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§ 44 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Görgen Lennarthsson (SD) att justera protokollet. 
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§ 45 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med ändring enligt sammanfattning nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet internbudget 2019 läggs till på dagordningen. 
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§ 48 X. Nybyggnad av fritidshus 2019/287 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten X. Fastigheten ligger på ön X i 
Hällaryds skärgård.  
 
Byggnaden är enligt ansökan ett hus med röd träfasad av stående lockpanel, svart 
papptak med svarta solcellspaneler på tak mot söder och vita träfönster. Huset är ett 1,5 
våningshus med en boyta på ca 87 kvm. Bygganden har ett traditionellt utseende. 
Grundläggningen görs på en höjd av mer än 3,0 m över havsnivån varvid någon 
översvämningsrisk inte bedöms föreligga.  
 
Byggnaden är på situationsplanen ritad med takutsprång helt i fastighetsgräns. För att 
kunna sköta och underhålla en byggnad från den egna fastigheten så brukar en 
byggnad placeras indragen på tomten. Detta är inte fallet i detta ärende. Servitut eller 
avtal om att beträda samfälligheten X för att kunna genomföra underhåll på bygganden 
på fastigheten X bör upprättas och skrivas in i fastighetsregistret.  
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område och inom område med 
landskapsbildskydd. Dispens från strandskyddet och landskapsbildskydd har givits av 
Länsstyrelsen i Blekinge.  
 
Fastigheten ligger även inom riksintresse för friluftsliv och riksintresse för 
högexploaterad kust. Då fastigheten idag redan är bebyggd samt att komplement av 
befintlig bebyggelse görs i form av ett fritidshus, har bedömning gjorts att riksintressena 
inte påverkas i det stora hela av ansökt åtgärd.  
 
Berörda grannar och delägare i angränsande samfällighet har getts möjlighet att lämna 
synpunkter. Negativ synpunkt har inkommit angående avstånd till tomtgräns och höjd på 
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byggnad. Sökanden har valt att revidera sin ansökan och flytta in byggnaden 1 m från 
tomtgräns istället för 0 m från tomtgräns som tidigare.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).    
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18, rev 2019-03-05 
Ansökan, daterad 2019-01-09 
Skrivelse, inkommen 2019-01-15 
Rev situationsplan, inkommit 2019-03-05 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-01-15 
Yttrande från granne X, inkommit 2019-02-27 
Yttrande från sökanden, inkommit 2019-03-05 
Foton från sökanden , inkommit 2019-03-05 
Rev situationsplan, inkommit 2019-03-05 
 
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 
 färdigställandegaranti 

 
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 
Yttrande från X 
Avgift 19530 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 49 X Nybyggnad av enbostadshus 2018/4020 
 
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 om förhandsbesked för del av X beviljades av byggnadsnämnden §126/2018, 
dnr 2018/1062. Placeringen av huset har sedermera ändrats så att den inte följer givet 
förhandsbesked, varvid förhandsbeskedet inte länge är giltigt för byggnationen i denna 
ansökan om bygglov.  
 
Ansökan gäller en avstyckning för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten X. 
Fastigheten är belägen öster om X mellan X och X. Byggnaden avses placeras ca 59 m 
från vägen och är ett envåningshus med valmat och brutet tak. Byggnaden redovisas 
som ett hus med röd träfasad, rött tegel på tak och vita träfönster. Total bruttoarea är ca 
220 kvm.  
 
I ansökan föreslås in- och utfart X, för vilken Trafikverket är väghållare. Sökanden har 
ansökt om anslutningstillstånd till X och Trafikverket beviljade anslutning 2018-10-08. 
Vid avstyckning bör tillses att åtkomst av resterande del av X säkerställs. Trafikverket 
anger även i sitt yttrande att det är exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för 
att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. Se vidare 
Trafikverkets yttrande.  
 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Sökanden 
avser att inrätta enskilt avlopp samt enskild brunn för dricksvatten. Miljöförbundets 
preliminära bedömning är att det sannolikt går att anlägga ett enskilt avlopp på platsen 
men att avlopp och brunn är placerade relativt nära varandra. Det kan därför vara bra att 
avvakta med den slutgiltiga placeringen av dricksvattentäkt tills avloppsansökan är 
behandlad.  
 
Den aktuella delen av fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och även utanför 
sammanhållen bebyggelse och berör inga riksintressen.  
 
