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§ 28 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Mats Bondesson (C) att justera protokollet. 
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§ 29 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att punkt 13 Verksamheten informerar utgår 
 
att i övrigt fastställa dagordningen. 
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§ 30 X Tillbyggnad av enbostadshus 2018/4025 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om bygglov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden 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 
 
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). 
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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 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M), med instämmande av Görgen Lennarthsson (SD) och Lars 
Hasselgren (M), yrkar att bygglov beviljas. 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att avslå ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Magnus Olssons yrkande att bevilja bygglov mot Tonnie Philipssons 
yrkande att avslå bygglov, och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för att avslå ansökan om bygglov 
Nej-röst för att bevilja bygglov 
 

Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Jan Bremberg (S) X  

Magnus Olsson (M)  X 

Mats Bondesson (C) X  

Görgen Lennarthsson (SD)  X 

Kennet Bengtsson (S) X  

Lars Hasselgren (M)  X 

Gitte Ejdetjärn (S) X  

Stefan Sörensson (L) X  

Tonnie Philipsson (V) X  

 
Med sex ja-röster mot tre nej-röster beslutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om 
bygglov. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 31 Aspen 2, Hunnemaravägen 14-28. Utökning av balkonger och 

inglasning 2018/4285 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja rivningslov 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Reservationer 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser rivning av befintliga balkonger på fastigheten Aspen 2 samt uppförande 
av nya, något större och inglasade. Fastigheterna omfattas av detaljplan A 235 från år 
1968. En majoritet av balkongerna byggs över mark som i detaljplanen är prickad och 
alltså inte får bebyggas. 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). 
 
Berörda grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga negativa 
synpunkter har kommit in. 
 
De berörda byggnaderna, två friliggande lamellhus och tre punkthus om fyra våningar 
placerade kring en gård, är flerbostadshus byggda under 1950-talet. Deras utformning 
är tidstypisk och karaktäriseras av en arkitektur med fina detaljer kring fönster och 
entréer, med fasader i rött tegel och inslag av ljus puts. Husen är välbevarade. 
 
Nu aktuell åtgärd föranleds av att balkongerna behöver iordningställas. 
Bostadsrättsföreningen har med hjälp av balkongleverantör tagit fram ett förslag där 
man sågar bort de befintliga balkongerna och monterar nya, större och med glasning 
ovan balkongfronten och nya tak överst. Konstruktivt består de nya balkongerna av 
stående fyrkantsrör längs fasad där balkongbjälklagen hängs in med dragstag.  
 
De nya balkongerna blir cirka 400 mm djupare än de befintliga. Balkongerna på de två 
lamellhusen ökar från 2 meter till 3,5 meters bredd. Anledningen till förstoringen är att 
skapa en mer användbar balkong för de boende samt möjliggöra inglasning. Nya 
balkongfronter förslås i det tidstypiska materialet småsinuskorrigerad plåt med en enkel 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-02-13 

Sida 9(28) 

 
 
överliggare av smidesräckestyp. Inglasningen får profiler och hörnstolpar som lackas i 
ljus kulör. En öppning av smideskaraktär skapas i fronten lik befintligt räcke. 
 
Fastigheten ligger längs med Hunnemaravägen och i anslutning till Väggaparken. Den 
aktuella åtgärden sker på fasader som vänder sig mot den egna gården samt mot 
parken. Det allmänna gaturummet påverkas i mindre omfattning. 
 
Den föreslagna tillbyggnaden / fasadändringen är förhållandevis varsam mot byggnaden 
samtidigt som den ger en god teknisk lösning och erbjuder de boende en större 
möjlighet att använda sin balkong.  
 
För att uppfylla kravet om god formverkan (8 kap 1 § PBL) ska alla balkonger bytas och 
glasas in samtidigt. 
 
