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Plats och tid

Årydssalen, klockan 08:00–11:10 (ajournering 09:10–09:30)

Beslutande:

Jan Bremberg
Claes Mårlind
Mats Bondesson
Kerstin Linde
Magnus Olsson
Kurt Kaarle
Johan Wolgast
Staffan Olsson

Ordförande
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ulf Lind (SD)
Tommy Persson (S)
Thomas Qvarnström (MP)

ersätter
Görgen Lennarthsson (SD)
Ingvar Andersson (S)
Vakant (MP)

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Kennet Bengtsson (S)
Lennart Lindqvist (S)
Ulf Månsson (S)
Stefan Sörensson (L)

Övriga:

Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt
Elisabeth Rydberg, arkitekt
Åse Gummesson, teckentolk
Marie Järvensivu, teckentolk

Paragrafer:

§§ 117, 119

Utses att justera: Johan Wolgast
Justeringsdatum: 2018-06-27

Sekreterare

…………………………………………
Filippa Sjöberg

Ordförande

…………………………………………
Jan Bremberg

Justerande

…………………………………………
Johan Wolgast

(S)
(M)
(C)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(C)
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-06-27

Tillkännages fr.o.m.:

2018-06-28

Tillkännages t.o.m.:

2018-07-19

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Underskrift: …………………………………………
____________________________________________________________________________
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§ 117 Revidering av tomtplatsavgränsning, Karlshamn 5:20 Strandskyddsdispens
för byggnader för kultur och besöksverksamhet 2018/1440
Byggnadsnämndens beslut
att revidera byggnadsnämndens beslut § 93, 2018-05-30, vad gäller tomtplatsavgränsningen.
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som byggnaderna upptar på marken.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Upplysningar
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför uppmanas du
som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått ut. Tiden för
överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in till länsstyrelsen.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
Sammanfattning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnad för kultur- och
besöksverksamhet och sidoateljé. Det har tidigare beviljats tidsbegränsad strandskyddsdispens
för staket, BN §33 2018-02-28 (dnr 2017/3932). Dispensen var belagd med villkoret ”att denna
strandskyddsdispens för staket tidsbegränsas och upphör att gälla i samband med att Stiftelsen
Ingvar och Katarina Backhamres minne överlåter Nya Saltsjöbaden till Stiftelsen Oscar
Lundgrens Väggafonder”.
En permanent tomtplatsavgränsning som avser hela fastigheten ger fastighetsägaren rätt att
inom avgränsningen uppföra staket utan dispens. Med anledning av detta föreslås att beslutad
tomtplatsavgränsning revideras och att som tomt till åtgärden får istället endast den yta som
byggnaderna upptar på marken tas i anspråk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-21
Beslutet skickas till
Sökanden: X
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg
Avgift 0 kronor
(Avgift är erlagd i tidigare beslut)

611-311-2021-670. Attest:

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2018-06-27

sid 5 av 5

§ 119 Revidering av delegationsordning för byggnadsnämnden 2018/653
Byggnadsnämndens beslut
att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2018-07-01.
att tidigare beslutad delegationsordning enligt § 23/2018 upphör att gälla 2018-06-30.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Delegationsordningen behöver revideras på grund av att ny förvaltningslag träder i kraft
2018-07-01. Ytterligare några mindre revideringar tillkommer.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
Envar delegat