Den aktuella delen av X är belägen i ett jord- och skogsbrukslandskap. Den aktuella 
ansökan bedöms inte komma att påverka jordbruksintresset sett i ett större 
sammanhang. Inom området finns enligt Miljöförbundet två rödlistade arter. Sannolikt är 
platsen för sökt bygglov, med nuvarande skötsel/hävd en gynnsam miljö för arterna. 
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Även annan ändring av markanvändningen, till exempel upphörd hävd/igenväxning, 
skulle ha samma negativa inverkan på arterna och åtgärden i ansökan. Viss 
omgivningspåverkan från djurhållning och jordbruksverksamhet bedöms få accepteras i 
en lantlig miljö som den aktuella.  
 
Inom området som redovisas som ny fastighet för enbostadshus finns en stenmur i öst-
västlig riktning. Stenmurar i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. Dispens 
från biotopskyddet kan därför behöva sökas av Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen 
gör bedömningen om generellt biotopskydd råder för ett specifikt objekt.   
 
Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av markradon. En 
markradonmätning bör dock utföras innan byggnation, alternativt att bostaden byggs i 
radonsäkert utförande. 
 
Kommunens bedömning är att den föreslagna placeringen av ett nytt enbostadshus på 
del av fastigheten X kan ske utan att påverka landskapsbilden negativt. 
 
Väg upp till huset från infart från X bör inte ha lutning på mer än 1:12 för att klara 
lutningen för räddningsväg. Bedömning har gjorts att väg med denna lutning bör kunna 
anordnas på någon del av den föreslagna tomtplatsen.  
 
På ritningen är även inritat skorsten och kamin. Eldstad bör dels vara typ- och 
miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna 
över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden 
föreligger. 
 
Berörda grannar, Trafikverket och Miljöförbundet Blekinge Väst har getts möjlighet att 
lämna synpunkter. Inga negativa synpunkter har inkommit från grannar.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).    
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18 
Ansökan, daterad 2018-11-04 
Situationsplan, inkommen 2018-12-18 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-11-18 
Yttrande från Trafikverket, 2019-01-18 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-01-10 
Kopia på beslut om infart från Trafikverket, daterat 2018-10-08 
 
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 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 färdigställandegaranti 
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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 34 398 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 50 Pilen 3, Pilvägen 6. Rivning av byggnad och nybyggnad av verkstadshall 

2018/4301 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) på ansökan 
om bygglov och rivningslov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov och rivningslov 
ges sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2019-03-27. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-03-25. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser rivning av byggnadsdel samt nybyggnad av verkstadshall på fastigheten 
Pilen 3.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område A214 och ansökan strider mot gällande 
detaljplan då den tillåtna byggnadshöjden överskrids. Tillåten byggnadshöjd är 6 m och 
höjd enligt ansökan är 8,4 m. Detta medför en avvikelse mot gällande detaljplan på ca 
40 %.  
 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att göra om detaljplanen på fastigheten. 
Byggnadsnämnden beviljade positivt planbesked 2018-10-03 § 163, dnr 2018/2549. 
Planarbetet har dock inte påbörjats och påskrivet planavtal finns inte.  
 
Planområdet är delvis anlagt ovanpå Hunnemaradeponin som använts för deponering 
av alla typer av avfall under 50 år (mellan 1933 och 1983). Planområdet är klassat som 
potentiellt förorenat område (verkstadsindustri, utan halogenerade lösningsmedel). 
Miljöteknisk provtagning har gjorts på Hunnemaradeponin (2017). Den utförda 
miljötekniska undersökningen visar att påverkan på omgivningen är begränsad. Det 
finns därmed inte några konkreta förslag på förbättringsåtgärder vid Hunnemaradeponin 
kopplad till den markanvändning som är aktuell för närvarande.  
 
Berörda grannar och Miljöförbundet Blekinge Väst har getts möjlighet att lämna 
synpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18 
Ansökan, daterad 2018-12-11 
Situationsplan, inkommen 2018-12-11 
Plan- och sektionsritning, inkommen 2019-01-30 
Fasadritning, inkommen 2018-12-11 
Foton på byggnadsdel som ska rivas, inkomna 2018-01-08 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommit 2019-03-05 
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Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att nämnden föreslår avslag på ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Loci Fastigheter AB, Pilvägen 6b, 37434 Karlshamn 
Kontrollansvarig: X 
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§ 51 Eriksberg 1:2 Guöviksvägen 353. Nybyggnad av övernattningsstuga 

2019/289 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
Jävsituation 
 
På grund av jäv deltar inte Johan Wolgast (MP) i handläggningen i detta ärende. 
 
