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§ 1 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Olsson (M) att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 X Tillbyggnad av enbostadshus 2018/4025 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) föreslå avslag på ansökan. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-02-13. 
 
Sammanfattning 
 
Byggherren har den 16 november 2018 inkommit med bygglovsansökan om att få bygga 
till sitt hus på fastigheten X med yta av 30,6 m² innehållande två nya sovrum. 
 
Byggnationen hamnar på punktprickad mark, som inte får bebyggas enligt detaljplanen 
(C6) upprättad 1963. Den punktprickade marken stäcker sig från tomtgräns till fasadlivet 
på det befintliga huset och är en ca 9 meter bred del av fastigheten.  
 
Det befintliga huset är ett äldre (början på 50-talet) mindre funkishus i två plan med en 
byggnadsaria på 57 m² anspråkstagen markyta och en sammanlagd boarea på ca 90 m² 
i två plan. Detaljplanen tillåter 120 m² byggyta på mark. 
 
Tjänsteman har upplyst sökanden om att ansökan strider mot detaljplanen. Byggherren 
har därefter lämnat följande synpunkter vid ett telefonsamtal den 7 januari 2019: 
 
Utbyggnaden är nödvändig för att ge sovrum till en växande ung familj. 
 
Efter information om att byggnationen hamnar till 100 % på prickad mark som inte får 
bebyggas enligt detaljplanen (C6) ifrågasatte byggherren varför det behövde vara 9 m 
bred punktprickad mark framför huset. Han menar att det är den bästa sidan på huset 
att bygga ut på. Vid de andra alternativen så hamnar man för nära grannar, och sidan 
inåt gården har ett trapphus som gör att det blir tekniskt svårt och mycket dyrare att 
bygga till. Han påpekar också att han tror att andra i området har byggt på prickad mark 
efter beskrivning av vad prickad mark innebär och hur det oftast ser ut. 
 
På frågan om att ta ärendet till byggnadsnämnden för att få saken prövad svarade 
byggherren att han vill det. 
 
Byggnationen kan inte anses vara en liten avvikelse och bör därmed avslås med stöd av 
9 kap. 30 § plan-och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
Ansökan, daterad 2018-10-19 
Planritning, inkommen 2018-11-16 
Fasadritning, inkommen 2018-11-16 
Sektionsritning, inkommen 2018-11-16 
Minnesanteckning från telefonsamtal 
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Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M), med instämmande av Görgen Lennarthsson (SD), yrkar att bygglov 
beviljas. 
 
Tonnie Philipsson (V), med instämmande av Koalitionen, yrkar bifall till 
tjänstemannaförslaget att avslå ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Tonnie Philipssons yrkande att avslå bygglov mot Magnus Olssons 
yrkande att bevilja bygglov, och finner att nämnden bifaller det förstnämnda. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
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§ 4 Bjärnö 1:34 Strandskyddsdispens för grävning och schaktarbete 

2018/3331 
 
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 grävning, schaktarbete och uppförande av kabelskåp i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som schakt och kabelskåp tar 
på marken 
 
att Miljöförbundets yttrande ska beaktas, särskilt bör försiktighetsmått för 
kreosotbehandlade elstolpar följas. 
 
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 dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för grävning, 
schaktarbete och uppförande av kabelskåp på en sträckning som berör Bjärnö 1:34, X 
och Köpegårda 1:70. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
samt att anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 
 
Angående vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av åtgärden 
beskriver sökanden att schakten fylls igen och att inga värden kommer att påverkas 
enligt sökanden. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Kabeldragning sker i huvudsak i befintlig strövstig och i vägkant. 
Återfyllnad vid grävningsarbeten bör ske med jord från platsen för att minimera införsel 
av främmande arter. Kreosotbehandlade elstolpar bör lämnas in till godkänd 
avfallmottagare. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen förutsätter att utföraren har godkännande av berörda 
markägare att nyttja marken. Ett beslut om strandskyddsdispens ger inte tillträde till 
marken utan markägarens tillstånd. 
 
För hela Bjärnö-halvön gäller utökat strandskydd om 300 meter. 
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Sökanden har även redovisat kabeldragning i kartform på ön Bjärnö. Den delen av 
sträckningen behandlas inte i denna dispens då det är länsstyrelsen som ska handlägga 
dispenser där det gäller landskapsbildskydd. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger; att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-27 
Ansökan, inkommen 2018-09-27 
Skrivelse särskilda skäl, inkommen 2018-10-04 
Översiktskarta, inkommen 2018-09-27 
Situationsplan, inkommen 2018-09-27 
Situationsplaner, inkomna 2018-10-04 
Foton, inkomna 2018-10-04 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2018-11-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: ONE Nordic AB, Munkahusvägen 181, 374 31 Karlshamn 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 555 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 5 X Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 2018/3751 
 
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 tillbyggnad av enbostadshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisats på 
tomtplatsavgränsning som hör till detta beslut. 
 
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 dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för tillbyggnad av 
enbostadshus. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  
 
När det gäller vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av åtgärden 
beskriver sökanden att platsen idag är en anlagd gräsyta med en mindre altan. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes 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 2018-12-27 
Ansökan, inkommen 2018-10-26 
Situationsplan, inkommen 2018-10-26 
Ritningar på planerat hus, inkomna 2018-10-26 
Foton, inkomna 2018-10-26 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2018-11-14 
Karta, tomtplatsavgränsning, daterad 2018-12-27 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 555 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 6 X Strandskyddsdispens för komplementbyggnad, murar och 

tillbyggnad av enbostadshus med carport 2018/3370 
 
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 rubricerad åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastigheten upptar det 
datum som dispensen vinner laga kraft 
 
att Miljöförbundets yttrande gällande kreosotbehandlat virke ska beaktas. 
 
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 dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för komplementbyggnad, 
murar och tillbyggnad av enbostadshus med carport. 
 
