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§ 150 Godkännande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 151 Ledamöter i arbetsutskottet 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ordförande, Kurt Kaarle (S) och Magnus Olsson (M), med Tommy Persson (S) och Magnus 
Sandgren (M) som ersättare, ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott fr.o.m. 2018-10-04 
t.o.m. nästa ordinarie sammanträde 2018-10-31. 
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§ 152 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, sjukfrånvarostatistik 2018/1342 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Total genomsnittlig sjukfrånvaro för hela samhällsbyggnadsförvaltningen ligger för första 
halvåret på 9,73 sjukdagar/anställd. Fördelningen är 3,39 dagar korttidsfrånvaro och 6,34 dagar 
på längre sjukskrivning. 
 
Byggnadsnämndens verksamhetsområden ligger på 2,38 dagar. Det är en ökning med 2 dagar 
sedan 2017. Ökningen ligger på frånvaro korttidsfrånvaron, medan frånvaron mer än 14 dagar 
är densamma på 0 dagar. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från personalutvecklare Hanna Wåhlin 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Hanna Wåhlin, personalutvecklare 
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§ 154 Jaguaren 11, Hagalundsvägen 9. Nybyggnad av orangeri/uterum 2018/2688 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 c § plan-och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Bostadsrättsföreningen på Jaguaren 11 söker bygglov för att få uppföra ett orangeri/uterum på 
25 m² för att få en gemensam samlingsplats för umgänge och trevliga träffar för de boende. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplanen A 231 från 1969. Byggnaden hamnar till 100 % på prickad 
mark, mark som inte får bebyggas. Genomförandetiden för denna detaljplan har gått ut för 
länge sen och en avvikelse med ett gott ändamål bör kunna beviljas. Stöd för detta har man i 
plan-och bygglagen 9 kap 31 c § som säger följande: 
 
31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement 
till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 
 
Grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har kommit in. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-10 
Ansökan, inkommen 2018-09-10 
Plan-, fasad- och sektionsritning, daterad 2018-07-17 
Situationsplan, inkommen 2018-07-24 
 
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 
 
Avgift 5 580 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 155 Landskrona 12 Utvändig ändring av flerbostadshus 2018/2118 
 
På grund av jäv deltar inte Kurt Kaarle (S) i handläggningen i detta ärende. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 8 kap. 1 § samt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om 
bygglov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått möjlighet 
att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Sökanden har inte yttrat sig. 
 
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 uppförande av två balkonger mot gata på flerbostadshus på rubricerad fastighet. 
Huset ligger i hörnet Drottninggatan/Vinkelgatan mitt emot Karlshamns Museum och på 
gränsen till det som kallas ”Kulturkvarteren”. Byggnaden är troligtvis uppförd före 1870 men har 
någon gång under mitten av 1900-talet genomgått omfattande renovering med ändrad 
gatufasad som följd. Byggnaden är klassificerad i Bevarande– och utvecklingsplanen som 
byggnad med visst kulturhistoriskt värde. 
 
Balkongerna är tänkta att uppföras mot Drottninggatan på andra våningen samt vid en takkupa 
på vindsvåningen. De föreslås kraga ut 1,5 meter från fasaden och få en bredd på 4 meter. Om 
det saknas möjlighet att fästa in plattan i befintligt bjälklag kommer montage av den nedre 
balkongen antingen ske med våningshögt dragstag eller lägre dragstag med balk på fasad. 
Balkongplattan föreslås få undersida i fibercement alt. lackad plåt i beige-grå kulör samt räcke 
av svarta metallspjälor. 
 
Då balkongerna byggs över mark som i gällande detaljplan är Allmän plats, gata, utgör de en 
avvikelse från planen. Avvikelsen kan inte ses som liten då den inte är förenlig med 
detaljplanens syfte, vilket är en förutsättning för att kunna ge bygglov enligt 9 kap. 31 b § plan- 
och bygglagen (2010:900, PBL). I detta fall bör även den prejudicerande effekt ett bygglov för 
balkonger kan medföra tas i beaktande. Längs denna del av Drottninggatan förkommer inte 
några balkonger mot gata. Balkonger i detta läge skulle därför ha stor påverkarna på gatumiljön. 
 
