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§ 64 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Lars Hasselgren (M) att justera protokollet §§ 64-85. 
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§ 65 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med ändring enligt sammanfattning nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Tonnie Philipsson (V) anmäler en övrig fråga som läggs sist på dagordningen. 
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§ 66 Kastanjegården 3:2 Nybyggnad av kommunikationsmast 2018/4375 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
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 kommunikationsmast på fastighet Kastanjegården 3:2. 
E.ON har ansökt om lov för att uppföra en fackverksmast som är 21 meter hög och som 
skall säkerhetsställa en stabil drift i elnätet samt för elnätets säkerhet och 
kommunikationer med E.ON Energidistribution AB. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplan C20, där Es området betecknas som ett 
specialområde och får endast användas för transformation och därmed samhörigt 
ändamål. 
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter. Yttranden har inkommit med att det är 
oklart hur strålningen från en kommunikationsmast orsakar hälsoproblem i framtiden. 
E.ON har bemött grannarnas synpunkter i skrivelse daterad 2019-02-25. Befintlig mast 
ersätts med en ny och högre. Strålningen från den högre masten är mindre än från den 
befintliga.  
 
Luftfartsverket har haft ärendet på remiss och har p.g.a. den låga höjden inget att erinra. 
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-11 
Ansökan, daterad 2018-12-17 
Skrivelse från E.ON om strålning, inkom 2019-02-25 
Situationsplan, inkommen 2018-12-17 
Fasadritning, inkommen 2018-12-17  
Yttrande från granne X, inkommen 2019-01-19 
Yttrande från granne X inkommen 2019-01-24 
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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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: E.ON Energidistribution AB X 205 09 Malmö 
Kontrollansvarig: X 
Granne: X 
Granne: X 
 
Avgift 10 200 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 67 XX, X. Nybyggnad av nätstation 2018/4339 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan-och bygglagen (2010:900). 
 
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 
 
E.ON har i samarbete med Vattenfall ansökt om att uppföra en transformatorstation på 
fastigheten XX, som är belägen längs med X. 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig.  
 
Det har till byggnadsnämnden inkommit två yttrande med erinran. Båda yttranden 
kommer från fastighetsägare X.  
Båda yttranden handlar om att de tycker transformatorstationen kommer för nära deras 
fastighet och att de kommer att se den från sin veranda. De önskar en annan placering 
ca 20 m närmare X.  
 
Placeringen hamnar ca 7 m från den sydöstra hörnan av tomtgränsen till X och platsen 
har utpekats som lämplig i samarbete med kommunens markförvaltare Martin 
Einarsson. Att hitta en annan plats anser E.ON inte fungerar, då det längre ifrån blir mer 
lutande markförhållanden och att Vägverket ska ha plats för att anordna en cykelväg 
längs X.  
 
Transformatorstationen ska målas i en grön färg som väl kommer att kamouflera den, 
med tanke på den vegetation som finns i området mellan huset på X och den tänkta 
placeringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-11 
Ansökan, daterad 2018-12-11 
Situationsplan, inkommen 2018-12-17 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-12-17 
Yttranden från grannar, inkomna 2019-02-17 
Svar på yttrande från byggherren, inkommit 2019-03-11  
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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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: E.ON Energidistribution AB, Munkahusvägen 181, 37431 Karlshamn 
Grannar: X 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn 
 
Avgift 5 375 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 68 X Rivning delar av komplementbyggnad, utvändig ändring av enbostadshus 

2018/4151 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
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 rivning av delar av gårdsbyggnad, fasadändring på enbostadshus samt 
nybyggnad av balkong/altan. Alla åtgärder är tänkta att utföras på gårdssidan av huset.  
Fastigheten, X, är ett äldre enbostadshus, uppfört någon gång i slutet av 1800-talet och 
är klassificerat i Bevarande- och utvecklingsplanen för Karlshamns innerstad (BUP’en), 
som en fastighet med högt kulturhistoriskt värde. 
 
Sökanden har angett att de önskar riva drygt hälften av gårdshuset som de anser vara 
eftersatt och svårt att renovera. Då även gårdsbyggnaderna är markerade som äldre 
och med högt värde i BUP’en har en begäran gjorts att sökanden tar hjälp av en 
sakkunnig i kulturmiljöfrågor för att undersöka skicket och göra en dokumentation av 
byggnaden.  
 
Sakkunnig på Blekinge Museum bekräftar att delar av gårdsbyggnaden inte går att 
renovera, då den är rötskadad och svampangripen. En mindre eldsvåda har även 
skadat delar av innertaket. Dokumentation och uppmätning av de delar som önskas 
rivas är gjord och vår uppfattning är att rivningslov bör kunna ges, då det rör sig om en 
byggnad som till viss del inte går att renovera på grund av dess dåliga skick. Sökanden 
önskar att behålla och rusta upp de återstående delarna.  
 