Ett äldre uthus rivs och ny byggnad uppförs på samma plats. Gamla slipersmurar rivs 
och ersätts av stenmurar i samma höjd och längd som de befintliga slipersmurarna. 
Altanen byggs till och en carport bildas inunder den. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
När det gäller vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av åtgärden 
beskriver sökanden att platsen är tomtmark med anlagd gräsmatta, inga värden 
påverkas och säkerheten för rasrisk förbättras.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Om de befintliga slipersmurarna är tillverkade av begagnade 
järnvägsslipers som är behandlade med kreosot så ska de hanteras som farligt avfall 
och lämnas till godkänd avfallsmottagare. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-27 
Ansökan, inkommen 2018-09-28 
Skrivelse med särskilt skäl, inkommen 2018-11-15 
Situationsplan, inkommen 2018-11-09 
Ritningar föreslagen åtgärd, inkomna 2018-12-27 
Foton, inkomna 2018-11-09 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2018-12-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 555 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 7 Olsborg 1, Olsborgsvägen 1. Om- och tillbyggnad av flerbostadshus 

2017/3498 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglag (2010:900) bevilja bygglov 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Reservation 
 
Tonnie Philipsson (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yttrande. 
 
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 om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt uppförande av parkeringar 
på fastigheten Olsborg 1. Befintligt garage ska byggas på med en våning. Undre 
våningen inreds för bostad. Befintlig del (mittendelen på planritning) byggs om och 
lägenheter inreds på vindsplan. Flerbostadshuset byggs även till med byggnadsdel i två 
våningar samt källare och vind. Nytillkomna byggnadsdelar planeras att utföras i 
cortenplåt, träpanel och puts på fasad, betongpannor på tak på befintliga delar samt plåt 
på nya delar, plastfönster i fasad och aluminiumbeklädda fönster i glasparti vid trapphus. 
Även cementspånskivor förekommer. Balkongfronter föreslås i perforerad cortenplåt. 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område (A60). Ansökan strider mot gällande 
detaljplan då tillåten maximal byggyta överskrids samt att mark som inte får bebyggas 
bebyggs ytterligare. Befintliga avvikelser finns vad gäller takvinkel och bebyggelse på 
mark som inte får bebyggas. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Två negativa yttranden har inkommit 
från X och X. Synpunkterna är bland annat; oro för att grannarnas tomter ska användas 
till parkering för de boende och gäster till de boende på Olsborg 1; in- och utfarter är en 
trafikfara idag och klarar inte så många fler bilar för de tänkta tillkommande 
hyresgästerna; olägenhet i form av skuggning och insyn på granntomterna; ökad 
sophantering och otillräcklig avloppskapacitet m.m. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-01-23 

Sida 15(48) 

 
 
 
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 
31 b § plan- och bygglagen (2010:900, PBL). De avvikelser som finns kan sammantaget 
bedömas vara en liten avvikelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-28 
Ansökan, daterad 2018-06-05 
Situationsplan, inkommen 2018-09-25 
Planritningar bottenplan och plan 1, inkomna 2018-11-09 
Planritningar källarplan och vindsplan, inkomna 2018-10-25 
Sektionsritning, inkommen 2018-10-25 
Fasadritningar, inkomna 2018-09-25 
Yttrande från granne X, inkommet 2018-12-13 
Yttrande från granne X, inkommet 2018-12-05 
Sökandens bemötande på negativa granneyttranden, inkommet 2018-12-18 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M), med instämmande av Koalitionen, yrkar bifall till 
tjänstemannaförslaget att bevilja bygglov. 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar avslag på ansökan om bygglov. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslaget att bevilja bygglov mot Tonnie Philipssons förslag att avslå 
ansökan, och finner att nämnden bifaller det förstnämnda. 
 
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 

 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. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Rebma Sweden AB, Sölvesborgsvägen 12, 374 41 Karlshamn 
Kontrollansvarige: X 
Granne X 
Granne X 
 
Avgift 60 399 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 8 X Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 2018/3886 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken föreslå avslag på ansökan om 
dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus, ges sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det 
fattas beslut i ärendet på nämndens sammanträde 2019-02-13. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Detta motiverar sökanden 
med att marken idag är instängslad åkermark och att det därför inte är tillåtet för 
allmänheten att beträda marken. Sökanden menar vidare att det är uppenbart att 
området saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes har inte lämnat in någon beskrivning av vilka värden som finns på platsen och 
hur de kan påverkas av åtgärden. Platsen för den tänkta nybyggnationen är idag 
åkermark och en skogsridå skiljer platsen mot Mieån. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och anser att särskilt skäl 
saknas. Det särskilda skälet ”redan ianspråktaget” är enligt praxis en etablerad 
hemfridszon eller beslutad tomtplats runt ett bostadshus. Avgörande är att platsen inte 
längre är allemansrättsligt tillgängligt. Miljöförbundets bedömning är att platsen inte är 
ianspråktagen på ett sådant sätt som lagstiftningen avser och att inte heller något av de 
andra särskilda skälen är tillämpliga. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att det därmed inte finns förutsättningar för att bevilja dispens. En första fråga i ett 
ärende om dispens från strandskyddet är om byggnaden behöver ligga inom 
strandskyddat område. Berörd fastighet är en större fastighet och alternativa placeringar 
utanför strandskyddat område borde vara möjliga. Ansökan bör därför avslås då särskilt 
skäl saknas och eftersom föreslagen åtgärd inte måste ligga inom strandskyddat 
område. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-27 
Ansökan, inkommen 2018-11-18 
Skrivelse, bilaga 1, inkommen 2018-11-08 
Situationsplan, bilaga 2, inkommen 2018-11-08 
Karta med tänkt tomt och höjdkurvor, inkommen 2018-11-08 
Foton, inkomna 2018-11-08 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2018-12-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
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§ 9 Mörrums-Björkenäs 1:107, Ekholmsvägen 6. Nybyggnad av 

enbostadshus med carport/förråd 2018/3863 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja marklov 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med fristående carport på rubricerad 
fastighet. Byggnaderna uppförs med grå träfasad, vita fönster samt svarta betongpannor 
på taket. Bostadshuset byggs i 1,5 plan med en byggnadsarea på 110 kvm och en 
inredningsbar vind med en möjlig bruttoarea på cirka 70 kvm. Total byggnadsarea, 
inklusive carport/förråd, är 146 kvm. Minsta avstånd till närmsta tomtgräns är 2,5 meter 
för carporten och 4 meter för huvudbyggnaden. 
  