Att uppföra enstaka balkonger på en i övrigt väl formmässigt sammansatt byggnad kan även 
anses strida mot 8 kap. 1 § PBL gällande god form- ,färg- och materialverkan då detta skapar 
en obalans i byggnaden. Balkongernas djup bidrar till denna obalans.  
 
Kommunens gatuavdelning har lämnat synpunkter på att balkonger måste hålla sig över trottoar 
och inte får gå ut över vägbanan. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-07 
Ansökan, daterad 2018-05-24 
Situationsplan, inkommen 2018-06-26 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-06-01 
Referensbilder, inkomna 2018-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: J N von Bergen & son, X, Ronnebygatan 1, 374 35 Karlshamn 
 
Avgift 3 000 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 156 X Tillbyggnad av enbostadshus 2018/1984 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. 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 som 
sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med allrum och sovrum. Tillbyggnaden placeras 
1,5 m från tomtgräns och tillkommande yta blir 60 kvm. Tillbyggnaden planeras att utföras med 
grå träfasad, svart plåttak och vita träfönster. 
 
Fastigheten omfattas av avstyckningsplan från 1931. Avstyckningsplan ska enligt plan- och 
bygglagens övergångsbestämmelser gälla som detaljplan. I avsaknad av planbestämmelser 
avseende byggnaders placering och minsta avstånd till tomtgräns ska 39 § byggnadsstadgan 
(1959:612) tillämpas. Enligt den bestämmelsen framgår bl.a. att byggnad inte ska placeras 
närmare gränsen än 4,5 meter. En byggnadsnämnd kan dock medge undantag från 
bestämmelserna om det är påkallat av särskilda skäl, samt kan ske utan men för granne eller 
fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av 
området försvåras. Byggnadsnämnden kan utöver detta göra bedömningen att åtgärden är en 
sådan liten avvikelse som beskrivs i 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900, PBL). 
 
Berörda grannfastigheter har fått möjlighet att lämna synpunkter. Negativt yttrande har inkommit 
från grannfastighet X. De anser bl.a. att byggnationen placeras för nära deras tomtgräns. De 
uttrycker oro för att deras eventuella framtidsplaner för utbyggnad på den egna tomten kan 
fördyras i och med att granntomten bebyggs nära gräns. De har också i sitt första yttrande 
uttryckt oro för sin häck som står nära gränsen utifrån växtsätt, skötsel m.m. när byggnation 
kommer nära. De uttrycker även oro för ökad insyn på tomten. 
 
Sökanden har valt att bemöta grannarnas synpunkter i ett yttrande. Sökanden beskriver bland 
annat att de tyvärr inte har möjlighet att bygga ut åt ett annat håll, då de i så fall skulle behöva 
riva ett nyrenoverat badrum, för att bygga ut och sedan bygga ett nytt badrum. Detta är enligt 
sökanden en orimlig kostnad för dem, och inte en naturlig utbyggnad, därför har de valt att 
ansöka om att bygga ut mot grannens fastighetsgräns. 
 
Skulle sökanden bygga åt motstående håll skulle infarten till deras garage blockeras. 
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Befintlig bebyggelse och fastighet har ansetts stämma med gällande plan. Inom området som 
har samma gällande avstyckningsplan ligger många byggnader nära tomtgräns. Vid en 
sammanvägd bedömning anses tillbyggnaden placeras på en bra plats utifrån bästa 
användning av tomtens yta, invändig planlösning och påverkan på grannens förutsättningar. 
Den skapar ingen skuggverkan eller ökad insyn till grannens befintliga bostadshus.  
 
Tillbyggnaden är redovisad med nivåskillnad mot befintligt hus. På ritningen är en 
rullstolshiss/lyftplatta redovisad. Detta gör att tillbyggnaden ska vara tillgänglig.  
 