Den avvikelse som åtgärden innebär bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-28 
Ansökan, daterad 2018-12-04 
Situationsplan, daterad 2019-01-15 
Plan-, fasad- och detaljritningar, daterade 2019-01-11  
Kulör- och materialritning, daterad 2019-01-17 
 
Yrkanden 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar avslag på ansökan om bygglov på grund av för stora 
avvikelser från detaljplanen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer tjänstemannaförslaget 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 

 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: Brf Aspen, Vekerumsvägen 1, 374 32 Karlshamn 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 38 029 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 32 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) avslå ansökan om bygglov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden 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 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. 
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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 
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 X, 374 37 Karlshamn 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 33 X Nybyggnad av fritidshus 2018/3280 
 
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. Byggnaden är i en våning, ca 122 kvm stor 
(byggnadsarea) och planeras att utföras med beige/grå putsfasad, grå betongpannor på 
tak och grå trä- och lättmetallfönster. 
 
Fastigheten styckades för fritidshusändamål år 1999 efter positivt förhandsbesked av 
byggnadsnämnden. Förhandsbeskedet är inte längre giltigt varvid lokaliseringsprövning 
görs i bygglovet. 
 
Fastigheten ligger i kommunens översiktsplan inom område N – Västra mellan och 
kustbygden. ”Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur”. Föreslagen åtgärd är i linje med intentionerna i 
kommunens översiktsplan. 
 
Över fastigheten går en ledning. Fastigheten ingår i område med bevarandeplan för 
odlingslandskapet och inom brukningsvärd odlingsmark. Då det är en befintlig styckad 
fastighet inom en samlad bebyggelse så har intresset av att bebygga tomten vägt mer 
än intresset av att odla på just den här fastigheten. Fastigheten ingår även i riksintresse 
för högexploaterad kust. Bedömning har gjorts att föreslagen åtgärd är en sådan 
kompletterande bebyggelse av fritidshus som kan godkännas inom riksintresset. 
Fastigheten ingår även i riksintresse för totalförsvaret, område med särskilt behov av 
hinderfrihet. Byggnaden är låg och inom befintlig sammanhållen bebyggelse och bör inte 
påverka totalförsvaret. 
 
Beslut har tagits av Länsstyrelsen att det vattendrag/dike som är beläget till väster om 
fastigheten inte innehar ett strandskydd. Fastigheten ligger därmed inte inom 
strandskyddat område. 
 
Berörda grannar, Miljöförbundet och ledningsinnehavare har fått möjlighet att lämna 
synpunkter. E.ON har inkommit med yttrande där de säger att bebyggelse inte får 
placeras närmre än 5 m från deras ledning. Miljöförbundet skriver att tillstånd för ny eller 
ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöförbundet Blekinge Väst och 
markradonprov ska tas. Inga övriga yttranden har kommit in. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-02-13 

Sida 14(28) 

 
 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-28 
Ansökan, daterad 2018-09-22 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2018-09-22 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-09-22 
Yttrande från E.ON, inkommet 2019-01-10 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommet 2019-01-09 
Beslut från Länsstyrelsen om strandskydd, inkommet 2018-12-17 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget att bevilja bygglov. 
 
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) 
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§ 34 Linet 1 och Linet 2 Marklov 2018/4148 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) föreslå avslag på ansökan 
om marklov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om marklov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-03-06. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-03-04. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser marklov för markutfyllnader på fastigheterna Linet 1 och Linet 2.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B86 och åtgärden strider mot planen. Området där 
markuppfyllnader föreslås har i detaljplanen en bestämmelse n1 – befintlig marknivå får 
inte ändras. Detta för att skapa en naturlig övergång till naturmarken utanför tomten. 
Hela n-området föreslås ändras i ansökan. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter och negativa yttranden har 
inkommit. Grannen hävdar bland annat att den ansökta utfyllnaden upp till 3 meter får 
för X samma effekt som att uppföra en 3 meter hög mur i vars skugga det blir betydligt 
mörkare. Att ha ambitionen att genom en mycket omfattande utfyllnad skapa två helt 
plana tomter är inte rimligt. Det överensstämmer inte heller med karaktären på området 
och övriga tomter. 
 
