansökan, daterad 2016-05-20
Ritningar, daterade2013-09-25
Broschyr, diarieförd 2016-05-20
Situationsplan, diarieförd 2016-05-20
Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande, daterat 2016-06-01
Yttrande från granne X, daterat 2017-03-20
Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande, daterat 2017-05-19
Räddningstjänstens yttrande, daterat 2017-05-31
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:






relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN
brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN
tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör
handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN

Öppen kallelse till tekniskt samråd
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd.
Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd.
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är
tänkt att påbörjas.
Beslutet skickas till
Sökanden: Marinkompaniet, Box 121, 374 22 Karlshamn
Kontrollansvarig: X
Grannar X
Avgift 14 141 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 134 Karlshamn 5:1, Solskensviken. Uppförd småbåtshamn utan erforderligt bygglov
2017/374
Byggnadsnämndens beslut
att avskriva föreläggandet i beslut § 56 om att ta bort den del av tillbyggd småbåtshamn
som inte ingår i ansökan om lov, med diarienummer 2017/103, eftersom rättelse har skett.
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) samt 9 kap. 12 §
3 punkt, plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) av ägaren till den tillbyggda
småbåtshamnen, Karlshamns kommuns fritidsnämnd, ta ut en byggsanktionsavgift på
46 354 kr om inte rättelse skett senast 60 dagar efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Information
Om ni som ägare till den tillbyggda småbåtshamnen inte är nöjda med byggnadsnämndens
beslut kan ni överklaga skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, 374 81
Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att
ni fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning
Rubricerad småbåtshamn är en förlängning av en befintlig brygga i den så kallade
Solskensviken som är belägen väster om näset som förbinder Väggaområdet med halvön
Yttervägga. Förlängningen av bryggan uppfördes utan bygglov.
En bygglovsansökan i efterhand, för ovan nämnda förlängning av brygga men i ett förkortat
utförande om 43,5 meter, inkom 2017-01-05 till byggnadsnämnden.
Bygglov beviljades 2017-03-01 för dessa 43,5 meter förlängning av brygga. Den delen av
bryggan, 12,5 meter (56 m – 43,5 m), som var byggd men inte omfattades av beviljat lov,
skulle tas bort.
Byggnadsnämnden förelade därför 2017-03-01, § 56, ägaren till bryggan, Karlshamns
kommuns fritidsnämnd, att senast 60 dagar efter att föreläggandet vunnit laga kraft tagit
bort den del av tillbyggd småbåtshamn som inte omfattats av bygglov.
Byggnadsnämnden fick meddelande om att rättelse skett 2017-05-09.
Nu kvarstår den del av småbåtshamnen (43,5 meter) som byggts till innan erforderligt
startbesked fanns. Byggnadsnämnden ska nu ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
om rättelse inte sker. Senast 60 dagar efter att detta beslut vunnit laga kraft ska rättelsen
ha skett. Med rättelse menas att dessa 43,5 meter småbåtshamn ska tas bort och att platsen
ska återställas till att motsvara samma plats innan tillbyggnaden utfördes.
Byggsanktionsavgiften uppgår till 46 354 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30, rev. 2017-06-05
Foton, tagna efter att rättelse skett 2017-05-09
Beräkning av byggsanktionsavgift