Mörrums-Björkenäs är ett område som ligger nära vatten och tomternas plushöjd 
varierar mellan cirka 2-3 meter över havet. Det kan därför finnas risk för påverkan av 
havsnivåhöjningar. I detaljplanen regleras inte lägsta grundläggningshöjd. Vid 
framtagandet av detaljplanen gjordes en översiktlig geoteknisk undersökning som 
visade att marken i området är relativt känsligt ur såväl stabilitets- som sättnings-
synpunkt. Sökanden har tagit del av denna undersökning och även utfört egna 
markundersökningar. För att säkra lämpligheten har rekommendation givits att 
Länsstyrelsens riktlinjer om lägsta grundläggningsnivå på 3 meter bör följas. För att 
uppnå riktlinjerna bör åtgärder vidtas. Sökanden väljer metoden att fylla upp tomten och 
höjer därmed markens nivå till dryga 3 meter kring huset. Huset byggs på en isolerad 
krypgrund i oorganiskt material och färdigt golv hamnar på runt 4 meter över havet. För 
att lösa tillgängligheten förbereds entrén med plats för framtida lyftbord. 
 
Sökanden är medveten om förutsättningarna på platsen och de skador som kan uppstå 
på grund av höjd vattennivå, såsom vattenskador och risk för sättningar till följd av 
försämrad markstabilitet vid översvämningar. 
 
Marken höjs med mellan 0,5-1 meter och anpassas till Ekholmsvägens plushöjd. 
Marken släntas till befintlig höjd mot grannfastigheter inom den egna tomten. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, C49 från 1997, och åtgärden bedöms vara förenlig 
med densamma. 
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Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30 § 
samt marklov enligt 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
Ansökan, daterad 2018-11-06 
Situationsplan, daterad 2018-12-17 
Nybyggnadskarta, inkommen 2018-12-05 
Markritning, daterad 2018-12-17 
Planritning, daterad 2018-12-04  
Fasadritningar, daterade 2018-11-29  
Sektionsritning, daterad 2018-08-22 
Ritning carport, inkommen 2018-11-07 
Detaljritning, inkommen 2019-12-17  
Typritning grundläggning, inkommen 2018-12-19 
Översiktlig geoteknisk bedömning, daterad 1995-12-13 
 
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 

 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: Obos Projektutveckling AB, Storgatan 74, 352 46 Växjö 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 19 874 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 10 Mörrums-Björkenäs 1:108, Ekholmsvägen 8. Nybyggnad av 

enbostadshus med carport/förråd 2019/72 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja marklov 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med fristående carport på rubricerad 
fastighet. Byggnaderna uppförs med grå träfasad, vita fönster samt svarta betongpannor 
på taket. Bostadshuset byggs i 1,5 plan med en byggnadsarea på 110 kvm och en 
inredningsbar vind med en möjlig bruttoarea på cirka 70 kvm. Total byggnadsarea, 
inklusive carport/förråd, är 146 kvm. Minsta avstånd till närmsta tomtgräns är 1 meter för 
carporten och 4 meter för huvudbyggnaden. 
  
Mörrums-Björkenäs är ett område som ligger nära vatten och tomternas plushöjd 
varierar mellan cirka 2-3 meter över havet. Det kan därför finnas risk för påverkan av 
havsnivåhöjningar. I detaljplanen regleras inte lägsta grundläggningshöjd. Vid 
framtagandet av detaljplanen gjordes en översiktlig geoteknisk undersökning som 
visade att marken i området är relativt känsligt ur såväl stabilitets- som sättnings-
synpunkt. Sökanden har tagit del av denna undersökning och även utfört egna 
markundersökningar. För att säkra lämpligheten har rekommendation givits att 
Länsstyrelsens riktlinjer om lägsta grundläggningsnivå på 3 meter bör följas. För att 
uppnå riktlinjerna bör åtgärder vidtas. Sökanden väljer metoden att fylla upp tomten och 
höjer därmed markens nivå till dryga 3 meter kring huset. Huset byggs på en isolerad 
krypgrund i oorganiskt material och färdigt golv hamnar på runt 4 meter över havet. För 
att lösa tillgängligheten förbereds entrén med plats för framtida lyftbord.  
 
Sökanden är medveten om förutsättningarna på platsen och de skador som kan uppstå 
på grund av höjd vattennivå, såsom vattenskador och risk för sättningar till följd av 
försämrad markstabilitet vid översvämningar.  
 
Marken höjs med mellan 0,5-1 meter och anpassas till Ekholmsvägens plushöjd. 
Marken släntas till befintlig höjd mot grannfastigheter inom den egna tomten.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan, C49 från 1997, och åtgärden bedöms vara förenlig 
med densamma. 
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Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30 § 
samt marklov enligt 9 kap 35 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
Ansökan, daterad 2018-11-06 
Situationsplan, daterad 2018-12-17 
Nybyggnadskarta, inkommen 2018-12-05 
Markritning, daterad 2018-12-17 
Planritning, daterad 2018-12-04  
Fasadritningar, daterade 2018-11-29  
Sektionsritning, daterad 2018-08-22 
Ritning carport, inkommen 2018-11-07 
Detaljritning, inkommen 2019-12-17  
Typritning grundläggning, inkommen 2018-12-19 
Översiktlig geoteknisk bedömning, daterad 1995-12-13 
 
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 

 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: Obos Projektutveckling AB, Storgatan 74, 352 46 Växjö 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 19 874 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 11 Mörrums-Björkenäs 1:111, Ekholmsvägen 3. Nybyggnad av 

enbostadshus med carport/förråd 2019/73 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja marklov 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med fristående carport på rubricerad 
fastighet. Byggnaderna uppförs med grå träfasad, vita fönster samt svarta betongpannor 
på taket. Bostadshuset byggs i 1,5 plan med en byggnadsarea på 110 kvm och en 
inredningsbar vind med en möjlig bruttoarea på cirka 70 kvm. Total byggnadsarea, 
inklusive carport/förråd, är 146 kvm. Minsta avstånd till närmsta tomtgräns är 1 meter för 
carporten och 4 meter för huvudbyggnaden. 
  
