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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:00–10:05 (ajournering 09:00–09:20) 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Mats Bondesson Vice ordförande (C) 
Kerstin Linde Ledamot (S) 
Magnus Olsson Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kurt Kaarle Ledamot (S) 
Johan Wolgast Ledamot (MP) 
Ingvar Andersson Ledamot (S) 
Staffan Olsson Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter  
Magnus Sandgren (M) Vakant (MP)  
   
 

Närvarande 
ersättare: 

Tommy Persson (S)  
Gitte Ejdetjärn (S)  
Ulf Lind (SD)  
Ulf Månsson (S)  
 

Övriga: Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt  
Teckentolk Janeth Gummesson  
Teckentolk Åse Gummesson  
 

Paragrafer: § 91  

Utses att justera: Görgen Lennarthsson 

Justeringsdatum:  2018-05-30 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 Görgen Lennarthsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

 
  

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 
 

  

Tillkännages fr.o.m.: 2018-05-30 
 

  

Tillkännages t.o.m.: 2018-06-19 
 

  

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

 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-05-30 

sid 3 av 5 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ 91 Karlshamn 2:1, del av gästhamnsbyggnaden. Tidsbegränsat bygglov för glassförsäljning 
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§ 91 Karlshamn 2:1, del av gästhamnsbyggnaden. Tidsbegränsat bygglov för 

glassförsäljning 2018/1657 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov till 
och med 2018-09-30. 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Upplysningar 
 
Ni får inte börja med verksamheten förrän ni fått ett startbesked! 
 
Bygglovet upphör att gälla 2018-10-01. Från och med då ska verksamheten upphöra. 
 
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen 
skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov på fastigheten Karlshamn 2:1. Avsikten är att under 
säsongen, slutet av maj till sista september, använda befintlig gästhamnsbyggnad för försäljning 
av glass m.m. Invändiga arbeten, målning och kakelbeklädnad, kräver inte bygglov. 
 
Sökanden har redovisat att behovet av lokalen är tillfälligt då de letar efter en annan lokal att 
bedriva sin verksamhet i permanent. 
 
För området gäller detaljplan A294 från 1985. Användningen är småbåtshamn och därmed 
tillhörigt ändamål. Glassförsäljning strider alltså mot den användning som planen anger. 
 
Hamnfogden, mark- och exploateringsingenjören och Miljöförbundet har tillskrivits med 
möjlighet att yttra sig. Hamnfogden har inget att erinra. Hyresavtal finns. 
 
Sammanfattningsvis bedöms tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 
bygglagen (2010:900) kunna beviljas då tillfälligt behov föreligger och åtgärden strider mot 
detaljplanen. Avvikelsen kan dock bedömas som en liten avvikelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 
Ansökan, daterad 2018-04-23 
Planritning, inkommen 2018-04-25 
Situationsplan, inkommen 2018-04-25 
Skrivelse om tillfälligt behov, inkommen 2018-05-04 
 
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: CatoGelato glass och mat KB, X 
 
Avgift 3 700 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
 


