
 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-03-28 

sid 1 av 29 

 
 
 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–14:45 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Kerstin Linde Ledamot (S) 
Magnus Olsson Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Johan Wolgast Ledamot (MP) 
Staffan Olsson Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Stefan Sörensson (L)  Mats Bondesson (C)  
Tommy Persson (S)  Kurt Kaarle (S)  
Gitte Ejdetjärn (S)  Ingvar Andersson (S)  
Hélène Nordin (MP)  Vakant (MP)  
 

Närvarande 
ersättare: 

Kennet Bengtsson (S) 
Magnus Sandgren (M) 
Ulf Lind (SD) 
Lennart Lindqvist (S) 
Ulf Månsson (S) 
Thomas Qvarnström (MP) 
 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 43–45 
Cecilia Bernardsson, kommunjurist § 47 
Adam Lorentsson, byggnadsinspektör §§ 43–48 
Pär Jansson, byggnadsinspektör §§ 43–51 
Elisabeth Rydberg, arkitekt §§ 43–46, 49–53 
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 43–54 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt §§ 43–46, 49–58 
 

Paragrafer: §§ 43–61  

Utses att justera: Kerstin Linde 

Justeringsdatum:  2018-04-04 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 Kerstin Linde 

 
 
 

 

 

 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-03-28 

sid 2 av 29 

 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

 
  

Beslutsdatum: 2018-03-28 
 

  

Tillkännages fr.o.m.: 2018-04-05 
 

  

Tillkännages t.o.m.: 2018-04-25 
 

  

Protokollet förvaras: Rådhuset   
 
 
Underskrift: ………………………………………… 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-03-28 

sid 3 av 29 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ 43 Godkännande av dagordning ............................................................................................ 4 

§ 44 Ledamöter i arbetsutskott 2018/10 .................................................................................... 5 

§ 45 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, byggnadsnämndens ansvarsområde 2018/881 ...... 6 

§ 46 Översikt planärenden 2018/10 .......................................................................................... 7 

§ 47 Information om dataskyddsförordningen ........................................................................... 8 

§ 48 X Olovligt byggande utan startbesked 2018/590 ............................................................... 9 

§ 49 X Olovligt utbytta fönster 2017/3870 ............................................................................... 11 

§ 50 X Påbörjad byggnation utan startbesked 2017/3915 ....................................................... 13 

§ 51 X Rivning och nybyggnad av garage på samma plats 2018/784 ..................................... 14 

§ 52 X Nybyggnad av verkstad 2017/4192 ............................................................................. 16 

§ 53 X Tillbyggnad, fasadändring och installation av eldstad, fritidshus 2018/678 .................. 18 

§ 54 X Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och carport 2017/3912 ........... 20 

§ 55 Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) – beslut om antagande  .................... 
 2013/1842............................................................................................................................ 22 

§ 56 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) – beslut om granskning  .................. 
 2016/665 ............................................................................................................................. 24 

§ 57 Detaljplan för Mörrum 14:28 2007/3184 .......................................................................... 25 

§ 58 Underrättelser från Lantmäteriet 2018/11 ........................................................................ 26 

§ 59 Handlingar för kännedom mars 2018 2018/10 ................................................................ 27 

§ 60 Aktivitetslista plan- och mätärenden 2018/10 .................................................................. 28 

§ 61 Redovisning av delegationsbeslut mars 2018 2018/10 ................................................... 29 

 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-03-28 

sid 4 av 29 

 
 
§ 43 Godkännande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att punkt 5 ”Stadsarkitekten informerar” utgår. 
 
att i övrigt godkänna dagordningen. 
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§ 44 Ledamöter i arbetsutskott 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ordförande, Kurt Kaarle (S) och Magnus Olsson (M), med Kennet Bengtsson (S) och 
Magnus Sandgren (M) som ersättare ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med 
2018-03-29 till och med nästa ordinarie sammanträde 2018-04-25. 
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§ 45 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, byggnadsnämndens ansvarsområde 

2018/881 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
1. Sjukfrånvaron 2017 – statistik per nämnd bifogas 
 
Total genomsnittlig sjukfrånvaro för hela samhällsbyggnadsförvaltningen ligger på 21,4 
dagar/anställd, vilket innebär en minskning med tre dagar (24,4 dagar 2016). Jfr med hela 
kommunen 27,6 dagar/anställd. Totalt utfall för 2017 inom byggnadsnämndens verksamheter 
är 3,71 dagar/anställd. Jfr med 2016 då det låg på 4,5 dagar. 
 