Sökanden menar att anledningen till att fylla ut till tomtgräns är att slippa sätta stödmur 
samt att minimera släntens lutning. 
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för marklov enligt 9 kap. 35 § 
plan- och bygglagen (2010:900) då den strider mot gällande detaljplan och åtgärden kan 
inte bedömas vara en liten avvikelse.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-25 
Ansökan, daterad 2018-11-27 
Situationsplan, inkommen 2018-12-07 
Yttrande från granne, inkommet 2019-01-04 
Sökandens bemötande av negativt granneyttrande, inkommet 2019-01-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Benny Nilssons Byggnads AB, Hantverkaregatan 60, 374 37 Karlshamn 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 35 Mörrum 90:1 Strandskyddsdispens för nybyggnad av stugor och 

servicebyggnad 2018/3572 
 
På grund av jäv deltar inte Stefan Sörensson (L) i handläggningen i detta ärende. 
 
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 uppförande av fyra stugor och grävning för nedläggning av 
elkabel i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att detta beslut ersätter beslut om dispens § 35, 2018-02-28, i sin helhet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisas på 
tomtplatsavgränsningskarta som tillhör detta beslut 
 
att grävarbeten eller annat arbete som kan medföra vibrationer i mark inte ska utföras 
under perioden 1 april till 31 augusti 
 
att inga grävarbeten får utföras närmre än 10 meter till uddens trädridåer 
 
att gräsklipp inte får tippas i Mörrumsån eller läggas i strandområdet 
 
att eventuell belysning ska utformas så att ljusstörningar på till exempel fladdermöss 
minimeras genom att endast rikta belysningen nedåt och inte åt sidorna, och förses med 
rörelsesensorer 
 
att entréer på stugorna ska placeras åt väster, bort från vägen, för att dessa inte ska ha 
en avhållande effekt för de som använder vägen. 
 
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 nybyggnad av fyra 
stycken campingstugor och nedgrävning av elkabel för el till husvagnsplatser på 
fastigheten Mörrum 90:1.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-28 § 35 dnr 2017/3722 att bevilja dispens för 5 
stugor, servicebyggnad samt grävning för ledningsdragning på nordöstra sidan av vägen 
genom området Åkroken som idag används som camping. En gång- och cykelbana går 
genom området och vidare över en bro över Mörrumsån. Beslut från Länsstyrelsen om 
att inte överpröva inkom till Karlshamns kommun 2018-03-19. 
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Vid handläggningen av bygglov inkom negativa granneyttrande och sökanden valde då 
att ändra placering för att tillmötesgå grannarna. Den ändrade placeringen gjorde att ny 
dispens krävdes då byggnaderna flyttades för långt för att kunna vara en revidering. 
Miljöförbundet lämnade ett negativt yttrande om den ändrade placeringen. Sökanden 
valde då att återigen ändra placering och antal byggnader. I aktuell ansökan ingår 
endast fyra stycken stugor. Sökanden har redovisat att entréer till stugorna kommer att 
bli åt väster så att de inte ger en avhållande effekt mot att använda vägen genom 
området. Miljöförbundet har åter fått ärendet på remiss och har inget att erinra mot den 
föreslagna placeringen med 4 stugor. 
 
Sökanden har som särskilt skäl angett att området redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 
 
Enligt sökanden används idag det område där stugorna och servicebyggnaden avses 
uppföras som camping. Sökanden ser ett ökat behov av att kunna upplåta boende åt de 
gäster som besöker Mörrum för att fiska i Mörrumsån. Stugorna och servicebyggnaden 
är sålunda nödvändiga för att kunna tillgodose detta behov och för att kunna attrahera 
ytterligare besökare till kommunen. 
 
Sökanden menar att då området används som camping så hyser det inte något växt- 
eller djurliv i någon mer betydande omfattning. Sökanden anför vidare att om så ändå 
skulle ha varit fallet så kommer uppförandet av stugorna inte att få någon påverkan på 
ett sådant växt- eller djurliv. Skälet till detta är att området redan idag används som 
camping och att de åtgärder som bolaget avser att genomföra i området är minst sagt 
begränsade till sin omfattning. Mörrumsån är som bekant av stor betydelse för 
friluftslivet i området. Ett uppförande av stugorna och servicebyggnaden kommer inte att 
motverka dessa intressen med den plats som valts för stugornas placering. Stugorna 
kommer – genom att fler ges möjlighet att besöka ån och området – att bidra till ett ökat 
friluftsliv i området. 
 