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2017-06-21

Beslutet skickas till
Karlshamns kommun, Fritidsnämnden, Rådhuset, 37481 Karlshamn
För kännedom: X
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§ 135 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde 2017/2083
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen om ett första förslag till ny taxa och konsekvenserna av dess
införande.
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att redigera och göra om befintlig taxa istället för
att gå över i den nya taxan.
Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande gav stadsarkitekten i uppdrag att senast januari 2017
presentera konsekvenserna av och ett första förslag till ny bygglovstaxa 2016-09-21.
Stadsmiljöavdelningen har därefter bett om längre tid till att utföra uppdraget. Ny tid
föreslogs och godkändes till 2017-06-21.
Nuvarande taxa för byggnadsnämndens verksamhet avseende bygglov grundar sig på ett
underlag som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram, ”plan- och bygglovtaxa
2011”.
Sveriges kommuner och landsting har 2014 tagit fram en ny modell (Underlag för
konstruktion av PBL-taxa 2014). Den bygger på den faktiska tidsåtgången för olika typer av
ärenden. Enligt SKL bör taxeunderlaget innebära att kommunen kan ta ut ersättning för de
kostnader man har för den myndighetsutövning och de övriga uppgifter man enligt PBL får
ta ut avgifter för. Tidsuppskattningen ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de
timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka
lönekostnader och övriga kostnader som kan hänföras till området. I den genomsnittliga
arbetstiden ingår all tid som ingår i handläggningen av ett ärende, från att det kommer in
till kommunen till dess att ärendet är färdigbehandlat enligt plan- och bygglagen och
ärendet har arkiverats. Den framräknande handläggningstiden multipliceras sedan med
den handläggningskostnad per timme som räknats fram.
Den nya taxan påverkar framförallt privatpersonerna och de små
byggloven/anmälningarna negativt då de blir dyrare. Taxan gynnar företagare och de som
söker stora bygglov. Detta då uppdelningen efter yta har färre antal uppdelningar i den nya
taxan. Avdelningen kommer att få in betydligt mindre i avgifter från de riktigt stora
byggloven. Som exempel var bygglovsavgiften för bygget på Östra piren (nuvarande
fastigheten Emigranten 1) 387 972 kr på grund av sin storlek och komplexitet. Skulle avgift
istället beräknas enligt den nya taxan skulle den bli ca 85 000 kr. Detta är endast ca 3
gånger mer än bygglovet för ett enbostadshus. Investeringskostnaderna för byggnationen
har inte samma proportioner. Detta gör att avgiften kan upplevas som orimligt hög för de
små ärendena där investeringskostnaden är låg och orimligt låg där investeringskostnaden
är hög.
Avdelningen avser vidare att de små ärendena, som t ex kamin och plank inte borde ha en
alltför hög kostnad. Oro finns att fler struntar i att göra anmälan eller söka lov på grund av
för höga avgifter för mindre åtgärder.
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Kristinehamn, Örebro och Gävle som gått över i den nya taxan ser många fördelar med den
nya taxan. Slutsatsen enligt Kristinehamns kommun är att den föreslagna taxan tydligare
bidrar till ökad rättssäkerhet, är mer lättarbetad, är tydligare för kunden och ger en
jämnare intäktsfördelning än nuvarande bygglovstaxa.
Stadsbyggnadsavdelningen ser möjligheten att redigera den befintliga taxan och skapa
tabeller. På detta sätt skulle man få fördelarna med den nya taxan utan att avgifterna skulle
förändras nämnvärt. Enda fördelen man inte uppnår är en jämnare intäktsfördelning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30
Exempel på avgifter nya taxan och befintlig taxa
Taxetabeller
Förslag till taxebestämmelser
Bilaga 1, beslut om taxa, planavgifter och planavtal
Beslutet skickas till
Stadsarkitekt Emina Kovačić
Planarkitekt Sofi Ridbäck
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§ 136 Asarum 1:13 Ändrad användning, utvändig och invändig ändring affärshus 2017/1162
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 b § och 9 kap. 30 § punkt 1 b plan- och bygglagen (2010:900)
bevilja bygglov.
att fastställa X som kontrollansvarig.
att Räddningstjänstens och VA-enhetens yttranden 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.
Sammanfattning
Ansökan avser ändrad användning från matbutik till folktandvård på plan 1. Utvändig
ändring gäller nya fönster och en ramp vid entrén på norrsidan som anpassas till ny
golvnivå. Ritningarna visar även att vissa fönster sätts igen med tegel. På södersidan byggs
en balkong i anslutning till befintlig lastkaj. Lastkajen kompletteras med trappa, räcke och
personalentré. Soprum kompletteras med dörr mot öst. Även påbyggnad av skärmtak på
fasaden mot söder ingår i ansökan.
Ansökan inom 2017-03-15 och låg till en början vilandes en kortare tid för att invänta om
detaljplanen för Asarums centrum skulle vinna laga kraft direkt efter antagande. Om
detaljplanen vunnit laga kraft så hade den ansökta åtgärden varit förenlig med detaljplanen
och handläggningen hade då gjorts annorlunda. Detaljplanen överklagades och den
inlämnade ansökan ska nu prövas mot den befintliga detaljplanen.
I detaljplanen från 1960 är användningen bostad och garageändamål. Ansökan strider
därmed mot gällande detaljplan både vad gäller den användning som är där idag och den
användning som ansökan avser. I tidigare bygglov 1978-12-13, § 1134, och ärende med dnr
2014/3065, har bygglov beviljats för annat ändamål än det som är bestämt i detaljplanen.
Åtgärden kommer inte att innebära någon påtaglig förändring för omgivningen utifrån den
situation som funnits på platsen sedan 1979. Detta innebär att den befintliga avvikelsen
tillsammans med den nya bör betraktas som liten.
Berörda grannar Asarum X, X, X, X, X, X, X, X och X har fått möjlighet att lämna synpunkter.
Inga negativa synpunkter har inkommit. Ärendet har varit på remiss hos VA-enheten,