2. Företagshälsovårdens insatser 2016 – se bifogad redovisning 
 
Den årliga volymen är enligt avtalet med Avonova totalt 4000 timmar. Målet är att arbeta med 
förebyggande insatser på individ-, grupp och organisationsnivå. Utfallet på resursutnyttjandet 
för 2017 är fördelat: a) rehabilitering 32 % (36 % 2016) b) förebyggande 42 % (44 % 2016 c) 
löpande 26 % (20 % 2016). Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2017 nyttjat 10 % av de 
totala timmarna till olika former av stödinsatser. För 2016 låg siffran på 7 %. 
 
3. Arbetsskador – se bifogad sammanställning 
 
Antalet arbetsskador har under de senaste sju åren varierat mellan 20-30 st inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2017 har 16 rapporterats in. 
 
4. Arbetsmiljörond APT – av 15 enheter har 5 genomfört dessa.  
 
5. Arbetsmiljörond skyddsrond/fastighetssyn – av 15 enheter har 8 genomfört dessa. På 
rådhuset gjordes den 13 december 2017. 
 
5. Genomgång av riktlinjerna – likabehandling, kränkande särbehandling, alkohol och droger 
samt rökfri arbetstid och arbetsplats – av 15 enheter har 7 gått igenom dessa på APT. 
 
Anledningen till att punkterna 4-6 inte genomförts på alla enheter anges bero på omorganisation 
inom serviceverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från personalhandläggare Berith Håkansson daterad 2018-02-23 
Sjuktal per nämnd 2017 
Avonova sammanställning 2017 
Sammanställning arbetsskador 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Camilla Bengtsson, ekonom 
Berith Håkansson, personalutvecklare 
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§ 46 Översikt planärenden 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av pågående planärenden och information om planerade projekt inom planenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planöversikt 
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§ 47 Information om dataskyddsförordningen 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i Sverige från och med den 25 maj 
2018. Förordningen reglerar när och hur nämnden får behandla personuppgifter och ersätter 
personuppgiftslagen, som är den lagstiftning som gäller för behandling av personuppgifter idag. 
Med personuppgifter avses alla uppgifter som enskilt eller i kombination med andra uppgifter 
kan kopplas till en fysisk person i livet. 
 
Det främsta syftet med förordningen är att stärka människors rätt till skydd av sina 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen ska tillämpas på behandling av personuppgifter i IT-
system och andra elektroniska hjälpmedel samt på behandling av personuppgifter när de 
personuppgifter som ska behandlas förekommer i ett register. 
 
Förordningen kommer att kompletteras med en svensk dataskyddslag. 
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§ 48 X Olovligt byggande utan startbesked 2018/590 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 kap. 6 § 2 
punkt, plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) påföra byggherren X en 
byggsanktionsavgift om 48 160 kronor om inte rättelse har skett senast 30 dagar efter att detta 
beslut har vunnit laga kraft. 
 
att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 24 080 kronor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom arbetsutskottet föreslagit byggsanktionsavgift har byggherren fått möjlighet att yttra sig 
om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Byggherren har inkommit med ett yttrande som 
dock inte ändrar nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som byggherre kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande ska 
skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha 
kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för 
vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglov beviljades 2017-03-10, delegationsbeslut § 40, men någon kontrollplan inkom aldrig till 
byggnadsnämnden varför inget startbesked kunde ges. 
 
Den 2018-02-05 framkom genom telefonsamtal med byggherren att garagebyggnation pågår på 
fastigheten. Byggherren informeras om att inget startbesked finns samt att ett ärende om 
olovligt byggande upprättas. Platsbesök görs 2018-02-06 då det bekräftades att garaget är 
uppfört utan godkänd kontrollplan och startbesked. Byggherren berättar under detta besök att 
garaget började byggas sommaren 2017 och beräknas färdigställas under sommaren 2018. 
 
I detta fall har fastighetsägaren brutit mot en bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) och 
enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten (BN) därför ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiften uppgår till 24 080 kronor, då beviljat bygglov 
fanns innan byggnationen påbörjades, baserat på 2017 års prisbasbelopp då åtgärden 
påbörjades. 
 
För att rättelse ska anses ha skett krävs att byggnaden tas bort. Eftersom bygglov finns kan 
byggnaden återigen uppföras efter att byggherren erhållit ett startbesked. Innan startbesked 
ska, enligt bygglovet, delegationsbeslut § 236/2017, en ”relevant kontrollplan för åtgärden 
upprättats och godkänts”. Det är byggherren som upprättar kontrollplanen och 
byggnadsnämnden som godkänner den. 
 