Sammanfattningsvis föreslås att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. Detta då 
tillbyggnaden placeras närmre tomtgräns än 4,5 m. Sökanden har redovisat skäl till placeringen. 
Bedömning har dock gjorts att dessa skäl inte är tillräckliga för att ansökan ska tolkas som 
planenlig. Mindre del av tillbyggnaden kommer att placeras inom 4,5 m från tomtgräns varvid 
bedömning har gjorts att åtgärden är att anse som en sådan liten avvikelse från detaljplan som 
avses i 9 kap. 31 b § PBL och att den är förenlig med planens syfte. Byggnationen kan inte 
anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen eller i övrigt strida mot övriga 
förutsättningar för bygglov enligt PBL.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-10 
Ansökan, daterad 2018-05-15 
Situationsplan, inkommen 2018-05-21 
Planritning, inkommen 2018-06-25 
Fasadritning, inkommen 2018-05-21 
Yttrande från granne, X daterat 2018-09-02 
Yttrande från granne, X daterat 2018-08-12 
Sökandens svar på grannes yttrande, daterat 2018-09-10 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 energiberäkning eller u-värdesberäkning har godkänts av BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Kontrollansvarig: X 
Granne X 
 
Avgift 12 918 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 157 Rörmokaren 1 och del av Karlshamn 6:1, Tubbarydsvägen 6. 

Lokaliseringsprövning för ny brandstation 2018/2672 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt förhandsbesked 
enligt ansökan. 
 
Upplysningar 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år från att 
detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om 
kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. Hustyp 
och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. Byggnadsarbetena får inte 
påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och startbesked. Innan ansökan om 
bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan byggnationen utföras radonsäkert. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. 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 som 
sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun ansöker om förhandsbesked gällande lokalisering av ny brandstation. 
Ansökan inkom till byggnadsnämnden 2018-03-19 och omfattar en vagnhall på ca 1750 m2, 
rum för gemensam träning à ca 300 m2, rum för kontor, mötesrum, omklädning mm på ca 1 220 
m2 samt gemensam tvätthall à ca 200 m2. 
 
Utryckningsfordon ska angöra fastigheten via befintlig in- och utfart på Tubbarydsvägen. En ny 
anslutning planeras också från Boktryckargatan i den nordöstra delen av fastigheten 
Rörmokaren 1. Denna infart ska främst användas av personal och besökande. I det här 
området är det också tänkt att parkering ska ske. Före bygglov ska en trafikutredning göras. 
 
Sökt åtgärd bedöms vara förenlig med översiktsplanen för Karlshamns kommun, Karlshamn 
2030, där områdets huvudsakliga utvecklingsinriktning är tätortsbebyggelse med 
funktionsblandad bebyggelse.  
 
Området är detaljplanerat sedan tidigare. Rörmokaren 1 omfattas av stadsplanen A 278 (från 
1977) och del av Karlshamn 6:1 omfattas i sin tur av stadsplanen A 195 (från 1965). I båda 
fallen är berörda fastigheter planlagda för småindustriändamål.  
 
Granne, Miljöförbundet Blekinge Väst, Räddningstjänsten, Trafikverket och Svenska kyrkan 
Karlshamn-Trensum har yttrat sig i ärendet. 
 
Granne på fastigheten X har inkommit med synpunkter angående utfarten och förordar en utfart 
till rondellen vid Oljehamnsvägen. Vidare uttrycks oro för störd sömn och risken att bli påkörd. 
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Räddningstjänsten anser att placeringen av byggnaden skall vara så att avståndet mellan 
järnvägen och logementen maximeras samt att de riskreducerande åtgärderna som nämns i 
riskbedömningen vidtas. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst framför bland annat att fastigheten Rörmokaren 1 är ett misstänkt 
förorenat område. En markteknisk undersökning behöver göras för att bedöma om sanerings- 
eller avhjälpandeåtgärder behöver vidtas innan anläggningsarbeten påbörjas. Vidare upplyser 
Miljöförbundet om att fordonstvätt är en tillståndspliktig verksamhet om fler än 1000 bilar tvättas 
årligen samt om att tvätthallen ska förses med oljeavskiljare klass 1. Miljöförbundet anser också 
att bullerfrågan liksom hantering av dagvatten bör utredas. 
 
Trafikverket har, under förutsättning att byggnader placeras minst 30 meter från spårmitt, inga 
synpunkter på att bygglov beviljas. 
 
Svenska kyrkan, Karlshamn-Trensum, har inga synpunkter på lokalisering av brandstation på 
Rörmokaren 1 och Karlshamn 6:1 enligt ritförslag. 
 