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 enkel övernattningsstuga/tält/glamping på fastigheten 
Eriksberg 1:2. Byggnaden är tänkt att uppföras vid Liljemon med utsikt över färsksjön. 
Byggnaden är 50 kvm och innehåller även en kamin.  
 
Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse.  
 
Byggnaden består av canvas tältduk, tältstomme av ekstänger med beslag av mässing. 
Bygganden värms upp av en kamin. Toalett är en gasoldriven förbränningstoalett och 
vatten fås genom färskvatten i behållare.  
 
Byggnaden är en del i Eriksbergs hotellkomplex. Byggnaden i sig är inte tillgänglig men 
det finns inom Eriksbergs hotellrumsbestånd tillräckligt många rum som är tillgängliga 
enligt BBR för att kraven på tillgänglighet för hotell ska vara uppnådda.  
 
På ritningen är även inritat skorsten och kamin. Eldstad bör dels vara typ- och 
miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60kW bör dels mynna 
över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden 
föreligger. 
 
Bygganden uppförs inne i Eriksbergs naturreservat och har inte bedömts påverka någon 
granne eller intilliggande markägare.  
 
Byggnation får inte påbörjas förrän Länsstyrelsen i Blekinge har beviljat en 
strandskyddsdispens och erforderliga tillstånd som krävs i ett naturreservat.   
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).   
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18 
Ansökan, daterad 2019-01-09 
Situationsplan, inkommen 2019-01-15 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-01-15 
 
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 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Erikberg Vilt och Natur AB, Guövägen 353, 374 96 Trensum  
 
Avgift 10619 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 52 Eriksberg 1:2, Guöviksvägen 353. Nybyggnad av komplementbyggnad 

(foderhus) 2019/290 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att fastställa X som kontrollansvarig. 
 
Jävsituation 
 
På grund av jäv deltar inte Johan Wolgast (MP) i handläggningen i detta ärende. 
 
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 enkel övernattningsstuga på pelare, där Eriksbergs gäster 
på nära håll kan ta del av utfodring av Eriksbergs djur. Byggnaden är 50 kvm och 
innehåller även en kamin.  
 
Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse.  
 
Byggnaden är ritad av arkitekterna Sandell Sandberg och planeras att utföras med 
fasad i formtryckt blankpolerad stålplåt, vasstak med solpaneler i söder och fönster med 
spegelglas. Bygganden värms upp av en kamin och el till belysning fås genom solceller. 
Toalett är en gasoldriven förbränningstoalett och vatten fås genom färskvatten i 
behållare.  
 
Byggnaden är en del i Eriksbergs hotellkomplex. Byggnaden i sig är inte tillgänglig men 
det finns inom Eriksbergs hotellrumsbestånd tillräckligt många rum som är tillgängliga 
enligt BBR för att kraven på tillgänglighet för hotell ska vara uppnådda.  
 
På ritningen är även inritat skorsten och kamin. Eldstad bör dels vara typ- och 
miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60kW bör dels mynna 
över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden 
föreligger. 
 
Byggnaden uppförs inne i Eriksbergs naturreservat och har inte bedömts påverka någon 
granne eller intilliggande markägare.  
 
Byggnation får inte påbörjas förrän Länsstyrelsen i Blekinge har beviljat en 
strandskyddsdispens och erforderliga tillstånd som krävs i ett naturreservat.   
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Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18 
Ansökan, daterad 2019-01-09 
Situationsplan, inkommen 2019-01-15 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-01-15 
Materialbeskrivning, inkommen 2019-01-15 
 
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 
 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till 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. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Eriksberg Vilt och Natur AB, Guöviksvägen 353, 374 96 Trensum 
Kontrollansvarig: X 
 
Avgift 15014 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 53 Linet 1 och Linet 2 Marklov 2018/4148 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om marklov. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om marklov 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 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 yttrande, inkommet 2019-01-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Benny Nilssons Byggnads AB, Hantverkaregatan 60, 374 37 Karlshamn 
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Avgift: 3000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 54 Rävabygget 4:1 Strandskyddsdispens för upplag 2015/4532 
 
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 upplag i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i 
ärendet 
 
att det mark- och vattenområde som åtgärden får ta i anspråk för ändamålet, är den yta 
inom planerat upplag som berörs av strandskyddsbestämmelser, enligt 
avgränsningskarta 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 strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § Miljöbalken för 
anläggande av upplag.  
 