Räddningstjänsten och Miljöförbundet Blekinge väst. VA-enheten har yttrat sig.
Miljöförbundet har inget att invända och Räddningstjänsten har inlämnat yttrande med
upplysning och information men har inget att invända mot åtgärden i sig.
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanvägda bedömningen att bygglov kan beviljas
med stöd av 9 kap. 31 b § och 9 kap. 30 § punkt 1 b plan- och bygglagen (2010:900).
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Åtgärden bedöms i övrigt vara förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enligt
9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Ansökan, daterad 2017-03-15
Situationsplan och sektionsritning, inkommen 2017-03-16
Planritning plan 1, inkommen 2017-03-16
Planritning relationshandling, inkommen 2017-03-16
Fasadritningar, inkomna 2017-03-16
Fasadritningar och 3D bilder, inkomna 2017-03-16
VA-enhetens yttrande, daterat 2017-05-09
Räddningstjänstens yttranden, daterade 2017-05-12 och 2017-05-15
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
 energiberäkning eller u-värdesberäkning för de delar som ändringen berör har
inlämnats 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
Sökanden: Säljfast Olofström AB, Kulltängsvägen 45, 294 75 Sölvesborg
Kontrollansvarig: X
Avgift 34 622 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 137 X Strandskyddsdispens för gäststuga 2017/1463
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 gäststuga i huvudsaklig överensstämmelse med
handlingarna i ärendet.
att som tomt till gäststugan får endast tas i anspråk den yta som redovisas på
tomtplatsavgränsningskarta som tillhör detta beslut.
att tomtplatsen tydligt ska markeras med staket, häck, stenrad eller liknande så att det
tydligt framgår vad som är allmänt tillgängligt och vad som är privat tomt enligt
tomtplatsavgränsningskartan.
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 gäststuga
på fastigheten X.
Sökanden beskriver att gäststugan planeras bli 60 kvm stor med samma byggnadssätt som
intilliggande fritidshus, med fasad i liggande träfärgad fjällpanel och brutet tak med svarta
betongpannor. Mellan bostadshuset och planerad gäststuga föreslås en träaltan.
Marken där gäststugan föreslås placeras utgörs idag av gräsmatta. Vegetation i norr och
öster kommer att sparas.
Sökanden har angett det särskilda skälet: Redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inkommit med
information i ärendet. De menar att särskilt skäl kan anses föreligga enligt ansökan men att
en förutsättning är att ianspråktagandet har skett på ett lagligt sätt. Vidare rekommenderas
att dispensen förenas med villkor att tomtplatsavgränsningen endast ska bestå av det
ianspråktagna området som idag är gräsmatta, och att tomtavgränsningen tydligt ska
avgränsas så att det blir uppenbart att naturmarken mot stranden är fortsatt tillgängligt för
allmänheten.
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Stadsbyggnadsavdelningen 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
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30
Ansökan, daterad 2017-04-04
Skrivelse, inkommen 2017-04-05
Situationsplan, inkommen 2017-04-05
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2017-05-11
Tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2017-05-30
Beslutet skickas till
Sökanden: X
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 9 408 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 138 X Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd 2017/2062
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 garage/förråd får endast tas i anspråk den yta som består av
tomtplatsavgränsningen, som i detta fall sammanfaller med fastighetens gränser.
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/förråd på 78 kvm på fastigheten X.
Sökanden beskriver att åtgärdens placering är i nordöstra hörnet av fastigheten. Platsen är
idag uppställning för bilar och till viss del upplag för bygg- och markmaterial. Platsen
saknar idag värden för växt-, djur- och friluftsliv.
Sökanden har angett det särskilda skälet: Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Ärendet har skickats på remiss till Miljöförbundet Blekinge Väst. De har inte något att
invända mot att dispens ges, förutsatt att området är ianspråktaget på ett lagligt sätt, alltså
i en kontinuerlig följd sedan 1975.
Stadsbyggnadsavdelningen 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
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Ansökan, daterad 2017-05-25
Situationsplan, inkommen 2017-05-25
Foton, inkomna 2017-05-25
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2017-06-20
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Beslutet skickas till
Sökanden: X
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 9 408 kronor
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 139 X Nybyggnad av plåthall för lager och gym 2016/353
Byggnadsnämndens beslut
att återremittera ärendet för att ge sökanden tid att inkomma med sakkunnigs intyg om
markens bärighet.
Sammanfattning
Ansökan har tidigare varit uppe på byggnadsnämndens möte 2016-04-20, men
återremitterades då till stadsmiljöavdelningen, för utredning av information som
framkommit sent under handläggningen. Ärendet var även uppe på byggnadsnämndens
möte 2016-06-15, där byggnadsnämnden beslutade att föreslå avslag på ansökan.
Sökanden fick därefter möjlighet att yttra sig över det förslagna avslaget. Beslut om avslag
togs 2016-08-24.
Sökanden överklagade därefter beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde
byggnadsnämndens beslut 2017-01-17och återförvisade ärendet till nämnden för ny
handläggning. Grannarna överklagade då länsstyrelsens beslut till mark- och
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog/avvisade de överklaganden som
inkommit 2017-03-28 och fastställde länsstyrelsens beslut. Efter detta har handläggningen
av ärendet återupptagits av stadsbyggnadsavdelningen. Sökanden har förelagts att
inkomma med komplettering om geoteknisk undersökning/utredning som visar att
marken är bärig för den byggnation som planeras.