I södra delen av campingområdet finns ett av länsstyrelsen utpekat misstänkt förorenat 
område. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) har fått möjlighet att yttra sig och påtalar bland 
annat att området hyser hotade arter och att trädridåerna runt udden behöver skyddas 
eftersom de innehåller höga naturvärden. MBV har även lämnat förslag på villkor. 
 
Bygglov och startbesked krävs för uppförande av de nya byggnaderna. 
 
I strandskyddsdispensen ingår inte fällning/nedtagning av träd. Om detta blir aktuellt ska 
dispens sökas för åtgärden eller ett 12:6 samråd genomföras med länsstyrelsen. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det särskilda skälet att området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften är något tveksamt. Detta då campingen idag inte är så privatiserad att 
allmänheten stängs ute. Gång- och cykelväg går också genom området och detta 
medför en enkelhet för allmänheten att passera genom området. Istället kan de 
särskilda skälen att dispens behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området samt att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området, tillämpas. Detta då campingen inte kan utvidgas åt något annat håll eftersom 
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den är placerad på en halvö. Dessutom kan camping anses vara ett allmänt intresse för 
att kunna tillgodogöra sig friluftslivet runt Mörrumsån och öka turismnäringen. 
 
Under förutsättning att samtliga föreslagna att-satser i beslutet följs gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ansökan inte strider mot strandskyddets 
syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och att särskilda 
skäl föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-28 
Ansökan, inkommen 2018-10-16 
Situationsplan, inkommen 2019-01-01 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-01-22 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2018-01-22 
Tomtplatsavgränsningskarta och bilaga med mått till trädridå, daterade 2019-01-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Sveaskog Förvaltning AB, Torsgatan 4, 105 33 Stockholm 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Lantmäterimyndigheten, Box 302, 291 23 Kristianstad 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift har erlagts i tidigare ärende 
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§ 36 X Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 2018/3886 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken avslå ansökan om dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av enbostadshus. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om strandskyddsdispens 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 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 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 37 Planbesked för fastigheten X 2019/61 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess i de delar som är 
förenliga med gällande detaljplan 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked inkom 2019-01-04 rörande X i Karlshamn. Ansökan gäller 
upphävande av tomtindelning för att möjliggöra köp av kommunal mark inom Karlshamn 
6:1 i anslutning till fastigheten X. Man önskar också, om möjligt, införliva X i fastigheten. 
X är en högt belägen bostadstomt på Xgatan och såväl X som del av Karlshamn 6:1 
förefaller på plats tillhöra bostadstomten. 
 
Den ansökta planläggningen bedöms vara i enlighet med intentionerna i översiktsplanen 
och berörda riksintressen påverkas inte negativt. 
 
Ansökan är förenlig med gällande detaljplan i de delar som är planlagda för 
bostadsändamål, men inte i den del som är planlagd som allmän plats, park eller 
plantering. Det är inte möjligt för kommunen att sälja allmän plats. För att kunna göra det 
behöver detaljplanen i så fall ersättas med en ny som möjliggör detta och det bedöms 
inte lämpligt i aktuellt område. Den allmänna platsmarken behövs för gemensamma 
behov såsom del av tätortens gröna infrastruktur, som spridningskorridor och för 
åtkomst av naturmarken väster om det aktuella området. 
 
I de delar där ansökan överensstämmer med gällande detaljplan bör ett positivt 
planbesked kunna ges. I aktuellt ärende bör ett förenklat ändringsförfarande kunna 
tillämpas. Det förenklade förfarandet är enbart till för att ta bort gällande bestämmelser 
och är inte tillämpbart vid införande av nya eller omformulering av befintliga 
bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-25 
Ansökan om planläggning, inkommen 2019-01-04 
Karta, inkommen 2019-01-04 
Situationsplan, inkommen 2019-01-04 
Yttrande från VA-enheten, inkommet 2019-01-09 
Förtydligande från mark- och exploateringsingenjör, inkommet 2019-01-10 
Yttrande från Karlshamn Energi, inkommet 2019-01-10 
Yttrande från Utbildningsförvaltningen, inkommet 2019-01-10 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2019-01-11 
Yttrande från parkingenjör, inkommet 2019-01-14 
Yttrande från Länsstyrelsen i Blekinge län, inkommet 2019-01-23 
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Beslutet skickas till 
 