Kontrollplan inkom direkt efter platsbesök 2018-02-06 och delegationsbeslut om startbesked 
togs 2018-02-09. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-08 
Beräkning av byggsanktionsavgift  
Protokoll från platsbesök, daterat 2018-02-06 
Yttrande från byggherren, inkommet 2018-03-18 
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Beslutet skickas till 
 
Byggherre: X 
Kontrollansvarig: X 
 
Sanktionsavgift 24 080 kronor  611-311-2021-687. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 49 X Olovligt utbytta fönster 2017/3870 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 8 kap. 13 och 17 §§ plan-och bygglagen (2010:900) besluta om 
rättelseföreläggande enligt 11 kap. 20 § samma lag med anledning av att förvanskning av 
kulturhistoriskt intressant byggnad har skett. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom arbetsutskottet föreslagit rättelseföreläggande har fastighetsägaren fått möjlighet att 
yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Fastighetsägaren har inkommit med ett 
yttrande som dock inte ändrar nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som fastighetsägare kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet 
ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för 
vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Bostadshuset på fastigheten X har försetts med nya fönster som är konstruerade med 
plastkarmar. Dessutom har man bytt färg från tidigare röda fönster till vita vilket kan anses 
förändra husets karaktär och skulle i sig kräva ett bygglov. 
 
Med utgångspunkt att förvanskningen med rättelseföreläggande väger tyngre än ett 
lovföreläggande angående färgbytet så är det rättelseföreläggande man får gå på i första hand. 
 
Rättelseföreläggandets innebörd är att fastighetsägaren ska återställa byggnadens fönster, 
utförda i trä och lika utseende, hängning och färg som tidigare fönster. 
 
Huset ligger i korsningen av X och X och är markerad med grön färg i Bevarande-och 
utvecklingsplanen (BUP:en). Detta betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
I BUP:en som är ett tillägg till översiktsplanen beskrivs X enligt följande: 
 
Fastighet i hörnläge med tre äldre byggnader som berikar gaturummet genom sin traditionella 
trädfasad och varierande lilla skala. Den putsade byggnaden har en okänsligt utförd 
tilläggsisolering.  
 
Fastighetsägaren till X har tidigare haft frågeställning kring byte av fönster i en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad. Den gången handlade det om fastigheten X med ett identiskt liknande värde. 
 
Frågor kring X besvarades av dåvarande bygglovsarkitekt Jonas Ronsby på ett mycket 
informativt och tydligt sätt. Detta innebär att fastighetsägare får anses ha haft bra information 
om vilka åtgärder som kan göras, och hur det ska utföras på kulturhistoriskt intressanta 
byggnader. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-20 
Anmälan om olovligt utbytta fönster, daterad 2017-11-13 
Brev till fastighetsägaren, daterat 2017-11-27 
Yttrande från fastighetsägare, daterat 2018-01-08 
Informationsbrev till fastighetsägaren, daterat 2015-12-10 
Fotografier före och efter åtgärden, daterade 2011-09 och 2017-11-13 
Utdrag ur bevarande- och utvecklingsplanen 
Yttrande från fastighetsägaren, inkommet 2018-03-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägare: X 
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§ 50 X Påbörjad byggnation utan startbesked 2017/3915 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherrarna X en sanktionsavgift på 19 130 kr enligt 9 kap. 6 § plan-och 
byggförordningen (2011:338, PBF) för att trots 10 kap. 3 § plan-bygglagen (2010:900, PBL) 
påbörjat byggnation av garage utan startbesked. 
 
att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF halvera sanktionsavgiften till 9 565 kr med anledning av att 
byggherrarna hade ett bygglov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom arbetsutskottet föreslagit byggsanktionsavgift har byggherrarna fått möjlighet att yttra 
sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Byggherrarna har inte yttrat sig. 
 
Ni som byggherrar kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande ska 
skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha 
kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att ni fått detta beslut, för 
vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Byggherrarna X har sökt och fått bygglov 2017-06-29 för att uppföra ett garage med förråd med 
en storlek på 50,4m². Man påbörjade byggnationen utan att man erhållit startbesked vilket 
strider mot 10 kap 3 § plan-och bygglagen (2010:900). 
 