Åtgärden avviker från gällande detaljplaner avseende användning och till viss del även när det 
gäller byggnadshöjd. Med tanke på att genomförandetiden för gällande detaljplaner har gått ut 
och att en brandstation är ett angeläget gemensamt behov av allmänt intresse, görs 
bedömningen att ett bygglov bör kunna beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Med beaktande av ovanstående bör ett positivt förhandsbesked kunna lämnas. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-07 
Ansökan, daterad 2018-07-18 
Situationsplan, inkommen 2018-08-07 
Perspektivritning, inkommen 2018-08-07 
Detaljerad riskbedömning, inkommen 2018-07-19 
Yttrande från granne, X, inkommet 2018-08-29 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkommet 2018-08-24 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2018-08-28 
Yttrande från Trafikverket, inkommet 2018-08-29 
Bemötande av inkomna yttranden, inkommet 2018-08-30 
Yttrande från Svenska kyrkan, Karlshamn-Trensum, inkommet 2018-09-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: William Lavesson, Karlshamns kommun 
Granne X 
 
Avgift 6 689 kronor    611-311-2020-696, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 158 Detaljplan för del av Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen) – beslut om 

samråd 2017/3996 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterad 
2018-09-07, och till denna hörande handlingar. 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
därför inte krävs. 
 
att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Samtidigt syftar planen till att värna natur- och kulturvärden längs Mörrumsån. 
Planarbetet har initierats av Elleholms tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet.  
 
Största delen av planområdet planläggs för odling och djurhållning och får bestämmelsen L i 
plankartan. I planområdets östra del kompletteras användningen odling och djurhållning (L) med 
kontor (K) och handel H). 
 
För att värna de riksintressen och naturvärden som finns på och kring platsen, planläggs 
området närmast Mörrumsån som NATUR och strandskyddet behålls till största delen intakt. 
 
Ett genomförande av aktuell planändring bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs 
därför inte. Samråd har hållits med Miljöförbundet Blekinge Väst och Länsstyrelsen, som båda 
delar kommunens uppfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-07 
Plankarta med illustration, daterad 2018-09-07 
Planbeskrivning, daterad 2018-09-07 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-09-07 
Naturvärdesbedömning, Miljöförbundet Blekinge Väst, daterad 2015-01-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: Elleholms tomatodling AB, X, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Camilla Bengtsson, ekonom 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt 
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§ 159 Stilleryd 2:77 Planbesked 2018/2970 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
att planavtal ska upprättas. 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
Örmo Bruk AB har genom X ansökt om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Stilleryd 
2:77. Ansökan inkom 2018-08-27 och syftar till att öka byggrätten på marken genom att se över 
och ändra regleringar som gäller på platsen idag. Den ökade byggrätten är önskvärd av 
sökanden för att kunna utveckla lagerlokaler och/eller kontor på fastigheten i framtiden. 
 
I gällande detaljplan, B54 från 1981, är delar av fastigheten reglerad som prickad mark med 
bestämmelsen pl (skyddsbälte). Punktprickningen innebär i det här fallet ett planterat 
skyddsområde som inte får bebyggas eller användas för upplag eller parkering. Skyddsbältet 
antas planerats för att skydda de då befintliga bostadshusen, som fanns på fastigheten tidigare, 
från den närliggande järnvägen. Dessa hus är idag rivna och det är därför aktuellt att utreda om 
den prickade marken fortfarande är nödvändig. 
 
Fastighetens östra del är i detaljplanen reglerat som e (mark tillgänglig för 
högspänningsledning). Det avgränsade området fungerar således som markreserv för 
elledningar. Då det inte verkar finnas någon elledning där idag är det även aktuellt att utreda om 
den bestämmelsen fortfarande är aktuell eller om bestämmelsen kan uppdateras i en ny 
detaljplan. 
 
I kommande detaljplanearbete bör ny markanvändning följa internationerna i Karlshamns 
Kommuns översiktsplan ”Karlshamn 2030” och därför ha en inriktning på verksamhet, kontor 
eller industri. Sådana intentioner sammanfaller med sökandens tankar om den framtida 
markanvändningen på fastigheten. 
 