Mörrums-Björkenäs är ett område som ligger nära vatten och tomternas plushöjd 
varierar mellan cirka 2-3 meter över havet. Det kan därför finnas risk för påverkan av 
havsnivåhöjningar. I detaljplanen regleras inte lägsta grundläggningshöjd. Vid 
framtagandet av detaljplanen gjordes en översiktlig geoteknisk undersökning som 
visade att marken i området är relativt känsligt ur såväl stabilitets- som sättnings-
synpunkt. Sökanden har tagit del av denna undersökning och även utfört egna 
markundersökningar. För att säkra lämpligheten har rekommendation givits att 
Länsstyrelsens riktlinjer om lägsta grundläggningsnivå på 3 meter bör följas. För att 
uppnå riktlinjerna bör åtgärder vidtas. Sökanden väljer metoden att fylla upp tomterna 
och höjer därmed markens nivå till dryga 3 meter kring huset. Huset byggs på en 
isolerad krypgrund i oorganiskt material och färdigt golv hamnar på runt 4 meter över 
havet. För att lösa tillgängligheten förbereds entrén med plats för framtida lyftbord.  
 
Sökanden är medveten om förutsättningarna på platsen och de skador som kan uppstå 
på grund av höjd vattennivå, såsom vattenskador och risk för sättningar till följd av 
försämrad markstabilitet vid översvämningar.  
 
Marken höjs med mellan 0,5-1 meter och anpassas till Ekholmsvägens plushöjd. 
Marken släntas till befintlig höjd mot grannfastigheter inom den egna tomten.  
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Cirka 7 kvm av carporten byggs på mark som enligt gällande detaljplan, C49 från 1997, 
inte får bebyggas. En låg stödmur byggs längs tomtgränsen mot nordost. Berörda 
grannar har därför fått tillfälle att lämna synpunkter. Inga negativa synpunkter har 
inkommit. 
 
Avvikelsen får ses som liten och sammantaget bedöms åtgärden uppfylla 
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen samt marklov 
enligt 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
Ansökan, daterad 2018-11-06 
Situationsplan, daterad 2018-12-17 
Nybyggnadskarta, inkommen 2018-12-18 
Markritning, daterad 2018-12-17 
Planritning, daterad 2018-12-04  
Fasadritningar, daterade 2018-11-29  
Sektionsritning, daterad 2018-08-22 
Ritning carport, inkommen 2018-11-07 
Detaljritning, inkommen 2019-12-17  
Typritning grundläggning, inkommen 2018-12-19 
Översiktlig geoteknisk bedömning, daterad 1995-12-13 
 
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 

 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: Obos Projektutveckling AB, Storgatan 74, 352 46 Växjö 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 25 760 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 12 Mörrums-Björkenäs 1:112, Ekholmsvägen 5. Nybyggnad av 

enbostadshus med carport/förråd 2019/74 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja marklov 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med fristående carport på rubricerad 
fastighet. Byggnaderna uppförs med grå träfasad, vita fönster samt svarta betongpannor 
på taket. Bostadshuset byggs i 1,5 plan med en byggnadsarea på 110 kvm och en 
inredningsbar vind med en möjlig bruttoarea på cirka 70 kvm. Total byggnadsarea, 
inklusive carport/förråd, är 146 kvm. Minsta avstånd till närmsta tomtgräns är 1 meter för 
carporten och 3,5 meter för huvudbyggnaden. 
  
Mörrums-Björkenäs är ett område som ligger nära vatten och tomternas plushöjd 
varierar mellan cirka 2-3 meter över havet. Det kan därför finnas risk för påverkan av 
havsnivåhöjningar. I detaljplanen regleras inte lägsta grundläggningshöjd. Vid 
framtagandet av detaljplanen gjordes en översiktlig geoteknisk undersökning som 
visade att marken i området är relativt känsligt ur såväl stabilitets- som sättnings-
synpunkt. Sökanden har tagit del av denna undersökning och även utfört egna 
markundersökningar. För att säkra lämpligheten har rekommendation givits att 
Länsstyrelsens riktlinjer om lägsta grundläggningsnivå på 3 meter bör följas. För att 
uppnå riktlinjerna bör åtgärder vidtas. Sökanden väljer metoden att fylla upp tomterna 
och höjer därmed markens nivå till dryga 3 meter kring huset. Huset byggs på en 
isolerad krypgrund i oorganiskt material och färdigt golv hamnar på runt 4 meter över 
havet. För att lösa tillgängligheten förbereds entrén med plats för framtida lyftbord.  
 
Sökanden är medveten om förutsättningarna på platsen och de skador som kan uppstå 
på grund av höjd vattennivå, såsom vattenskador och risk för sättningar till följd av 
försämrad markstabilitet vid översvämningar.  
 
Marken höjs med mellan 0,5-1 meter och anpassas till Ekholmsvägens plushöjd. 
Marken släntas till befintlig höjd mot grannfastigheter inom den egna tomten.  
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Cirka 7 kvm av carporten byggs på mark som enligt gällande detaljplan, C49 från 1997, 
inte får bebyggas. Berörda grannar har därför fått tillfälle att lämna synpunkter. Inga 
negativa synpunkter har inkommit. 
 