X 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
Avgift 9 300 kronor   611-311-2020-689, Attest  
 
(faktura skickas separat) 
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§ 38 Detaljplan för Matvik 1:40, Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56 – beslut 

om granskning 2017/4041 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad sammanställning av synpunkter, 
daterad 2019-01-24 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterad 2019-01-24 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att ändra gällande detaljplans bestämmelser för 
fastigheterna Matvik 1:40, Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56. Sökande för Matvik 1:40 
önskar flytta en spillvattenledning med tillhörande u-område och prickmark längre 
österut på tomten. Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56 ska föra mark med tillhörande 
servitut från Matvik 1:56 till Matvik 1:91. Marken med servitutet är idag detaljplanelagd 
som naturmark. Den bestämmelsen kommer ändras och planläggas som kvartersmark 
för bostadsändamål.  
 
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, som delar kommunens uppfattning. 
 
Beslut om att genomföra samråd togs i Byggnadsnämnden den 31 oktober 2018. 
Samråd genomfördes under perioden 12 november till 3 december 2018. Totalt inkom 
17 yttrande. Samtliga inkomna yttrande finns återgivna och kommenterade i dokument 
sammanställning av inkomna synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-28 
Plankarta, daterad 2019-01-24 
Planbeskrivning, daterad 2019-01-24 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterat 2018-08-14 
Sammanställning av inkomna synpunkter, daterat 2019-01-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: X 
Ekonom Sandra Belic  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 39 Detaljplan för X – beslut om antagande 2017/4038 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådsredogörelse, 
daterat 2019-01-18 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 2019-01-25 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17, § 81, om 
reglemente för byggnadsnämnden, i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900) antar detaljplan för Nyponblomman 8, Karlshamn, Karlshamns kommun, 
Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning 
(tomtindelning) för fastigheten X för att möjliggöra en utökning av fastigheten, genom 
fastighetsbildning, så att fastigheten stämmer överens med markanvändningen i 
gällande detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-25 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-01-18 
Plankarta, daterad 2019-01-25 
Planbeskrivning, daterad 2019-01-25 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterat 2018-10-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: X 
Ekonom Sandra Belic  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 40 Redovisning av delegationsbeslut februari 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 9–31 januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 41 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2019-01-18 Tattamåla 1:1 Avstyckning – avslutad förrättning 

2019-01-21 Märserum S:4 Ledningsrätt för fiber – avslutad förrättning 

2019-01-25 Märserum S:2 Ledningsrättsåtgärd fiber – avslutad förrättning 

2019-01-28 Torarp 2:20 Avstyckning – begärd förrättning 

2019-02-01 Tränsum 6:4 Ledningsrätt för elektronisk kommunikation – avslutad 
förrättning 
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§ 42 Handlingar för kännedom februari 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 9–31 januari redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 

2018/3871 3/19 2019-01-14 Missiv KF § 217/2018 Reglemente för 
byggnadsnämnden 

2017/3870 6/19 2019-01-14 X. Beslut 403-5309-2018 från LST – avslår 
överklagandet om rättelse angående utbytta fönster 

2017/3870 7/19 2019-01-14 X. Beslut 403-2325-2018 från LST – avvisar 
överklagandet om rättelse angående utbytta fönster 

2019/26 8/19 2019-01-17 Protokoll FSG samverkansgruppen SHBF 2018-12-
11 

2019/1 9/19 2019-01-22 X. Beslut 521-5331-2018 från LST – beviljar 
strandskydds- och landskapsbildsdispens för 
komplementbyggnad 

2018/151 10/19 2019-01-25 X. Beslut 403-2564-2018 från LST – avslår 
överklagandet om sanktionsavgift för olovligt 
ibruktagande innan slutbesked 

2018/3022 11/19 2019-01-22 Yttrande över bygglovsärende avseende X 
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§ 43 Beslutsuppföljning februari 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
PLANPLAN 2019-01-29 
Ärenderapport Mätning 2019-01-28 
 