Södra Cell behöver anlägga nya upplagsytor för att kunna utveckla sin verksamhet. 
Planläggning för industriändamål pågår för av del av fastigheten Rävabygget 4:1. Av 
ansökan berört område, ingår som en del i planområdet och planeras som industrimark. 
Avsikten är att strandskyddet inom planområdet ska upphävas i sin helhet. 
 
Planerade åtgärder berör områden med brukningsvärd jordbruksmark samt riksintresse 
högexploaterad kust. Av planbeskrivningen till samrådhandlingen framgår att det dike 
som berör området, kantas av bladvass och olika arter av vallgräs. Skyddande lövskog 
saknas, men diket kan ändå utgöra en lekplats för vissa grodarter. 
 
Sökanden åberopar två av sex särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § 
Miljöbalken. Fjärde skälet; att dispensen behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför det strandskyddade området. 
Sjätte skälet; att dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett annat mycket angeläget intresse. Av dessa bedöms fjärde skälet som mest relevant i 
sammanhanget.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. De ser dock helst att man prövar frågan om strandskydd i planärendet. 
Det är även viktigt att informera om att dispensen inte gäller området runt den al som är 
skyddad enligt 10 § i 7 kap. Miljöbalken.  
 
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. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-06 

Sida 20(32) 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18 
Ansökan, daterad 2015-11-18 
Situationsplan, daterad 2015-10-21 
Utdrag ur samrådshandling, inkommen 2015-11-25 
Avgränsningskarta, daterad 2019-02-18 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-01-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Södra Cell AB, Södra Cell Mörrum, 374 86 Mörrum 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9345 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 55 Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. - beslut om godkännande av 

antagandehandlingar 2013/2953 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande daterat  
2019-02-19  
  
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling 
daterad 2019-02-19. 
 
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 
 
Ansökan om upprättande av detaljplan inkom 2013-11-05 från Södra Cell Mörrum, 
hädanefter benämnt SCM, och 2015-12-02 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att 
upprätta en ny detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. (Södra Cell Mörrum).  
SCM tillverkar idag textil- och pappersmassa. För att utveckla verksamheten både ur 
kapacitets- och energisynpunkt krävs utökade ytor.   
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av SCM i riktning norrut. 
Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller 
ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och 
avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även 
till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen.   
För att balansera naturintressen (bland annat i form av fladdermöss och skyddsvärda 
träd) med exploateringsintresset, har delar av det ursprungliga planområdet uteslutits ur 
detaljplanen och vissa områden planlagts som ”Natur”.  
 
Byggnadsnämndens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen innebär 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. 
Den totala bedömningen är att detaljplanen medför begränsade och acceptabla 
miljökonsekvenser och utgör en lämplig plan för utveckling av ett viktigt 
verksamhetsområde inom Karlshamns kommun.  
 
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 17 december 2018 – 12 
januari 2019. Totalt inkom 17 yttranden som alla finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2019-02-19. Utifrån de inkomna synpunkterna har mindre 
justeringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Även vissa redaktionella 
ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av 
planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.    
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-19  
Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2019-02-19 
Planbeskrivning, daterad 2019-02-19  
Granskningsutlåtande, daterat 2019-02-19  
Samrådsredogörelse, daterad 2018-11-09 
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Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, daterad 2014-04-16  
PM Dagvatten, daterad 2018-10-30  
PM Klimatanpassning, daterad 2018-10-30  
Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, daterad 2018-11-16  
Bilagor till MKB:  
Bilaga 1: Plankarta  
Bilaga 2: Trafikbuller, detaljplan (inklusive bilaga), daterad 2014-04-14  
Bilaga 3: Inventering och bedömning av naturvärde, daterad 2014-05-14  
Bilaga 4: Undersökning av våtmarksmiljöer, Mörrums bruk, juni 2014, Mina Natur   
Bilaga 5: Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl, Miljöförbundet Blekinge Väst, 
2014-07-11  
Bilaga 6: Artinventering inför detaljplan för del av fastigheten, Enetjärn Natur AB 2016-
11-14  
Bilaga 7: Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk, Gustav 
Aulén, 2017-08-28  
Bilaga 8: Bedömning av effekter på fladdermusfaunan vid exploatering i anslutning till 
Mörrums bruk, Ecocom 2018-06-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Södra Cell Mörrum, 375 86 Mörrum 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Sandra Belic, ekonom  
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt 
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§ 56 Förhandsbesked för fastigheten X, 2018/1996 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet för fortsatt handläggning. 
 