Information som framkom till byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-20 var:
misstanke om dåliga markförhållanden samt äldre avtal som behövde undersökas. Enligt
kommunens tillgängliga information om marken så är den utfylld mark. Det kan vara så att
det tidigare har varit organisk jordart. Berggrunden är diabas.
Ansökan avser nybyggnad av plåthall för gym och lager med en bruttoarea på ca 680 kvm.
Lagret kommer att användas för sökandens egen byggfirma. Gymmet kommer att vara
dimensionerat för ca 20 personer. Ingen personal kommer att finnas på gymmet utan
inträde sker via passersystem. Byggnaden planeras att utföras i grå/silver-färgad plåt på
väggar och tak.
Fastigheten används idag enligt sökanden till lager för byggverksamhet samt olika
hobbyförråd och mindre verksamheter.
Fastigheten ligger utanför strandskyddat område och är inte detaljplanelagd.
I översiktsplanen Karlshamn 2030 (ÖP) benämns området som område A3
Kransbebyggelse. Målet i ÖP är att se över möjligheterna att förtäta och komplettera den
befintliga stadsväven med såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder som
verksamheter. Intentionerna i ÖP är alltså att möjliggöra och tillåta en blandning av
bostäder och verksamheter.
I ÖP är även området X med som byggnadsstadgan § 38-område, som upphävdes med
införandet av plan- och bygglagen 1987. § 38-områden innebär inte att all utveckling
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hejdas – tvärtom är en fortsatt utveckling med nya tidsinslag en självklarhet. Åtgärden
bedöms inte ha en negativ påverkan på omkringliggande kvarvarande bevarandevärda
byggnader från 1880-talet då den placerats i utkanten av området intill redan befintlig
liknande bebyggelse.
VA-enheten, Räddningstjänsten, Miljöförbundet och berörda grannar har lämnats tillfälle
att yttra sig. VA-enheten, Miljöförbundet och grannar har erinringar. Räddningstjänsten har
inget att erinra.
Fastigheten är idag bebyggd med plåthall för diverse verksamheter och har så varit sedan
tidigt 1980-tal. Fastigheten har två infarter varav en ut mot X. Den planerade byggnaden
placeras i den norra delen av fastigheten mot naturen. Området X är idag redan
funktionsblandat och har dessutom oljehamnen som närmaste granne. De användningar
som planeras i den nya bygganden är i normalfallet av en icke störande karaktär. Förslag
till beslut blir därför att bevilja bygglov.
Om annan användning än det sökta gymmet och lager blir aktuellt i framtiden ska bygglov
sökas för ändrad användning.
Sammantaget bedöms åtgärden även vara förenlig med resterande förutsättningar för
bygglov enligt 9 kap. 31 § plan-och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2016-01-20
Beskrivning av ändamål, daterad 2016-02-23
Komplettering beskrivning bygglov, daterad 2016-02-01
Situationsplan, diarieförd 2016-01-25
Situationsplan visandes parkering, diarieförd 2016-02-24
Plan-, fasad- och sektionsritningar, diarieförda 2016-02-15
3D-bilder, diarieförda 2016-02-15
Skuggstudie, inkommen 2016-08-24
Geoteknisk redovisning, inkommen 2017-05-11
Yttrande från VA-enheten, inkommet 2016-03-03
Yttrande från Räddningstjänsten, daterat 2016-03-07
Yttrande från X, daterat 2016-03-15
Yttrande från X, daterat 2016-03-16
Yttrande från X, daterat 2016-03-20
Yttrande från Sternö Villaförening, daterat 2016-03-22
Yttrande från X, daterat 2016-03-23
Yttrande från X, daterat 2016-03-27
Yttrande från sökanden, daterat 2016-04-02
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2016-04-04
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-30, rev. 2016-05-24, rev. 2016-06-30, rev. 2017-05-17
Beräkning av markbelastning vid nybyggnad av lagerhall och gym, inkommen 2017-05-31
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Yrkanden
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för att ge sökanden tid att inkomma med
sakkunnigs intyg om markens bärighet.
Magnus Olsson (M) föreslår att bygglov beviljas.
Görgen Lennarthsson (SD), med instämmande från Miljöpartiet, föreslår att ansökan avslås.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill avgöra ärendet under dagens sammanträde eller om
nämnden vill återremittera ärendet och finner att nämnden bifaller det sistnämnda.
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Kontrollansvarig: X
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§ 140 X Nybyggnad av enbostadshus med carport 2017/1742
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att fastställa X som kontrollansvarig.
att Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande 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.
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten X. Enbostadshuset
planeras att utföras med röd träfasad, svarta betongpannor på tak och lättmetallfönster.
Huset har en bruttoarea på ca 164 kvm och carporten är ca 62 kvm. Ansökan avser även
anmälan för kamin/eldstad, kaminmärke Contura.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför så kallad sammanhållen
bebyggelse. Del av fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten.
Fastigheten är markerad som brukningsvärd jordbruksmark i kommunens
informationsskikt. Då byggnationen sker inom befintligt gårdscentrum har bedömning
gjorts att det inte skadar intresset.
Miljöförbundet och VA-enheten har fått ärendet på remiss. Miljöförbundet har inga
invändningar mot att bygglov beviljas men lämnar information om olika anmälningar och
tillstånd som kan krävas. Deras yttrande ska beaktas.
Berörda grannar X, X och X har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga negativa
synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-17
Ansökan, daterad 2017-04-25
Situationsplan skala 1:1000, inkommen 2017-04-27
Situationsplan skala 1:500, inkommen 2017-04-27
Anmälan om kontrollansvarig, inkommen 2017-04-27
Plan-, fasad- och sektionsritningar enbostadshus, inkomna 2017-04-27
Plan-, fasad- och sektionsritningar carport, inkomna 2017-04-27
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2017-05-16
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:






relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN
tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör
handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN
färdigställandegaranti

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
Avgift 25 990 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 141 Emigranten 1 Nybyggnad av forskningscenter, kontor, konsertsal, biograf och
restaurang 2017/1214
På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M) och Emina Kovačić i handläggningen i detta
ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att fastställa X som kontrollansvarig.
att yttrandena från Räddningstjänsten och Miljöförbundet Blekinge Väst ska beaktas.
Reservation
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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 en kommuninvånare haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Hen har
därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att det mottagits. Om ett eventuellt
överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av forskningscenter, kontor, konsertsal, biograf och restaurang
på fastigheten Emigranten 1. En ansökan för en motsvarande byggnad beviljades
2014-09-03 (BN § 161), men lovet användes aldrig.
Byggnaden är till större delen i fyra våningar och exteriören präglas av glas, stål och
rödfärgad betong. Taket är huvudsakligen i gråblå papp. I norra delen föreslås ett
landmärkesskapande torn i sex våningar och i södra, ett i fem. Konsertlokalen och
takfönstren sticker upp över det låglutande taket. Sammanlagd byggnadsarea är enligt
ansökan 2 945 kvm och bruttoarea 10 339 kvm.
Byggnaden är utformad för att möta riktlinjerna avseende tillgänglighet och användbarhet
för personer med funktionsnedsättning.
Fastigheten omfattas av detaljplan A340 från 2003. I planen finns bland annat
bestämmelser om högsta nockhöjd (17,5 meter), antal våningar (3-4), lägsta takvinkel
(20°), tak- och fasadmaterial och största bruttoarea (10 200 kvm).
I huvudsak följer ansökan detaljplanens bestämmelser. Följande avvikelser har dock
noterats:
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Nockhöjden överskrids för tornen, konsertlokalen och takfönstren (22,4 m, 19,0 m
respektive 18,3 m)
våningsantalet överskrids för tornen (5 respektive 6 våningar)
lägsta takvinkel underskrids (generellt hela byggnaden, låglutande)
takmaterial (papp, frånsett partier med vegetationstak)
fasadmaterial (betong)
bruttoarea (10 399 kvm)
skärmtak delvis på prickad mark
hörn i södra delen av byggnaden på prickad mark