Det har inkommit önskemål från närliggande fastighetsägare att ingå i den kommande 
detaljplanen. Fastighetsägaren av X önskar köpa mark norrut längs Södra Stillerydsvägen. 
Ägaren av X har köpt cirka 20 000 kvadratmeter mark i anslutning till sin fastighet och önskar 
bland annat se över prickad mark i detaljplanen A330, vilken reglerar området öster om Södra 
Stillerydsvägen. Karlshamns kommun har även köpt in en fastighet, Stilleryd 5:7, vilken ligger 
väster om Stilleryd 2:77. Även denna fastighet skulle kunna ingå i den nya detaljplanen. Det är 
därför viktigt att fastställa vilka fastigheter som har intresse av att vara med i den kommande 
detaljplanen innan planavtal skrivs med sökanden. Om fler fastigheter ingår ska 
detaljplanekostnaden fördelas enligt planavtalet.  
 
Fastigheten ligger inom det geografiska riksintresseområdet för högexploaterad kust enligt 
miljöbalkens 4 kapitel. Riksintresset anses inte påverkas negativt av den avsedda detaljplanen. 
 
Om fastigheten ska planeras med ny markanvändning och med ökad byggrätt krävs att olika 
typer av förutsättningar utreds. Det handlar främst om ett antal skyddsvärda träd som finns inom 
fastigheten idag men det handlar även om att beakta strandskyddet, utreda om det finns 
fornlämningar på platsen samt hänsynstagande till befintlig flora och artbestånd. Även 
angöringens lokalisering bör utredas då Södra Stillerydsvägen idag är tungt trafikerad. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-06, rev. 2018-09-19 
Ansökan om planläggning, daterad 2018-08-27 
Översiktskarta 
Illustration gällande detaljplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Anna Söderström, planarkitekt 
 
Avgift 9 100 kronor (2018 års PBB enligt taxa)  611-311-2020-689, Attest 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 160 X Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 2018/2458 
 
På grund av jäv deltar inte Mats Bondesson (C) i handläggningen i detta ärende. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt förhandsbesked 
enligt ansökan. 
 
Upplysningar 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år från att 
detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om 
kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. Hustyp 
och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. Byggnadsarbetena får inte 
påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och startbesked. Innan ansökan om 
bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan byggnationen utföras radonsäkert. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked/lokaliseringsprövning inkom till byggnadsnämnden 2018-07-03. 
Ansökan gäller tilltänkt avstyckning av befintlig fastighet X och byggnation av ett enbostadshus 
inom den avstyckade fastigheten. 
 
Sökt åtgärd bedöms vara förenlig med Karlshamns Kommuns översiktsplan, Karlshamn 2030, 
med förutsättningar att det nya huset anpassas till rådande landskapsbild och omgivande 
bebyggelse.  
 
Enligt Karlshamns kommuns vindbruksplan ligger delar av den tänkta avstyckningen inom en 
buffertzon på 500 meter från en vindyta som i vindbruksplanen är markerad som röd. Innanför 
den zonen råder det enligt vindbruksplanen bygglovsstopp men detta är något som prövas från 
fall till fall. Då det planerade huset kan placeras utanför den utpekade buffertzonen och då den 
aktuella vindytan är markerad som röd, vilket innebär att chansen är stor att det inte kommer bli 
någon vindkraftsutveckling just där, bedöms inte vindytans placering hindra framtida bygglov. 
 
Sökanden har pratat med ägaren till grannfastigheten och kommit överens om att sökanden ska 
få servitut till dennes väg. På så vis tillkommer inga nya anslutningar till X, som är en statligt 
ägd väg. Om sökanden önskar ansluta med egen väg till X måste denne ansöka om 
anslutningstillstånd hos Trafikverket innan bygglov kan beviljas. Vid nybyggnad är det 
exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen fastställda riktvärdena 
för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas, såsom bullerskydd, ska 
bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-06 
Ansökan om förhandsbesked tomt X, inkommen 2018-07-03 
Ansökan om lokaliseringsprövning förhandsbesked, inkommen 2018-07-03 
Situationsplan, inkommen 2018-07-03 
Husförslag, inkommet 2018-07-03 
Område med bygglovsstopp 
Yttrande från länsstyrelsen, inkommet 2018-08-22 
Yttrande från Trafikverket, inkommet 2018-08-20 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2018-08-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Jens Löfqvist, planarkitekt 

 
Avgift 10 511 kronor    611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 161 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) – beslut om förnyad 

granskning 2016/665 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse del 2, daterad 
2018-05-28. 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, daterad 
2018-09-06 och till denna 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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018, § 56, att granskning skulle genomföras. 
Granskning genomfördes under perioden 16 april – 14 maj 2018. Totalt inkom 21 yttranden. 
Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättat 
granskningsutlåtande.  
 