Återremiss 
 
Negativt yttrande har inkommit från fastighetsägare som tidigare lämnat samma yttrande 
och motsätter sig att det byggs på berget i ärendet. Detta yttrande kom dock inte till 
nämndens kännedom i tid inför dagens sammanträde pga. tekniska problem. Det gör i 
sin tur att sökanden inte har fått möjlighet att inkomma med svar på yttrandet och att 
ärendet inte kan behandlas vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande frågar därför om nämnden vill avgöra ärendet under dagens sammanträde 
eller återremittera det och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om lokaliseringsprövning/förhandsbesked för rubricerad fastighet inkom  
2018-12-16 och bedömdes komplett 2018-12-18. 
Ansökan gäller en avstyckad del av X som är ca 10500 kvadratmeter stor. Sökanden vill 
bygga ett enbostadshus på den östra delen av fastigheten och ansluta en ny tillfartsväg 
på den norra delen av X, mot X. Inom fastigheten planeras en egen trekammarbrunn 
och egen dricksvattenbrunn då området ligger långt utanför verksamhetsområde för VA. 
 
Platsen är utpekad som brukningsvärd jordbruksmark men bedöms inte lämplig för 
ändamålet då det finns höjdskillnader och en del mindre flyttblock i området. En 284 
kvadratmeter stor yta på den södra delen av fastigheten ligger inom strandskyddat 
område. Bostadshus, vattenbrunn och avlopp ligger utanför strandskyddat område. 
Området är utpekat som radonriskområde och har ett högt utslag i den 
kommunövergripande flygstrålningskartan för uran med ca 5-8 ppm EU strålning. 
Byggnationen ska föregås av en markradonmätning alternativt kan byggnaden uppföras 
i radonsäkert utförande. Enligt Boverkets byggregler så får årsmedelvärdet av 
aktivitetskoncentrationen av radon i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m3. 
Radonmätning görs lämpligen under andra vintern som byggnaden används.  
 
Enligt Karlshamns kommuns vindbruksplan ligger delar av den tänkta avstyckningen 
inom en buffertzon på 500 meter från en vindyta som i vindbruksplanen är markerad 
som grön. Föreslagen vattenbrunn tangerar område för bygglovsstopp medan 
bostadshus och avlopp ligger utanför och bedöms därför inte påverkas av 
skyddsområde för bygglovsstopp.  
 
Sökt åtgärd bedöms vara förenlig med Karlshamns kommuns översiktsplan, Karlshamn 
2030 då enbostadshusets placering flyttats och anpassats till rådande landskapsbild. I 
en tidigare ansökan var huset placerat nära ett stup och var följaktligen mycket visuellt 
utsatt i landskapet vilket inte passade in i omgivande bebyggelse. Ett negativt yttrande 
inkom om föregående placering. Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse utformas och 
placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. Enligt traditionell 
bebyggelsetradition placeras bostadshus ej på toppen av höjder. Den i 
förhandsbeskedet sökta placering av bostadshus har flyttats längre norr ut, till en lägre 
placering, vilket ger bättre förutsättningar för vindskydd och innebär att bostadshuset 
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underordnar sig landskapets siluett. Ett villkor för positivt förhandsbesked är dock att 
bostadshusets anpassning till landskapsbild och bebyggelsetradition utreds vidare i 
bygglovsskedet. 
 