Avvikelsen får ses som liten och sammantaget bedöms åtgärden uppfylla 
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen samt marklov 
enligt 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-09 
Ansökan, daterad 2018-11-06 
Situationsplan, daterad 2018-12-17 
Nybyggnadskarta, inkommen 2018-12-18 
Markritning, daterad 2018-12-17 
Planritning, daterad 2018-12-04  
Fasadritningar, daterade 2018-11-29  
Sektionsritning, daterad 2018-08-22 
Ritning carport, inkommen 2018-11-07 
Detaljritning, inkommen 2019-12-17  
Typritning grundläggning, inkommen 2018-12-19 
Översiktlig geoteknisk bedömning, daterad 1995-12-13 
 
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 

 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: Obos Projektutveckling AB, Storgatan 74, 352 46 Växjö 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 25 760 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 13 Mörrums-Björkenäs 1:113, Ekholmsvägen 7. Nybyggnad av 

enbostadshus med carport/förråd 2019/75 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja marklov 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med fristående carport på rubricerad 
fastighet. Byggnaderna uppförs med grå träfasad, vita fönster samt svarta betongpannor 
på taket. Bostadshuset byggs i 1,5 plan med en byggnadsarea på 110 kvm och en 
inredningsbar vind med en möjlig bruttoarea på cirka 70 kvm. Total byggnadsarea, 
inklusive carport/förråd, är 146 kvm. Minsta avstånd till närmsta tomtgräns är 1 meter för 
carporten och 4 meter för huvudbyggnaden. 
  
Mörrums-Björkenäs är ett område som ligger nära vatten och tomternas plushöjd 
varierar mellan cirka 2-3 meter över havet. Det kan därför finnas risk för påverkan av 
havsnivåhöjningar. I detaljplanen regleras inte lägsta grundläggningshöjd. Vid 
framtagandet av detaljplanen gjordes en översiktlig geoteknisk undersökning som 
visade att marken i området är relativt känsligt ur såväl stabilitets- som sättnings-
synpunkt. Sökanden har tagit del av denna undersökning och även utfört egna 
markundersökningar. För att säkra lämpligheten har rekommendation givits att 
Länsstyrelsens riktlinjer om lägsta grundläggningsnivå på 3 meter bör följas. För att 
uppnå riktlinjerna bör åtgärder vidtas. Sökanden väljer metoden att fylla upp tomterna 
och höjer därmed markens nivå till dryga 3 meter kring huset. Huset byggs på en 
isolerad krypgrund i oorganiskt material och färdigt golv hamnar på runt 4 meter över 
havet. För att lösa tillgängligheten förbereds entrén med plats för framtida lyftbord.  
 
Sökanden är medveten om förutsättningarna på platsen och de skador som kan uppstå 
på grund av höjd vattennivå, såsom vattenskador och risk för sättningar till följd av 
försämrad markstabilitet vid översvämningar.  
 
Marken höjs med mellan 0,5-1 meter och anpassas till Ekholmsvägens plushöjd. 
Marken släntas till befintlig höjd mot grannfastigheter inom den egna tomten.  
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Cirka 7 kvm av carporten byggs på mark som enligt gällande detaljplan, C49 från 1997, 
inte får bebyggas. Berörda grannar har därför fått tillfälle att lämna synpunkter. Inga 
negativa synpunkter har inkommit. 
 
Avvikelsen får ses som liten och sammantaget bedöms åtgärden uppfylla 
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen samt marklov 
enligt 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-09 
Ansökan, daterad 2018-11-06 
Situationsplan, daterad 2018-12-17 
Nybyggnadskarta, inkommen 2018-12-05 
Markritning, daterad 2018-12-17 
Planritning, daterad 2018-12-04  
Fasadritningar, daterade 2018-11-29  
Sektionsritning, daterad 2018-08-22 
Ritning carport, inkommen 2018-11-07 
Detaljritning, inkommen 2019-12-17  
Typritning grundläggning, inkommen 2018-12-19 
Översiktlig geoteknisk bedömning, daterad 1995-12-13 
 
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 

 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: Obos Projektutveckling AB, Storgatan 74, 352 46 Växjö 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 25 760 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 14 Södertälje 14 Utvändig ändring av flerbostadshus 2018/3540 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 och 17 §§ samt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900) föreslå avslag på ansökan om bygglov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-02-13. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser rivning av befintliga balkonger på fastigheten Södertälje 14 samt 
uppförande av nya, större och inglasade. Fastigheterna omfattas av detaljplan A160 från 
år 1961. 
 
De berörda byggnaderna, två friliggande lamellhus som vänder sig mot en stor öppen 
gård, är flerbostadshus byggda under 1960-talet. Deras utformning är tidstypisk och 
karaktäriseras av en enkel, robust arkitektur med fasader i rött tegel. Balkongernas 
tydliga sidostycken i betong påminner om stora utdragna ”boxar” och får ses som 
byggnadernas främsta kännetecken. Balkongerna är generösa i storlek och klarar 
dagens krav på tillgänglighet. 
 
Nu aktuell åtgärd föranleds av att balkongerna behöver iordningställas. Undersökningar 
har gjorts som visar att balkongplattorna är i dåligt skick. Föreslagen åtgärd är att riva 
befintliga balkonger inklusive sidostycken och ersätta dessa med inglasade balkonger i 
aluminium och glas som fästs in i vertikala fyrkantsrör utanpå fasaden. De nya 
föreslagna balkongerna blir cirka 650 mm djupare än de befintliga. 

En majoritet av de nya balkongerna är föreslagna att byggas över mark som i 
detaljplanen är punktprickad och alltså inte får bebyggas. Alla utkragande delar, såsom 
balkonger, räknas in i byggnadsarean om de är 1,5 meter eller djupare och placerade 
inom 5 meter från marken. Även befintliga balkonger är belägna ovan den prickade 
marken men då de rivs och ersätts av nya innebär åtgärden en planavvikelse (9 kap 30 
§ PBL). 

 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ändringar av en byggnad alltid utföras varsamt så 
att hänsyn tas till dess karaktärsdrag och så att dess tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Fastigheten ligger 
inom rutnätsstaden där riksintresse för kulturmiljö råder. Kravet på varsamhet vid 
ändring (8:17 PBL) ska därför beaktas särskilt noga då fastigheten är klassificerad i 
Bevarande- och utvecklingsplanen som Fastighet med visst kulturhistoriskt värde. 
Byggnaderna representerar en yngre och något mer storskalig arkitektur men planens 
syfte är att bevara och varsamt utveckla rutnätsstadens alla årsringar. 
 