Efter granskning reviderades förslaget för att begränsa eventuella silos höjd inom planområdet. 
Planen som var ute på granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå. 
Eftersom silos saknar nock så skulle de följaktligen kunna sticka upp mer än 15 meter över 
medelmarknivå. Med hänsyn till landskapsbilden och riksintresset för totalförsvar om särskilt 
område för hinderfrihet så har höjden begränsats till en totalhöjd på 20 meter över 
medelmarknivå vilket begränsar höjden på eventuella silos och skorstenar. Bestämmelsen om 
nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå kvarstår för att bebyggelsen med nock inte ska ta 
över landskapsbilden. Bedömningen är att ändringarna är av den omfattningen att planen ska ut 
på ny granskning. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-07 
Plankarta del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-09-11 
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-09-06 
Samrådsredogörelse del 1 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-02-27 
Samrådsredogörelse del 2 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-05-28 
 
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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§ 162 Planbesked för fastigheten Guö 1:31 2018/2435 
 
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 för fastigheten Guö 1:31 inkom 2018-07-02. Syftet med 
planläggningen är att riva befintlig byggnation och nybyggnation av marklägenheter. 
 
Ansökan bedöms vara i enlighet med översiktsplanen. I Karlshamns kommuns översiktsplan 
2030 som antogs 2015 är området utpekat som tätortsbebyggelse. Det finns ingen befintlig 
detaljplan. 
 
Området berörs av en del riksintressen, strandskydd och ligger inom ett 
översvämningsriskområde. Dessutom finns flertalet utpekande skyddsvärda träd och 
biotopskyddade alléer. Även rödlistade arter finns rapporterade inom området. 
 
På fastigheten finns idag flertalet byggnader som har använts till bland annat hotellverksamhet. 
Det pågår en utredning hos Lantmäteriet angående en ledningsrätt som ska skapas längs med 
Guövägen, på fastighet Guö 1:31, för att tillgodose redan antagen detaljplan för Guö 3:1 med 
kommunalt vatten och avlopp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2018-06-28 
Översiktskarta 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Emmy Wallmark, planarkitekt 
 
Avgift 13 650 kr (2018 års PBB enligt taxa)  611-311-2020-689, Attest 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 163 Detaljplan för Pilen 3 och del av Karlshamn 5:1 – planbesked 2018/2549 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
att planavtal ska upprättas. 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
Loci Fastigheter AB inkom 2018-07-06 med en ansökan om planläggning för fastigheten Pilen 
3. Syftet med planläggningen är att utöka befintlig planbestämmelse (småindustri ändamål) att 
även gälla handel och kontor samt att utöka fastigheten söderut genom att köpa till cirka 1300 
m2 mark på del av fastigheten Karlshamn 5:1. 
 
Området är beläget i anslutning till östra infarten till Karlshamn. Pilen 3 ägs av Loci Fastigheter 
AB och Karlshamn 5:1 ägs av Karlshamns kommun. Området är relativt plant. Marken utgörs av 
fyllnadsmassor på kärrmark samt isälvssediment (sand-block). 
 
Ansökan bedöms vara i enlighet med översiktsplanen. 
 
I generalplan för staden, som upprättades år 1957 är området upptaget som mark för 
småindustri med byggnadshöjd på 6 meter samt naturmark. 
 
Planområdet ligger inom totalförsvarets ”område med särskilt behov av hindersfrihet”. Området 
ligger också inom riksintresse för högexploaterad kust 4 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Strandskydd råder 100 meter från strandlinjen. Mer än halva planområdet berörs av 
strandskydd. För att i en detaljplan upphäva strandskyddet krävs särskilt skäl. I aktuellt fall 
skulle strandskyddet behöva upphävas för det område som behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet (7 kapitlet 18 c §, punkt 4, miljöbalken). 
 