Sökanden har markerat ut tänkt tillfartsväg i sin ansökan. Vägen är ca 80 meter lång och 
sträcker sig över en höjdskillnad på ca 15 meter. 
Ur tillgänglighetssynpunkt är den inritade tillfartsvägen brant, rekommenderad 
maxlutning för en enskild väg är 12 % eller 1:8,3 (8,3 meter längd för varje meter i höjd). 
Den inritade tillfartsvägen vägen har en genomsnittlig lutning på 19 %, vilket motsvarar 
1:5 (5 meter längd för varje en meter i höjd). Eftersom inkomna handlingar saknar 
inmätta höjder är det svårt att bedöma om vägen kommer bli för brant eller om den 
utritade tillfartsvägen kan placeras på ett sådant sätt att den vägen kan dras till 
bostadshuset på ett lämpligt sätt. Ett villkor för positivt förhandsbesked är följaktligen att 
vägdragningen utreds vidare i bygglovsskedet. Räddningstjänsten behöver mer 
detaljerade vinklar där vägen möter tillfartsvägen och där tillfartsvägen möter gårdsplan 
för att kunna bedöma om de kan komma fram med sina fordon. 
 
På fastigheten finns även en gammal stenmur som enligt ansökan ska ha ett hål stort 
nog för att anlägga en enskild väg men vid inventering av platsen fanns inget hål i 
utpekad stenmur. Stenmurar i odlingslandskap är generellt biotopskyddsklassade, 
Länsstyrelsen bedömer dock att området där stenmuren historiskt ligger har brukats 
som jordbruksmark, men utgör idag ett annat ägoslag. Även om stenmuren inte 
omfattas av det generella biotopskyddet så har stenmurar höga naturvärden. Önskar 
man att flytta, ta ner eller på annat sätt påverka muren måste sökanden anmäla samråd 
med Länsstyrelsen innan detta sker. 
 
Ett negativt yttrande har tidigare inkommit från fastighetsägare som motsätter sig att det 
överhuvudtaget byggs på berget, vilket beskrivs som ytterst olämpligt. Den höjd som 
sökanden vill bygga sitt enbostadshus på kallas i folkmun för X, som har givit namn till 
byn X. Sökanden gavs tre veckor att inkomma med svar på yttrandet men har valt att 
inte lämna några synpunkter. Sökanden valde istället att inkomma med ytterligare en ny 
ansökan om förhandsbesked med en ny placering av bostadshuset. 
Därefter inkommer samma negativa yttrande från samma fastighetsägare som tidigare, 
vilken motsätter sig att det byggs på berget. Detta yttrande kom dock inte till nämndens 
kännedom i tid inför sammanträdet pga. tekniska problem. Det gör in sin tur att 
sökanden inte har fått möjlighet att inkomma med svar på yttrandet och ärendet inte kan 
behandlas vid dagens sammanträde. 
 
Villkor med stöd i plan- och bygglagen (2010:900, PBL) 2 kap. 3 § och 9 kap. 39 § 
 
Enligt 9 kap. 39 § PBL (2010:900) stycke tre, ska ett förhandsbesked innehålla de villkor 
som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som 
gäller för den kommande bygglovsprövningen. 
 
Enlig 2 kap 3 § PBL (2010:900) första och andra stycket ska planläggning med hänsyn 
till bland annat natur- och kulturvärden främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse samt främja en god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper. Tillfartsvägen måste följaktligen placeras och 
utformas på ett sätt som gör att den är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper. Bostadshuset ska placeras med hänsyn till rådande landskapsbild och 
bebyggelsetradition. 
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Kommunen bedömer att positivt förhandsbesked kan lämnas om ovanstående villkor 
uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-19 
Yttrande med erinran, inkommen 2019-02-05 
Ansökan, inkommen 2018-12-16 
Situationsplan, inkommen 2018-12-16 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen 2018-11-20 
Yttrande från Länsstyrelsen 2, inkommen 2019-01-25 
Yttrande från med erinran, inkommen 2018-10-07 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommen 2018-11-30 
Yttrande från VA, inkommen 2018-11-14 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommen 2019-01-31 
Yttran med erinran, inkommen 2018-10-07 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden: X 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
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§ 57 Detaljplan för del av X - beslut om granskning 2017/3336 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad sammanställning och bemötande 
av samrådssynpunkter, daterad 2019-02-18  
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterad 2019-02-18  
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med den aktuella planläggningen är att möjliggöra bebyggelse av en friliggande 
villa inom ett avgränsat naturområde på del av den privatägda fastigheten X. Grönytan 
är i gällande detaljplan, D15, reglerad som natur lämpad för närlek. Den nya 
detaljplanen ämnar ersätta detaljplan D15 för det aktuella planområdet.  
 