Balkongerna kommer vara väl synliga från Hantverkaregatan. Gatan utgör ett 
gemensamt stadsrum och de allmänna intressena väger då tungt. Det bör därför ställas 
höga krav på förslagets kvalité och anpassning till byggnaden och stadsrummet då 
balkongerna uppförs i den täta innerstaden. Förslaget på nya, inglasade balkonger är 
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inte välstuderat. Det utgår inte från husens befintliga karaktär vad gäller storlek, material 
och färgval utan är en standardlösning från balkongtillverkaren. Balkongernas djup på 
närmare 2,2 meter är väl tilltaget och den svarta, spröjsade inglasningen tillsammans 
med kraftiga hörnstolpar ger mer ett intryck av tillbyggnad än balkong och kommer 
minska dagsljusinsläppet i lägenheterna och upplevas som dominerande i stadsbilden. 
Att det föreslagna djupet inte är anpassat efter huset resulterar i att de balkonger som är 
placerade i hörnet där de två byggnaderna möts får en avvikande form då de annars 
hamnar för nära varandra. 
 
Åtgärden bedöms påverka byggnadens karaktärsdrag negativt och sammantaget 
bedöms åtgärden inte vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 2 kap. 6 §, 
8 kap. 1 och 17 §§ samt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-07 
Ansökan, daterad 2018-10-11 
Situationsplan, inkommen 2018-10-11 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, daterade 2018-12-05 
Kulör- och materialritning, inkommen 2018-10-11 
Fotomontage, inkomna 2018-12-06 
Skrivelse från sökanden, bilaga 1, inkommen 2018-10-11 
Yttrande från sökanden, inkommet 2018-11-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: HSB Brf Södertälje, ordf. X, Hantverkaregatan 48, 374 37 Karlshamn 
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§ 15 X Nybyggnad av fritidshus 2017/216 
 
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 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. 
 
Detta beslut kan överklagas. 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 sakägare/grannar fått 
detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglov beviljades 2017-03-01, BN § 53, för nybyggnad av fritidshus på rubricerad 
fastighet. Efter det har sökanden inkommit med reviderade handlingar. Bedömning har 
gjorts att revideringarna är så stora att de behöver prövas i ett nytt bygglov. 
 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus. Revideringarna består av:  
 

 Ändring av material på fasad och murar. Stenmurar har ersatts av corten, rosttrögt 
stål. 

 Invändig planlösning är justerad. 

 Skärmtaket är justerat, plushöjd ändrad. 

 Utvändig trappa i nordväst har utgått.  
 
Grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig i ärendet. Synpunkter har inkommit 
angående markering av tomtgränsen mot fastighet X i sydväst. Tidigare beviljad 
strandskyddsdispens har som villkor att den tomtgränsen ska markeras. 
 
I övrigt gäller det bygglov som beviljades 2017-03-01, BN § 53. 
 
Starbesked har givits för byggnationen i tidigare lov och vi gör bedömningen att ett nytt 
startbesked inte krävs för aktuella ändringsåtgärder. 
 
Åtgärden bedöms förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
Ansökan, daterad 2017-01-13 
Situationsplan, inkommen 2018-12-06 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-12-06 
Nybyggnadskarta, inkommen 2018-11-19 
Utvändigt snitt, bilaga 1, inkommen 2018-11-19 
Yttrande från granne X, inkommet 2019-01-04 
Sökandes bemötande på granneyttrande, inkommet 2019-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och kontrollansvarig: X 
Granne: X 
 
Avgift 4 611 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 16 X Nybyggnad av enbostadshus 2018/4031 
 
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 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 
 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på rubricerad fastighet. På fastigheten ligger 
idag en huvudbyggnad samt ett antal mindre komplementbyggnader. Fastigheten sluttar 
mot havet och den tänkta placeringen för nytt fritidshus är på fastighetens övre, västra 
del där marken är relativt plan. Minsta avstånd till tomtgräns är cirka 5 meter och till 
strandlinjen cirka 70 meter. 
 
Byggnaden får en traditionell utformning med faluröd träpanel, vita fönster samt ett 
sadeltak av tegel. Uterummet med gavel mot havet får ett mer modernt uttryck med 
helglasade vikdörrar i en grå kulör. Huset byggs i ett plan om totalt 103 kvm 
byggnadsarea varav 32 kvm är ett inglasat uterum. 
 
Huset kommer bli synligt från havet men bedöms inte påverka landskapsbilden negativt. 
Åtgärden klarar Länsstyrelsens riktlinje om lägsta grundläggningsnivå. 
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan och områdesbestämmelser men ingår i 
samlad bebyggelse. Strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. miljöbalken och 
landskapsbildskydd enligt Naturvårdslagen gäller. Länsstyrelsen har beslutat om 
dispens från skydden för åtgärden. 
 
Sökanden avser ansluta till kommunalt V/A. 
 
Berörda grannar är tillskrivna. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-07 
Ansökan, daterad 2018-11-08 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-11-19 
Situationsplan, inkommen 2018-11-19 
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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: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och 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: X 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 19 110 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-01-23 

Sida 35(48) 

 
 
§ 17 Detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) – beslut om 

antagande 2016/665 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2019-01-07 
 
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 2019-01-08 och till denna 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 
 
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 del 1. 
 
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 
upprättad samrådsredogörelse del 2.  
 
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.  
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Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018, § 161, att förnyad granskning skulle 
genomföras. Granskning genomfördes under perioden 29 oktober – 19 november 2018. 
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och 
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
Plankarta del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-01-08 
Planbeskrivning del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2019-01-07 
Samrådsredogörelse för del av Froarp 4:7 m.fl., daterad 2018-02-27 
Samrådsredogörelse del 2 för del av Froarp 4:7 m.fl. daterad 2018-08-09 
Granskningsutlåtande för del av Froarp 4:7 m.fl. daterat 2019-01-07 
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2017-09-15 
Markteknisk undersökningsrapport – MUR/Geoteknisk undersökning, daterad 
2015-10-23 
Lokaliseringsutredning, daterad 2017-01-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Projektledare Christer Martinsson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Ekonom Sandra Belic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
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§ 18 Planbesked för Helsingborg 7 2018/3827 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planändring inkom den 5 november 2018. Syftet med planändringen är att 
ändra gällande detaljplan för att möjliggöra byggnation av 5 lägenheter i två plan inne på 
gården. Sökande är Loci Fastigheter AB, ägare av fastigheten Helsingborg 7. 
 