Området ligger på 1–2,5 meter med risk för översvämning, vilket kan komma att orsaka 
olägenheter för de planerade verksamheterna. Om det planeras för verksamhet som kan bidra 
till miljöskada är lägsta nivå 3 meter enligt riktlinjerna och för övrig verksamhet 2,5 meter. Detta 
måste beaktas för att undvika översvämningsrisk. 
 
Planområdet är delvis anlagt ovanpå Hunnemaradeponin som använts för deponering av alla 
typer av avfall under 50 år (mellan 1933 och 1983). Planområdet är klassat som potentiellt 
förorenat område (verkstadsindustri, utan halogenerade lösningsmedel). Miljöteknisk 
provtagning har gjorts på Hunnemaradeponin (2017). Den utförda miljötekniska undersökningen 
visar att påverkan på omgivningen är begränsad. Det finns därmed inte några konkreta förslag 
på förbättringsåtgärder vid Hunnemaradeponin kopplad till den markanvändning som är aktuell 
för närvarande. Utifrån deponins läge ses det inte som omöjligt att området kommer att utnyttjas 
på något sätt. I samband med dessa planer kommer sannolikt åtgärder att krävas. 
Miljöförbundet rekommenderar att det hålls ett tidigt samrådsmöte mellan sökanden, kommunen 
och Miljöförbundet i händelse av ett positivt planbesked.  
 
Det aktuella området utanför Pilen 3 är en del av ett större skogsparti som enligt kommunens 
skogsbruksplan har målklass ”naturvård skötselkrävande” som beskrivs som ”naturvård utan 
produktionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel”. 
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Utredningar för vatten och avlopp krävs för att utreda graden av eventuella föroreningar. Dag- 
och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet. VA-enheten har ingen kännedom om 
eventuella dagvattenledningars förläggning inom berörd fastighet bortom servisavsättningen. 
Södra delen av fastigheten kommer att påverkas av stigande havsnivå, liksom de både ytor 
som är markerade olika i situationsplan 1 och situationsplan 2. Det är därför nödvändigt att 
fastighetsägaren upplyses om detta samt att denne presenterar hur infiltration och fördröjning 
av dagvatten ska lösas inom fastigheten. Fastigheterna kommer att vara anslutna till ett 
REVAQ-certifierat avloppsreningsverk. Detta innebär att slammet kan spridas på åkermark och 
det är därför viktigt att inte tillföra spillvattnet annat än normalt hushållsspillvatten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2018-07-06 
Översiktskarta 
Situationsplan 1, inkommen 2018-07-06 
Situationsplan 2, inkommen 2018-07-06 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Loci Fastigheter AB, Pilvägen 6 B, 374 34 Karlshamn 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Emmy Wallmark, planarkitekt 

 
Avgift 9 100 kr (2018 års PBB enligt taxa) 611-311-2020-689, Attest 

 
(faktura skickas separat) 
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§ 164 Uppdatering av föråldrade detaljplaner – C1 Mörrum 2018/3151 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påbörja nästa plan enligt beslutad prioritetsordning, som är C1 - Förslag till byggnadsplan för 
Mörrum, laga kraft 1955. 
 
att planarbetet ska bekostas av byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med byggnadsnämndens beslut 2014-01-22, § 11, är en skrivelse framtagen 
angående uppdatering av äldre detaljplaner. Det finns ett flertal äldre stads- och 
byggnadsplaner inom kommunen som bör uppdateras och anpassas till dagens förhållanden, 
framförallt när det gäller byggrätt i bostadsplanerna men även användningssätt i exempelvis 
industriplaner. Planerna bör anpassas till dagens viljeinriktning för att skapa förutsättning för ett 
attraktivt boende i enlighet med kommunens vision samt att underlätta bygglovshanteringen.  
 
Den första planen (B1) är redan gjord. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att anta 
detaljplanen för ”Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum, 
Karlshamns kommun i Blekinge län”. Beslutet vann laga kraft den 21 juli 2017 (dnr 2015/3881). 
 