Ansökan har remitterats till Miljöförbundet, Gatu- och VA-enheterna, trafikingenjören,
Handikapporganisationernas Boråd och mark- och exploateringsingenjören.
Räddningstjänsten har lämnat kommentarer på utrymningsväg och krav på fönster.
Miljöförbundet påtalar behovet av miljöteknisk markundersökning och har synpunkter på
omklädningsrum. Ansökan kungörs även.
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2017-03-20
Nybyggnadskarta, daterad 2017-04-28
Situationsplan, daterad 2017-03-20
Plan-, fasad- och sektionsritningar, daterade 2017-03-20
Rev. ritning plan 1, daterad 2017-06-14
Rev. ritning plan 1 del 2 av 2, daterad 2017-06-14
Rev. fasadritning sydväst, daterad 2017-06-14
Rev. fasadritning väster, daterad 2017-06-14
Perspektiv, 3D-vyer och detaljer, daterade 2017-03-20
Tillgänglighetsgranskning, daterad 2017-03-20
Yttrande från Räddningstjänsten, daterat 2017-04-24
Yttrande från Miljöförbundet, daterat 2017-05-19
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-28
Yttrande med erinran, daterat 2017-06-15
Yrkanden
Koalitionen, med instämmande av Magnus Olsson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag att bevilja bygglov.
Kurt Kaarle (S) yrkar avslag på ansökan på grund av för många avvikelser från
detaljplanen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Kurt Kaarles förslag att avslå ansökan mot arbetsutskottets förslag att
bevilja bygglov, och finner att nämnden bifaller det sistnämnda.
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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uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN
relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN
intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN
brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN
tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör
handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN

Öppen kallelse till tekniskt samråd
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd.
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: Karlshamnsfastigheter, Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Kontrollansvarig: X
X
Avgift 410 776 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 142 Marieberg 1:151 Ändrad användning av flerbostadshus 2017/1336
På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M) och Magnus Olsson (M) i handläggningen i
detta ärende.
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov i
fem år från att detta beslut vunnit laga kraft.
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 tidsbegränsat lov för ändring av kontor till HVB-hem för missbrukare,
träningsboende och personalutrymmen på fastigheten Marieberg 1:151.
Sökanden Karlshamnsbostäder AB avser att bygga om de två översta våningarna i ett
fyravåningshus som senast har använts som kontor. Den ändrade användningen medför att
planlösningen måste anpassas till de nya verksamheterna. Gällande detaljplanen E5 från
1969 medger användningen B, bostad. Åtgärderna innebär avvikelse från detaljplanen.
Karlshamnsbostäder har ansökt om planändring i syfte att möjliggöra fler användningar av
byggnaden. I avvaktan på den nya planen finns ett tillfälligt behov av lokalerna för i
ansökan redovisad användning. Tidsbegränsat lov söks för 5 år.
Grannar har tillskrivits med möjlighet att inkomma med synpunkter.
Omsorgsförvaltningen och mark- och exploateringsingenjören har inget att invända mot att
bygglov beviljas. Inga övriga synpunkter har inkommit.
Sammantaget bedöms åtgärderna uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 33 §
plan- och bygglagen (2010:900). Avgift för startbesked har erlagts i ett tidigare lov, BN § 86
2016-04-29.
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2017-04-12
Verksamhetsbeskrivning, daterad 2017-03-02
Situationsplan, inkommen 2017-05-11
Planritning, daterad 2015-12-19, rev. 2017-05-31
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-30
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:







relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN
brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN
besiktningsprotokoll, funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
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: Karlshamnsbostäder AB, Rådhusgatan 28 274 21 Karlshamn
Kontrollansvarig: X
Avgift 20 019 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 143 Riddaren 1 och Riddaren 2 Tillbyggnad av affärshus 2017/1759
Byggnadsnämndens beslut
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.
Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad med affärshus inom Riddaren 1 och Riddaren 2.
Avsikten är bygga till befintligt affärshus på ca 2 880 kvm med ca 2 190 kvm. Till
övervägande del placeras tillbyggnaden på Riddaren 1, med en mindre del (ca 45 kvm) på
Riddaren 2. Fasader utförs i vita och röda ”Paroc”-element, tak i svart papp och fönster i
aluminium. I ansökan redovisas även fem kundvagnsgarage och 162 parkeringsplatser.
Fastigheterna omfattas av detaljplan (B77). Planen anger bland annat användningen
”handel” och att 35 procent av fastighetsarean får bebyggas. Byggnad får uppföras i två
våningar och högsta byggnadshöjd är 10 meter.
Tillbyggnaden innebär en avvikelse i area, ca 13 procent, och i höjd då byggnaden vid
entrédelen blir 10,5 meter. Byggnadsdelen på Riddaren 2 är planenlig.
Grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig i ärendet. En skrivelse har kommit in från
sakägare på X, där de uttrycker viss oro för bl a bullernivåer, men de har inga invändningar
mot själva byggnationen. Inga övriga negativa synpunkter från berörda sakägare har
inkommit.
Avvikelserna får i sammanhanget anses vara av begränsad betydelse. Sammantaget
bedöms därför åtgärderna uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 b § planoch bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2017-04-28
Nybyggnadskarta, daterad 2016-05-19
Situationsplan, daterad 2017-04-10
Plan- och fasadritningar, daterade 2017-04-24
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-28
Yttrande från Asarum 3:7, daterat 2017-06-05
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:








relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN
alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för 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: Solhem i Karlshamn AB, Västra Sjögatan 6, 392 32 Kalmar
Kontrollansvarig: X
För kännedom: X
Avgift 117 073 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 144 Stilleryd 2:49 Rivning samt nybyggnad av transformatorstation T69 Drösebo 2017/2051
Byggnadsnämndens beslut
att med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.
att kontrollansvarig inte krävs.
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 transformatorstation och byggnation av en ny på
fastigheten Stilleryd 2:49.
Byggnaden har en yta på ca 7 kvm. Fasader och tak är i plåt och färgas grågröna respektive
svart. Transformatorstationen ska betjäna industrifastigheterna i området.
Stilleryd 2:49 omfattas av en detaljplan från 1981 (B55). Planens syfte är i huvudsak att
området ska användas för industriändamål. Föreslagen byggnad bedöms vara förenlig med
planens syfte och användning. Däremot avviker åtgärden från planen genom att byggnaden
helt placeras på prickad mark.
Enligt 9 kap. 31 c § punkt 1 plan- och bygglagen får, om genomförandetiden har gått ut,
bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt
intresse.
Berörda grannar, trafikingenjören och fastighetsägaren tillskrivs med möjlighet att yttra
sig över ansökan. Ingen har några invändningar mot de föreslagna åtgärderna.
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 c §
punkt 1 plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Ansökan, daterad 2017-05-22
Situationsplan, inkommen 2017-05-24
Plan-, fasad- och sektionsritning, daterad 2011-01-17
Uppställningsanvisning, daterad 2014-03-31
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-01
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för
fastställande, godkännande eller kännedom:
 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN
Beslutet skickas till
Sökande: Karlshamns Energi AB, Box 174, 374 23 Karlshamn
Avgift 5 495 kronor
Enligt debiteringsbesked
(faktura skickas separat)

611-311-2021-670, Attest:
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§ 145 Uppsala 12 Information om reviderade ritningar
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beviljade lov för tillbyggnad av affärshus med bostäder och kontor
2017-05-03.
Ny information om de tekniska förutsättningarna gör att byggnadens höjd behöver ökas
med ca 0,5 meter. Detaljplanen anger en totalhöjd på 24 meter.
Även efter höjdökningen, kommer byggnadens höjd att underskrida tillåtna totalhöjden.
Ordförande kommer att fatta beslut om bygglov på delegation när reviderade ritningar
inkommit.
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§ 146 Sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2018 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att fastställa sammanträdesdagar för byggnadsnämndens arbetsutskott 2018 enligt
följande: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti, 17 september,
15 oktober och 19 november.
att arbetsutskottets sammanträden börjar kl. 08:00.
att fastställa sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2018 enligt följande: 31 januari,
28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 27 juni, 5 september, 3 oktober, 31 oktober och 5
december.
att byggnadsnämndens sammanträdena börjar kl. 13:15.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för byggnadsnämnden 2018 presenteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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§ 147 Delegationsbeslut 170408-170529 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning
Med hänvisning till byggnadsnämndens beslut § 60/2017 angående delegation anmäls
delegationsbeslut fattade under perioden 2017-04-08 och 2017-05-29.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut
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§ 148 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2017/7
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas:





Ledningsrätt berörande Asarum 8:25 m.fl. – beslut
Fastighetsreglering och fastighetsbestämning berörande Mörrums-Björkenäs
1:39, 1:40, 1:89 och 1:96 – avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Tostarp 1:64, 4:66 och 4:69 – begärd förrättning
Fastighetsreglering berörande Tostarp 3:2 och 3:9 – begärd förrättning
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§ 149 Handlingar för kännedom t.o.m. 2017-05-30 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom inkomna fr.o.m. 2017-04-08 t.o.m.
2017-05-30 redovisas:
Ärendenr
2016/3189