Vid samtal med byggherren X på telefon den 21 november 2017, informerades han om 
situationen och om de olika alternativ de hade, med rättelse mm. Byggherren meddelade då att 
de accepterar sanktionsavgiften med anledning av att det skulle bli mycket dyrare att göra 
rättelse. 
 
Något handläggningsfel från byggnadsnämndens sida har inte förekommit. För att ge ett 
startbesked behöver vi få in en kontrollplan, vilket vi inte hade fått i detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-27 
Ansökan, daterad 2017-04-10 
Bygglovet, daterad 2017-06-29 
Ritningar, daterade 2017-02-13 
Situationsplan, inkommen 2017-04-10 
Uträkning av sanktionsavgift enligt Boverkets guide, daterad 2018-02-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherrar: X 
 
Sanktionsavgift 9 565 kronor  611-311-2021-687. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 51 X Rivning och nybyggnad av garage på samma plats 2018/784 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan-och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. 
 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan-och bygglagen (2010:900) bevilja rivningslov. 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja riva och bygga förrän du har fått startbesked! 
 
Bygg- och rivningslovet 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 
 
Byggherren X har valt att söka för att få riva och bygga nytt garage på exakt samma ställe och 
behålla den befintliga grundplattan. Anledningen är att det gamla garaget är i väldigt dåligt skick 
med läckande platt tak och skulle bli väldigt dyrt att reparera. 
 
Detaljplanen för fastigheten X säger att tomten endast får bebyggas med 210 m² inklusive 
komplementbyggnader. Byggnadsytan är i dag 270 m² och kommer att efter denna byggnation 
att bli den samma. Det senaste bygglovet på fastigheten var tillbyggnad av garage som gav 
totalt den nämnda ytan på 270 m². Detta bygglov är från 1988 med diarienummer 
1988.574.331. 
 
Grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har kommit in. 
 
Enligt 9 kap. 30 § punkt 1 b plan-och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom 
ett område med detaljplan, om ”den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser avviker 
från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna 
lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra 
meningen fastighetsbildningslagen (1970:988)”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-28 
Ansökan, daterad 2018-02-18 
Situationsplan, inkommen 2018-02-28 
Planritning, inkommen 2018-02-28 
Fasadritning, inkommen 2018-02-28 
Sektionsritning, inkommen2018-02-28 
Fotografier, inkomna 2018-02-20 
Stämplad ritning från gammalt bygglov, inkommen 1988-12-19 
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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: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

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

 utförlig teknisk beskrivning har lämnats till byggnadsinspektör 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 12 919 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 52 X Nybyggnad av verkstad 2017/4192 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked! 
 
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 verkstad/båthus på fastigheten X. Fastigheten ligger i 
Karlshamns skärgård. Byggnaden placeras på samma ställe som den tidigare 
verkstaden/båthuset var placerad på och är ca 28 kvm stor. Byggnaden ska enligt sökanden 
uppföras i samma stil som huvudbyggnaden och gäststugan, med röd träfasad, svart papptak 
och vita träfönster. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. 
 
Byggnaden placeras precis vid tomtgränsen mot X. Det är sökanden som är ägare av 
grannfastigheten. 
 
Strandskyddsdispens och eventuell dispens från landskapsbildskyddet ska ha beviljats av 
länsstyrelsen innan byggnationen får påbörjas. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-02 
Ansökan, daterad 2018-01-29 
Situationsplan, inkommen 2018-02-16 
Plan-, fasad- och sektionsritning, inkommen 2018-02-16 
 
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 
 
Sökanden: X 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 6 821 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 53 X Tillbyggnad, fasadändring och installation av eldstad, fritidshus 2018/678 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked! 
 
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 fritidshus på X. Befintlig byggnad har en byggnadsarea (BYA) om 
cirka 43 kvm. Huset ligger på en långsmal strandtomt, drygt 100 meter från strandlinjen. 
Byggnaden har en utformning som är typisk för äldre byggnader i Hällaryds skärgård med 
långsida och centrerad veranda mot havet.  
 
Tillbyggnaden består av två delar. Den större föreslås på husets nordvästra sida med cirka 33 
kvm BYA i ett plan som inrymmer entré, wc/dusch och ett sovrum. Tillbyggnaden får liggande 
panel, spröjs och snickarglädje lik befintligt hus samt ett låglutande tak. Vidare förslås verandan 
mot havet byggas på med ett plan. Befintliga fönster i fasaden mot sydost ersätts med 
fönsterdörrar. Fasadmaterial och kulörer lika befintlig byggnad. Sökanden avser ansluta till 
kommunalt VA. 
 
X omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i sammanhållen 
bebyggelse. Strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. Miljöbalken och landskapsbildskydd enligt 
Naturvårdslagen gäller. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län har beviljat strandskyddsdispens för åtgärden. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har kommit in. 
 
Befintlig kamin byts ut mot ny. Eldstaden bör vara CE-märkt och skorstenen bör mynna över 
nock och minst 1 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden gäller. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-02 
Ansökan, inkommen 2018-02-09 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-02-26 
Situationsplan, inkommen 2018-02-26 
Foto, inkommet 2018-02-26 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 Relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 10 033 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 54 X Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och carport 

2017/3912 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om strandskyddsdispens. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan om strandskyddsdispens har sökanden 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
 
Sökanden har inkommit med ett yttrande som dock inte ändrar nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande ska 
skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha 
kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för 
vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus och carport på fastigheten X.  
 
Sökanden beskriver att platsen består av befintlig betesmark och de gör med det bedömningen 
att byggnationen inte kommer att påverka djur-, växt- eller friluftsliv. De beskriver vidare att det 
finns befintlig väg till platsen och att det finns tillgång till gemensamt avloppsreningsverk och 
dricksvattenbrunn. 
 
Sökande har angett de särskilda skälen att platsen redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att platsen genom en väg, järnväg, 
bebyggelse eller verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) har fått ärendet på remiss och bedömer att särskilt skäl 
saknas och att ansökan bör avslås. 
 
MBV och stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att en betesmark inte medför att platsen 
är ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Vidare är 
den väg som avskiljer platsen från stranden inte av den storlek som man avser i lagstiftningen. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att åtgärderna inte är förenliga med 
strandskyddets syften och att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken för att 
bevilja dispens. Ansökan bör därför avslås.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-25 
Ansökan, daterad 2017-11-21 
Situationsplan, inkommen 2017-11-21 
Foton, inkomna 2017-11-21 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2018-01-22 
Yttrande från sökanden, inkommet 2018-02-19 
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Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar att strandskyddsdispens beviljas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att avslå ansökan mot Magnus Olssons förslag att 
bevilja dispens, och finner att nämnden bifaller det förstnämnda. 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
 
Avgift 3 000 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 55 Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) – beslut om antagande 

2013/1842 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2018-03-06. 
 
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
2018-03-06, och därtill 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 
 
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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras. Granskningen 
genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19 yttranden under 
granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om ishallen förslag på att flytta 
Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och Miljöförbundet Blekinge Väst hade 
synpunkter på föreslagen dagvattenhantering, varför detta studerades i ytterligare en utredning. 
Kommunen har också för vidare diskussioner med E.ON om krav kring kablifiering av befintlig 
luftledning, flytt av markkablar och behov av transformatorstation. 
 
Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga gällande 
infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och införande av område för 
transformatorstation. Ändringarna går de boende till mötes och har godkänts av berörda parter 
så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån detta bedöms en förnyad granskning inte behöva 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-06 
Plankarta del av Hästaryd 1:2, daterad 2018-03-06 
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2, daterad 2018-03-06 
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2, daterat 2018-03-06 
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2, daterad 2016-12-28 
Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2, daterad 2013-09-04, kontrollerad 2017-03-28 
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2, daterad 2018-02-26 
Förstudie avseende dagvatten, daterad 2013-08-19 
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Beslutsunderlag för behovsbedömning, daterad 2013-08-28 
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen, daterad 2013-06-18 
Naturvärdesbedömning, daterad 2013-08-20 
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, daterat 2013-12-09 
Särskild utredning Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2014-04-01 
Bullerberäkningar Jössastigen, daterad 2013-10-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Thomas Nilsson, fritidschef 
William Lavesson, projektledare 
Camilla Bengtsson, ekonom 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt 
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§ 56 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) – beslut om granskning 

2016/665 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2018-02-27. 
 
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till granskningshandling, daterad 
2018-02-27 och därtill hörande handlingar. 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera 
byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra 
dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt vattenverk ingår i planområdet. 
 
I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I 
visionen till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk finns i området. 
 
Delar av planområdet omfattas av strandskydd, vilket avses upphävas. 
 