Nu är det dags att påbörja nästa plan enligt beslutad prioritetsordning som är C1 - Förslag till 
byggnadsplan för Mörrum, laga kraft 1955. 
 
Beslutsunderlag 
 
Karta över ändringsområdet (C1) 
Skrivelse, daterad 2014-02-04 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Emmy Wallmark, planarkitekt 
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§ 165 Förslag till Karlshamns kommun – Bygga ut däck längs havskanten på 

piren och längs med strandpromenaden 2018/2715 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Förslagsställaren föreslår att Karlshamns kommun ska bygga ut däck längs med havskanten på 
piren och längs med strandpromenaden vid boulebanan. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att ur ett folkhälsoperspektiv vore det bra för alla 
att komma ut i friska luften. Däcken skulle vara en social mötesplats att träffas och umgås på. 
Liknande satsningar finns i Helsingborg och Malmö. 
 
Svaret från Karlshamns kommun blir att i samband med fortsatt utbyggnad av piren, enligt 
detaljplanen, ska även viss utbyggnad vid vattnet göras. Denna yta kommer kunna användas 
som en social mötesplats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun 
KF delegationsbeslut 2018-08-01 Förslag till Karlshamns kommun – Bygga ut däck längs 
havskanten på piren och längs med strandpromenaden 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Emmy Wallmark, planarkitekt 
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§ 166 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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§ 167 Stadsarkitekten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens 
aktiviteter såsom 
 

 Stadsbyggnadspriset – möte med juryn 

 Precisering riksintresse hamn länsstyrelsen & Trafikverket 

 Samrådsmöte Hällaryd 

 Handelsanalys – genomgång 

 Stationsområdet – möte med konsulten 

 Mörrum River Lodge – möte kring framtida utveckling 

 BTH-studenter ang tillfälligt konstverk 

 Bellevue personalsammankomst SHBF 

 Utbildning med Tekniskt råd i mark- & miljööverdomstolen 

 Möte om VA och framtida exploateringar 

 FÖP Svängsta 

 Avstämningar med plan- & bygglovspersonal 

 Möten med flera planintressenter 

 Riskanalys Stärnö 

 Ledningsgrupp 
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§ 168 Sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2019 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2019 enligt följande: 23 januari, 13 
februari, 6 mars, 27 mars, 17 april, 8 maj, 29 maj, 19 juni, 21 augusti, 11 september, 9 oktober, 
30 oktober, 20 november och 11 december. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden föreslås sammanträda 23 januari, 13 februari, 6 mars, 27 mars, 17 april, 8 
maj, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november och 11 
december, med start klockan 08:15. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande föreslår att nämnden sammanträder den 21 augusti istället för den 28:e, och den 11 
september istället för den 18:e. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslag enligt ovan och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-10-03 

sid 31 av 34 

 
 
§ 169 Redovisning av delegationsbeslut 3 oktober 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2018-06-27, §119. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 14 augusti–12 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 170 Underrättelser från Lantmäteriet 2018/11 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 

 Avstyckning från Askaremåla 1:26 – avslutad förrättning 

 Ledningsrätt för vatten och avlopp mellan Matvik och Hällaryd – protokoll 
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§ 171 Handlingar för kännedom 3 oktober 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 14 augusti–12 september redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 

2018/1997 81/18 2018-08-27 X. Beslut 526-3919-2018 från LS – prövar inte BN:s beslut 
att bevilja strandskyddsdispens för transformatorstation. 

2017/2028 82/18 2018-09-06 X. Beslut 403-1436-2018 från LS – upphäver BN:s beslut 
om avskrivning av tillsynsärende och återförvisar ärendet 
för fortsatt handläggning. 

2017/1448 83/18 2018-09-10 KS § 185/2018 Sammanställning av nämndernas 
ekonomiska månadsuppföljning per juli 

2014/3580 84/18 2018-09-10 KS § 187/2018 Yttrande över förslag till utvidgat 
strandskydd för Karlshamns kommuns kust och skärgård 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2018-10-03 

sid 34 av 34 

 
 
§ 172 Aktivitetslista plan- och mätärenden 2018/10 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Information om pågående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
PLANPLAN september 2018 
Ärenderapport Mätning september 2018 

 