§
33/17

Datum
2017-04-11

2016/3184

34/17

2017-04-12

2017/1204

35/17

2017-04-18

2017/33

36/17

2017-04-18

2015/114

38/17

2017-04-24

2017/1178

39/17

2017-04-24

2017/563

40/17

2017-04-24

2017/631

41/17

2017-04-24

2017/1013

42/17

2017-04-25

2017/1190

43/17

2017-04-25

2017/1228

44/17

2017-04-25

2016/2963

45/17

2017-05-09

Ärende
X. Beslut 2017-04-05 – Länsstyrelsen avvisar
överklagandet av BN:s beslut att bevilja
rivningslov för plank och att avslå ansökan om
rivning av lusthus.
X. Beslut 2017-04-06 – Länsstyrelsen avslår
överklagandena av BN:s beslut att bevilja bygglov
för ändrad användning till HVB-hem.
KF § 50/2017 Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden
år 2016
Tjärö 1:9. Beslut 2017-04-10 – Länsstyrelsen
beviljar strandskyddsdispens och förelägger om
försiktighetsmått för vattenverksamhet;
renovering av brygga och anläggning av elkabel
och vattenslang.
KF 81/2017 Entledigande från uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden – Mano Hakimy (S)
Eriksberg 1:2. Beslut 2017-04-24 – Länsstyrelsen
beslutar att inte pröva BN:s beslut att bevilja
strandskyddsdispens.
X. Beslut 2017-04-24 – Länsstyrelsen beslutar att
inte pröva BN:s beslut att bevilja
strandskyddsdispens.
X. Beslut 2017-04-24 – Länsstyrelsen avvisar
ansökan om upphävande av strandskyddet.
X. Beslut 2017-04-25 – Länsstyrelsen beslutar att
inte pröva BN:s beslut att bevilja
strandskyddsdispens.
X. Beslut 2017-04-25 – Länsstyrelsen beslutar att
inte pröva BN:s beslut att bevilja
strandskyddsdispens.
KF § 73/2017 Sammanträdestider för
kommunfullmäktige år 2018
X. Beslut 2017-04-27 – Länsstyrelsen upphäver
BN:s beslut om avskrivning av tillsynsärende och
återförvisar till BN.
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2017/1597

46/17

2017-05-10

2016/2849

47/17

2017-05-12

2016/3037

48/17

2017-05-12

2017/33

49/17

2017-05-15

2015/925

50/17

2017-05-17

2015/647

51/17

2017-05-17

2017/249

52/17

2017-05-18

2017/1363

53/17

2017-05-18

2017/1675

54/17

2017-05-30

2017/181

55/17

2017-05-29
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KS § 113/2017 Projektuppstart – förslag till mall
för beslutsunderlag
X och X. Beslut 2017-05-08 – Länsstyrelsen avslår
överklagandet av BN:s beslut att bevilja positivt
förhandsbesked för nybyggnad av marklägenheter.
X. Beslut 2017-05-09 – Länsstyrelsen förbjuder
sökanden den anmälda vattenverksamheten och
ansökan om strandskyddsdispens för förlängning
av brygga.
X, byggnadsminne. Beslut 2017-05-11 –
Länsstyrelsen avskriver ärendet om förändringar
på gårdsbebyggelsen; ej tillståndspliktiga.
Asarum 3:19 m.fl. Protokoll 2017-05-15, mål
F 2010-17, från mark- och miljödomstolen:
Överklagandet av Lantmäteriets faktura avvisas.
Matvik 1:54. Begäran om samtycke till installation
av bränsleförsäljning.
X. Beslut 2017-05-15 – Länsstyrelsen beslutar att
inte pröva BN:s beslut att bevilja
strandskyddsdispens.
X. Beslut 2017-05-15 – Länsstyrelsen beslutar att
pröva BN:s beslut att bevilja strandskyddsdispens.
Yttrande; Ronneby 2035 – Förslag till
översiktsplan för Ronneby kommun, samråd
Asarum 43:1. Beslut 2017-05-24 – Länsstyrelsen
tillstyrker överklagan på så sätt att
byggsanktionsavgiften bestäms till 5 600 kr, för
byggnation av väderskydd utan startbesked.
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§ 150 Aktivitetslista plan- och mätärenden 2017/6
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Information om pågående projekt.
Beslutsunderlag
PLANPLAN maj 2017
Ärenderapport Mätning 2017-05-30
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