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. Länsstyrelsen har inga invändningar mot kommunens ställningstagande. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 201, att samråd skulle genomföras. 
Samråd genomfördes under perioden 20 november – 15 december 2017. Totalt inom 21 
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-27 
Plankarta del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-02-27 
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-02-27 
Samrådsredogörelse del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-02-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Christer Martinsson, projektledare 
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör 
Camilla Bengtsson, ekonom 
Jens Löfqvist, planarkitekt 
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§ 57 Detaljplan för Mörrum 14:28 2007/3184 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
AB Färdig Betong inkom 2007-06-08, genom Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, med en 
ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheten Mörrum 14:28 m fl i Mörrum. 
Byggnadsnämnden ställde sig 2007-06-27 positiv till att planläggningen genomförs. 
Planläggningen ska ske på sökandens bekostnad och ett planavtal upprättas före det att 
planarbetet kan påbörjas. 
 
Syftet med planläggningen, enligt ansökan, är att undersöka möjligheten till nybyggnation av 
bostäder alternativt hotell/turistanläggning i samband med efterbehandlingen av täktområdet. 
 
Ett antal år har nu förflutit utan att sökanden visat intresse av att påbörja planarbetet. Mot denna 
bakgrund tillskrevs sökanden i november 2017. Sökanden upplystes om att ärendet kommer att 
avslutas om inte initiativ till upprättande av ett planavtal inkommer inom tre månader, det vill 
säga senast den 7 februari 2018. 
 
Sökanden har inte inkommit med önskan om upprättande av planavtal och därför kan 
byggnadsnämnden nu avsluta ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-21 
Ansökan, inkommen 2007-06-08 
Brev till sökanden, daterat 2017-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, Kungsgatan 44, 374 36 Karlshamn 
Sökande: AB Färdig Betong, Box 5162, 402 26 Göteborg 
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Jeanette Conradsson, planarkitekt 
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§ 58 Underrättelser från Lantmäteriet 2018/11 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 

 Fastighetsreglering berörande Karlshamn 2:1 m.fl. – avslutad förrättning. 
 

 Ledningsrätt berörande Skärserås 2:1 m.fl. – beslut angående förlängd utförandetid till 
och med 2021-03-10.  

 

 Fastighetsreglering berörande Karlshamn Matvik 1:101 och 1:123 samt 
fastighetsbestämning – avslutad förrättning. 

 

 Avstyckning från Tostarp 4:20 – avslutad förrättning.  
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§ 59 Handlingar för kännedom mars 2018 2018/10 
 

Byggnadsnämndens beslut 
 

att godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom perioden 9 februari–8 mars 2018 redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 

2017/2593 17/18 2018-02-09 X. Beslut 526-5058-2017 från LS – upphäver inte BN:s 
beslut att bevilja strandskyddsdispens för fritidshus. 

2015/1710 18/18 2018-02-13 KS § 4/2018 Havsplan för Blekinges kustkommuner – 
beslut om samråd 

2015/4580 19/18 2018-02-14 X. Protokoll från Svea HR, målnr P 11093-17, ger inte 
prövningstillstånd. 

2017/3692 20/18 2018-02-19 X. Beslut 526-915-2018 från LS – prövar inte BN:s beslut 
att bevilja strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus. 

2018/41 21/18 2018-02-22 X. Förprövning av djurstall 282-1001-2018. 

2015/4345 22/18 2018-02-26 X. Beslut 404-799-2018 från LS – prövar inte 
antagandebeslut upphävande av dp A252. 

2017/4192 23/18 2018-02-27 X. Beslut 521-20-2018 från LS – beviljar 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus mm. 

2017/103 24/18 2018-02-27 Karlshamn 5:1, småbåtshamn. Föreläggande från mark- 
och miljödomstolen mål nr P 3212-17, om yttrande senast 
2018-03-12. 

2017/1565 25/18 2018-03-01 X. Dom målnr P 5307-17 från mark- och miljödomstolen – 
avslår yrkande om syn och överklagandet. 

2017/1429 27/18 2018-03-07 KS § 58/2018 Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. 
(Matviks hamn) – beslut om antagande. 
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§ 60 Aktivitetslista plan- och mätärenden 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Information om pågående projekt.  
 
Beslutsunderlag 
 
PLANPLAN mars 2018 
Ärenderapport Mätning mars 2018 
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§ 61 Redovisning av delegationsbeslut mars 2018 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 11 
oktober 2017, § 190, och 28 februari 2018, § 23. Dessa beslut ska anmälas till 
byggnadsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 8 februari–8 mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 

 