För fastigheten gäller detaljplan A156 från år 1958. Planen anger att bostadsbebyggelse 
får förekomma i tre våningar, något indragen från Regeringsgatan i samband med en 
underhand tilltänkt justering av kvartersgränsen. Plankartan har prickmark över hela 
innegården. 
 
Fastigheten ingår i kommunens gällande översiktsplan Karlshamn 2030 under område 
A1. Stadskärnan och i Bevarande- och utvecklingsplanen, tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Ansökan bedöms vara i enlighet med både översiktsplanen och 
bevarande- och utvecklingsplanen. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, miljöbalken kap 4. 
Fastigheten ligger även inom riksintresse för kulturmiljövård (RAÄ) och totalförsvaret, 
område med särskilt behov av hinderfrihet, miljöbalken kap 3. Fastigheten tillhör 
fornlämningsområde (RAÄ). Inom kvarteret Helsingborg finns förorenad mark. 
Kvarterets nordvästra hörn har riskklassning 2 vilket innebär stor risk för förorening. Vid 
planläggning av Helsingborg 7 kommer markprover behöva tas för att säkerställa att det 
inte finns några föroreningar i marken. Fastigheten ingår under regionalt 
kulturminnesvårdsprogram (LST,1983). Länsstyrelsen framför att byggherren måste 
inkomma med en ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagens 2 kap. där ytan i 
kvadratmeter anges samt om nybyggnationen berör tidigare bebyggd mark. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2018-11-05 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Loci Fastigheter AB, Pilvägen 6 B, 374 34 Karlshamn 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Nanny Strand 
 
Avgift 13 650 kronor   611-311-2020-689, Attest 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 19 X Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 2018/4009 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan med villkoret att all bebyggelse inom fastigheten 
placeras så att den inte hindrar framkomligheten till vattenledningen som idag löper 
tvärs igenom tomten. 
 
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 lokaliseringsprövning/förhandsbesked för rubricerad fastighet inkom 2018-
11-15. Efter komplettering bedömdes ansökan komplett 2018-12-03. Förhandsbeskedet 
gäller avstyckning av fastigheten och nybyggnad av enbostadshus. Sökande avser sälja 
tomten.  
 
Området är inte detaljplanelagt men ligger inom område för sammanhållen bebyggelse. 
Området omfattas även av kommunens gällande översiktsplan, Karlshamn 2030 som 
antogs 2015-05-04 under område B9. Tostarp – Froarp – Tararp. 
 
Fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Enligt 
ansökan planerar sökande att ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. Det 
finns ingen befintlig infart till fastigheten. Fastigheten omfattas även av strandskydd 
vilket kräver strandskyddsdispens vid framtida exploatering. Sökande har inte ansökt om 
strandskyddsdispens.  
 
Området omfattas av riksintresse för Totalförsvaret, område med särskilt behov av 
hinderfrihet, miljöbalken kap. 3. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av 
föreslagen åtgärd. Fastigheten ligger inom primärzon för Mieåns vattenskyddsområde. 
Det är därför viktigt att vara medveten om att risken för föroreningar av vattentäkten ökar 
i takt med att bebyggelsen utökas och förtätas. Åtgärden bedöms inte stå i konflikt med 
några andra natur- och kulturvärden. Byggnation enligt ansökan bedöms därför som 
genomförbar förutsatt att framtida ansökan om strandskyddsdispens blir beviljad.  
 
Grannar, kommunens VA-enhet, Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket och 
Länsstyrelsen har tillskrivits. Ingen har något att invända mot att positivt förhandsbesked 
lämnas, men lämnar bl a upplysningar om servitutet och att strandskyddsdispens krävs. 
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Villkor med stöd i plan- och bygglagen (2010:900, PBL) 2 kap. 5 § och 9 kap. 39 § 
 
All bebyggelse inom fastigheten ska placeras så att den inte hindrar framkomligheten till 
vattenledningen som idag löper tvärs igenom tomten. 
 
Enligt 2 kap. 5 § PBL (2010:900) fjärde stycket ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 
 
Enligt 9 kap. 39 § PBL (2010:900) stycke 3 ska ett förhandsbesked innehålla de villkor 
som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som 
gäller för den kommande bygglovsprövningen. 
 
Kommunen bedömer att positivt förhandsbesked kan lämnas om ovanstående villkor 
uppfylls. Det med anledning av att det idag löper en vattenledning tvärs igenom 
fastigheten med servitut. Servitutet ger till de fastigheter som ingår i det rätt att behålla, 
underhålla och förnya vattenledning. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-08 
Ansökan, inkommen 2018-11-15 
Situationsplan, inkommen 2018-12-03 
Yttrande från VA-enheten inkommen 2018-12-06 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst inkommen 2018-12-11 
Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 2018-12-12 
Yttrande från Trafikverket inkommen 2018-12-17 
Yttrande från granne X inkommen 2018-12-20 
Bilaga A – vattenledning med servitut 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Nanny Strand 
 
Avgift 7 645 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 20 Fastställande av attestordning för byggnadsnämnden 2019/202 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa attestordning för byggnadsnämnden, antagen 2018-09-05, BN § 137. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med ny mandatperiod fastställs attestordningen för byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Attestordning, antagen BN § 137/2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Sandra Belic, ekonom 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Envar attestant 
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§ 21 Delegationsordning för byggnadsnämnden 2019-2022 2019/206 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta delegationsordning enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2019-02-01 
 
att tidigare beslutad delegationsordning enligt § 119/2018 upphör att gälla 2019-02-01. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med ny mandatperiod ska delegationsordning antas. Några mindre 
revideringar tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
Ekonomikontoret 
Envar delegat 
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§ 22 Val till namnberedningsgruppen 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Kennet Bengtsson (S) till ledamot i namnberedningsgruppen t.o.m. 2022-12-31 
 
att utse planarkitekt Jeanette Conradsson till handläggare och sammankallande. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande föreslår att nämnden utser Kennet Bengtsson (S) till ledamot och 
planarkitekt Jeanette Conradsson till handläggare och sammankallande i 
namnberedningsgruppen. 
 