Planområdet består främst av en snårig och vildvuxen grönyta som är placerad mitt i ett 
bostadsområde strax väster om X. Vegetationen utgörs mestadels av lövsly och slån i 
en kuperad miljö. Det finns två ekar i planområdet som anses vara bevarandevärda men 
är inte utpekade som skyddsvärda träd enligt Länsstyrelsen. Det finns även stenrös på 
platsen som inte heller pekas ut som fornlämningar eller bevarandevärda formningar av 
Länsstyrelsen. I södra delen av planområdet finns schaktmaterial som, tillsammans med 
stenrös och den snåriga växtligheten, gör platsen svårtillgänglig och den anses därför 
inte vara lämpad för närlek i sitt befintliga tillstånd.  
 
Efter samrådstiden har få ändringar gjorts i detaljplanen. De största förändringarna 
handlar om att utöka planområdet så att den även inkluderar delar av X med tillhörande 
vändplan för att säkerställa att vändplanen har tillräckliga dimensioner i framtiden. Detta 
för att renhållningsfordon ska kunna vända utan att behöva backa, vilket de får göra 
idag. Om det i framtiden inte finns en tillräckligt stor vändplan har Västblekinge Miljö AB, 
vilka är ansvariga för kommunens avfallshantering, yttrat sig att de som bor längs X kan 
komma att behöva ta sina sopkärl till X.  
 
De huvudsakliga diskussionerna i de yttranden som har kommit in under samrådstiden 
handlar om det faktum att en grönyta tas i anspråk för att möjliggöra en villa. Då 
Länsstyrelsen inte har några direkta invändningar på planförslaget och dess påverkan 
på miljön, och då det finns god tillgång till grönytor i närheten till planområdet, har en 
avvägning gjorts att fortskrida med planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-19  
Plankarta, daterad 2019-02-18  
Planbeskrivning, daterad 2019-02-18  
Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter, daterad 2019-02-18  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-09-07  
Översiktlig geoteknisk utredning och radonutredning, daterad 1997-10-28 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-06 

Sida 27(32) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: X 
Ekonom Sandra Belic  
Stadsarkitekt Emina Kovacic  
Planarkitekt Anna Söderström 
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§ 59 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om 
 

 Ärendet X tillsammans med byggnadsinspektör Pär Jansson.  Bygglovsärendet 
är korrekt hanterat och ärendegången har varit tydlig och klar från kommunens 
sida. (Yttrande tillsammans med bilder från klagande har inkommit och nämnden 
tar del av dessa handlingar).  

 
 Matvik 

 
 Länsövergripande satsning på bostadsförsörjning 

 
 Detaljplan Hällaryd 

 
 Detaljplan Lekia 

 
 Ny intressent i Skogsborg 

 
 Stationsområdet återkoppling 

 
 Länsstyrelsen på besök 

 
 Hus och hem mässa 

 
 Tomatodling uppdatering 

 
 Janneberg och Strömma 

 
 Upphandling  

 
 Rekrytering 
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§ 60 Redovisning av delegationsbeslut 6 mars 2019 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 perioden 2019-02-01 – 2019-02-20.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 6 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-06 

Sida 30(32) 

 
 
§ 61 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 

  
 
  
 
 

    
 
  
 
 
 
 

2019-02-06 X Fastighetsreglering – avslutad                           
förrättning 
 

2019-02-08 X Avstyckning – avslutad förrättning 
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§ 62 Handlingar för kännedom 6 mars 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 1-20 februari 2019 redovisas:  
 
Ärendenr § Datum Ärende  

 
2018/3751 12/19

  
2019-02-04 X. Beslut från LST 526-605-2019, att inte pröva 

BN:s beslut om beviljad strandskyddsdispens för 
tillbyggnad. 
 

2018/3370 13/19 2019-02-05 X. Beslut från LST 526-637-2019, att inte pröva 
BN:s beslut om beviljad strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad, murar och tillbyggnad av 
enbostadshus. 
 

2018/3331 14/19 2019-02-06 X. Beslut från LST 526-655-2019, att inte pröva 
BN:s beslut om beviljad strandskyddsdispens för 
grävning och schaktarbete på fastigheten. 
 

2017/1429 15/19 2019-02-06 X. Slutligt beslut från Mark- och 
miljööverdomstolen, att inte bevilja 
prövningstillstånd i mål nr P 509-19. 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-02-21 
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§ 63 Beslutsuppföljning 6 mars 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
PLANPLAN 2019-02-19 
Ärenderapport Mätning 2019-02-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


