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Plats och tid Årydssalen, klockan 08:15 – 11:45 (ajournering klockan 9:10 – 9:30) 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S)  Magnus Olsson (M)  
Kerstin Linde (S)  Mats Bondesson (C)  
Ingvar Andersson (S)  Tonnie Philipsson (V)  
 

Närvarande 
ersättare 

Julius Svensson (M)  
Johan Wolgast (MP)  
Catarina Flod (M)  
Lennart Lindqvist (S)  
 

Övriga Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 46, 47 
Sandra Belic, ekonom §§ 46, 47 
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 46, 47 
Filippa Sjöberg, handläggare  
Åse Gummesson, teckentolk  
Katharina Rödl, teckentolk  
 

Paragrafer §§ 46, 47, 58  

Utses att justera Görgen Lennarthsson  

Justeringsdatum  2019-03-06 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 Görgen Lennarthsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-03-06 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-03-06 

Tillkännages t.o.m.: 2019-03-27 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 46 Internbudget 2019 2019/116 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna förslag till byggnadsnämndens internbudget 2019 på 6,4 mnkr 
 
att ge förvaltningschefen mandat att vid behov omfördela resurser mellan 
verksamhetsområden utifrån tilldelad budgetram för 2019 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har, enligt beslutsunderlag, arbetat fram ett förslag till 
byggnadsnämndens internbudget 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-05 
Förslag till BN internbudget 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Ekonom Sandra Belic 
Controller Anette Ericson 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-06 

Sida 5(7) 

 
 
§ 47 Resultatrapport/bokslut för 2018 för byggnadsnämnden 2019/118 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport/bokslut för 2018 för byggnadsnämnden 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
2018 års resultat visar på en god måluppfyllnad för byggnadsnämnden. Alla aktiviteter 
som har genomförts under året har sammantaget bidraget till att det kan byggas 
attraktiva, hållbara och ändamålsenliga boende, det finns trygga miljöer att vistas i och 
att de som bor och verkar i kommunen får vara delaktiga och påverka kommunens 
utveckling.     
 
Ekonomiskt resultat byggnadsnämnden 2018 
 
Driftredovisning 
Byggnadsnämnden har en budgetavvikelse på + 432 tkr.  
 
Investeringsredovisning 
Byggnadsnämnden har under 2018 förbrukat -161 tkr av årets investeringsbudget på -
150 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Resultatrapport bokslut BN 2018 
2 Sammanställning arbetsskador avonova och sjukfrånvaro 2018 Byggnadsnämnden 
4 Redovisning av arbetsskadestatistik 2018 
4 Redovsining av Avonovas insatser 2018 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret Anette Ericson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Sandra Belic 
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§ 58 Planbesked för del av Karlshamn 5:1 (X) 2019/469 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetets kostnad ska fördelas mellan sökanden och berörda arrendatorer 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planbesked rörande del av kommunägda fastigheten Karlshamn 5:1 inkom 
2019-01-23 från sökanden, X. Ansökan gäller upphävning av den norra delen av 
stadsplan A186 vilken utgörs av tre arrendetomter som kommunen arrenderar till 
privatpersoner. Se bifogad översiktskarta.  
 
Sökanden planerar att köpa byggnaden på X och har beställt upphävning av 
stadsplanen för att kunna få en markägarförklaring av kommunen. Markägarförklaringen 
är i sin tur nödvändig för att banken ska bevilja sökandes bolån och för att köpet ska 
kunna genomföras. Beslutet om att arbetet med upphävningen måste påbörjas för att 
kommunen ska godkänna en markägarförklaring togs i kommunstyrelsen 2018-12-04. 
Kommunstyrelsens intention med upphävningen är att säkerställa dels riksintresset för 
kulturmiljövård och dels att byggnaderna kan bevaras i privat ägo.  
 
I den gällande stadsplanen A186 regleras tomterna som allmän platsmark för park eller 
plantering, vilket gör det omöjligt idag för sökanden att söka bygglov för större ändringar 
av de byggnader som ligger innanför stadsplanen. Upphävningen av stadsplanen 
kommer medföra att tomterna inte är reglerade av någon detaljplan utan att de istället 
ingår i sammanhållen bebyggelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 4 §. De 
som äger byggnaderna kan då söka bygglov samtidigt som värdet på byggnaderna 
antas stiga. Upphävningen är även ett steg i ledet för kommunen att i framtiden kunna 
sälja marken till de som bor där, något som idag inte är möjligt då tomterna regleras 
som allmän plats.  
 
Efter upphävningen kommer strandskydd återintas för de aktuella tomterna. Då 
tomterna redan är bebyggda, och då de skiljs från närmsta strandlinje genom en allmän 
väg, anses det finnas skäl för att söka strandskyddsdispens vid en bygglovsansökan.  
De aktuella tomterna ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, något som kommer 
vägas in vid framtida bygglov för att den planerade åtgärden inte ska medföra någon 
påtaglig skada på riksintresset. Vid en eventuell privatisering av tomterna i framtiden ska 
den äldre bebyggelsen bevaras och den traditionella tomtstrukturen förbli läsbar. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar i sitt yttrande från 2019-02-13 att kommunen upprättar 
områdesbestämmelser för Väggaområdet för att ”bättre kunna bevaka riksintressets 
värden genom utökad lovplikt”. Detta är något som bör utredas vidare om kommunen 
beslutar att privatisera arrendetomter i området.  
 
Upphävningen är beställd av sökanden men kostnaden ska fördelas mellan sökanden 
och arrendatorer på X och X, en fördelning som regleras i ett planavtal.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-19  
Ansökan om upphävning, daterad 2019-01-23 
Översiktskarta arrendetomter 
Illustration gällande stadsplan med ungefärlig gräns för upphävning 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X  
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef: Emina Kovacic  
Planarkitekt: Anna Söderström 
 
 
 
 
 