Gruppens uppgift är att bereda förslag till namn på gator, vägar, kvarter, allmänna 
platser och områden i enlighet med byggnadsnämndens reglemente. Gruppen består av 
tre ledamöter: en från byggnadsnämnden, en från kulturnämnden och handläggande 
tjänsteman från Stadsbyggnadsavdelningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
Kulturnämnden 
Matrikeln, Aili Martinsson 
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§ 23 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om  
 

 Elleholms tomatodling 

 Strategidagen 

 Detaljplanen Matvik 

 Detaljplanen Älgen 

 Sandvik – info om beviljat bygglov 

 Warm up Kan-galan 

 Bangolfen uppskjuten 
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§ 24 Redovisning av delegationsbeslut januari 2019/5 
 
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 13 november 2018–8 januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 25 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2018-11-16 Matvik 1:112 och 1:4 Särskild gränsutmärkning – avslutad 

förrättning 

2018-11-19 Stilleryd 2:49 Avstyckning – godkännande av förrättning 

2018-11-21 Stilleryd 2:49 Avstyckning – avslutad förrättning 

2018-11-26 Ämneboda 1:39 och 1:30 Fastighetsreglering – avslutad förrättning 

2018-12-06 Havakulla 1:3, Fastighetsreglering – avslutad förrättning 
 Törneryd 4:8, 4:31 och 
 Djurtorp 3:9 

2018-12-06 Mörrum 14:13 Avstyckning – avslutad förrättning 

2018-12-14 Märserum S:2 Ledningsrättsåtgärd fiber – protokoll 

2018-12-27 Tärnö 1:40, 1:14 m.fl. Anläggningsförrättning – avslutad förrättning 

2018-12-28 Kopprarp 1:2, 3:4 och 3:5 Fastighetsreglering – avslutad förrättning 

2018-12-28 Skepparslätt 1:7 Ledningsrätt för elektronisk kommunikation 
och fastighetsbestämning gällande väg – 
avslutad förrättning 

2018-12-28 Stilleryd 2:49 Avstyckning – Följebrev och förrättningsakten 
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§ 26 Handlingar för kännedom januari 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 13 november 2018–8 januari 
2019 redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 

2018/98 104/18 2018-11-13 Protokoll FSG 2018-10-29 samverkansgrupp 
SHBF 

2018/2179 105/18 2018-11-14 Beträffande förslag om att namnsätta 
spontanidrottsplatsen på Österslätt 

2017/3932 107/18 2018-11-19 Karlshamn 5:20. Beslut 526-1894-2018 från LST – 
upphäver BN:s beslut att bevilja 
strandskyddsdispens för staket 

2015/647 108/18 2018-11-23 Matvik 1:54. DOM från Svea hovrätt P 10439-17 – 
MMÖD avslår BN:s ansökan om utdömande av 
vite 

2018/3740 109/18 2018-11-26 KF § 154/2018 Förslag om nya bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

2018/3022 110/18 2018-11-27 X. Beslut 403-5288-2018 från LST – avskriver 
ärendet från vidare handläggning 

2018/6 111/18 2018-11-27 X. Beslut 521-4296-2018 från LST – Beviljad 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bostadshus och tillstånd från 
landskapsbildsskyddet 

2018/3953 112/18 2018-12-03 KF § 198/2018 Ordning för inkallande av ersättare 
2019-2022 

2018/3539 113/18 2018-12-03 X. Beslut 526-5619-2018 från LST – prövar inte 
BN:s beslut att bevilja strandskyddsdispens för 
nätstation 

2018/3078 114/18 2018-12-03 X. Beslut 526-5618-2018 från LST – prövar inte 
BN:s beslut att bevilja strandskyddsdispens för 
teknikbod 

2018/3821 116/18 2018-11-30 KF 200/2018 Sammanräkning av röster m.m. 
avseende proportionellt val av ersättare till 
byggnadsnämnd 2019-2022 

2018/3953 117/18 2018-12-12 Kompletterande inträdesordning i vissa nämnder 

2017/1448 118/18 2018-12-11 KS § 271/2018 Ekonomisk månadsrapport oktober 
2018 

2015/647 119/18 2018-12-12 Matvik 1:54. Slutligt beslut mål nr P 4931-17 från 
MMD – målet avskrivs 
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2015/647 120/18 2018-12-12 Matvik 1:54. Slutligt beslut mål nr P 1740-18 från 
MMD – målet avskrivs 

2017/3932 121/18 2018-12-14 Karlshamn 5:20. Beslut 505-1654-2018 från LST – 
avvisar överklagandet angående 
strandskyddsdispens för staket 

2017/1429 122/18 2018-12-17 Del av Matvik 1:54 (Matviks hamn). DOM mål nr 
P 1824-18 från MMD – bifaller överklagande och 
undanröjer KF:s beslut om antagande av 
detaljplan 

2016/3715 123/18 2018-12-17 KS § 291/2018 Riktlinjer för representation och 
gåvor 

2018/4184 1/19 2019-01-04 KF § 205/2018 Kommunprogram 2019-2022 

2018/2892 2/19 2019-01-07 KF § 206/2018 Budget 2019 och flerårsplan 
2020-2021 

2018/3871 3/19 2019-01-07 KF § 217/2018 Reglemente för 
byggnadsnämnden 

2018/2991 4/19 2019-01-08 X. Beslut 526-5973-2018 från LST – prövar inte 
BN:s beslut att bevilja strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 

2018/2934 5/19 2019-01-08 X. Beslut 526-6046-2018 från LST – prövar inte 
BN:s beslut att bevilja strandskyddsdispens för tre 
nätstationer och jordkabel 
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§ 27 Beslutsuppföljning januari 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
PLANPLAN 2019-01-08 
Ärenderapport Mätning 2019-01-07 
 