Ansökan gäller uppförande av plank som ska ersätta de rivna delarna av gårds-
byggnaden. Planket är tänkt att utföras i träpanel och färgsättning är gjord i dialog med 
grannfastighetens ägare som önskar samma kulör (ljusgrå), som sitt boningshus. 
Höjden blir samma som bakväggen på befintlig gårdsbyggnad.  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-27 

Sida 11(38) 

 
 
 
Ansökan gäller även montage av nya fönsterpartier och altandörr i befintligt matrum. 
Befintligt fönster i matrum mot öster ersätts av ett större fönsterparti. Mot norr installeras 
ett nytt parti och altandörr. Dessa är tänkta att utföras i trä i äldre modell, liknande 
husets befintliga fönster. Idag har huset vitmålade fönsterbågar, men ansökan gäller 
byte av kulör till mörkblått. Bytet av kulör gäller alla fönster på huset, även mot gatan. 
Foder i vitt.  
 
Föreslagen fasadändring får anses som varsam och förvanskar inte fastigheten. 
Material, tidstypiska för byggnadens tillkomst, samt fönstertyp med fast spröjs, kommer 
att användas. 
 
Vidare gäller ansökan uppförande av balkong/altan i anslutning till matrum på andra 
våningen. Altanen är tänkt att byggas i tomtgräns mot befintlig brandmur i väster och 
mot nytt plank i norr. Då uppförandet av altan i nära anslutning till grannfastighet kan 
innebära olägenhet har vi hört de två berörda grannarna. Synpunkter har inkommit och 
en invändning som rör höjden på räcket mot granne i väster har beaktats av sökanden 
som valt att sänka altangolvet så att räcket blir 1,5 meter över altangolvet, då detta har 
önskats av grannen. Altanräcket mot gård är tänkt att utföras i stil med den snickarglädje 
som återfinns som dekorativt inslag på bostadshuset. Snickerier målas vita.  
 
Bedömningen har gjorts att montaget av nya fönster och byggnation av altan inte 
innebär en betydande olägenhet för omgivningen. Att bo i tät kvarterstad medför att man 
får räkna med viss insyn från grannfastighet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-11 
Ansökan, daterad 2018-11-27 
Beskrivning av ansökan, daterad 2019-03-03 
Kommentarer nytt fönsterparti, bilaga 1, daterad 2018-11-23 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, bilaga 2, daterade 2018-11-25 
Ritning altan, daterad 2018-12-27  
Situationsplan, bilaga 3, inkommen 2018-11-29 
Kompletterande information om rivning, inkommen 2019-01-13 
Plan- och fasadritningar plank, bilaga 6 daterad 2019-03-03  
Fasad- och detaljritningar plank, bilaga 6b daterad 2019-03-07 
Foto färgsättning plank, inkommet 2019-03-08 
Yttrande från granne X, daterat 2019-02-12 
Yttrande från granne X, inkommet 2019-02-20 
Svar på yttrande samt revidering av altanräcke, inkommet 2019-03-08 
Dokumentation gårdshus från Blekinge Museum, inkommen 2019-03-08 
 
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 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Granne: X 
Granne: X 
 
Avgift 9100 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 69 X Nybyggnad av båthall 2017/1186 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § 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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av båthall i norra delen av fastigheten X. Hallen kommer att 
innehålla plats för förvaring och rekonditionering av båtar, en lagerdel för webbutik och 
ett mindre kontor. Byggnaden får en sockel i betong med fasader i grå träpanel och ett 
svart sadeltak i plåt. Fönster och portar i svart. Höjd till taknock bli cirka 7,2 meter från 
marknivån och byggnadsarean 457 kvm. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan D22 som vann laga kraft 2013-08-23 och åtgärden 
bedöms vara förenlig med denna. 
 
De planbestämmelser som gäller på platsen för byggnation är att marken ska användas 
för byggnader och anläggningar med anknytning till marin verksamhet (V1), byggnader 
ska uppföras med huvudsakligen träfasad och totalhöjden (nockhöjd) för huvudbyggnad 
får max vara 7,5 meter. Verksamheter inom planområdet får inte vara störande för 
omgivningen.  
 
I övrigt gäller en lägsta grundläggningsnivå på +2,5 meter (utifrån kommunens då 
gällande koordinatsystem för höjd, RH00) alternativt en konstruktion som genom 
särskild grundläggning inte riskerar att skadas av vatten.  
 
Sökanden har redovisat en konstruktion som upp till cirka +3 meter över havet  
är gjord helt i betong och att golvytan inne i hallen är tänkt att asfalteras. Sammantaget 
görs bedömningen att grundkonstruktionen är av enklare typ som inte skadas av 
eventuella översvämningar. 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.  
 
I hamnområdet finns idag en blandning av bostadshus, mindre sjöbodar och andra 
byggnader för hamnverksamhet. Byggnaden är tänkt att placeras på en grusad yta i 
områdets norra utkant som tidigare har tjänat som uppställningsplats för båtar. Öster om 
platsen finns vassbevuxen naturmark med bryggor ut i vattnet. Detaljplanen reglerar inte 
största tillåtna byggnadsarea. Aktuell yta har en area på cirka 2300 kvm. Byggnaden 
kommer ianspråkta cirka 20 % av denna area.  
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Bedömning har gjorts att det är i den norra delen av hamnen, längst in i viken, nära den 
bakomliggande höjden som placering av en större byggnadsvolym lämpar sig. 
Avståndet till närmsta bostadshus är cirka 60 meter och platsen för byggnation ligger på 
en plushöjd på cirka 2 meter över havet och taknocken hamnar på cirka 9 meter över 
havet. Bostäderna sydväst om platsen ligger på en platå med plushöjd från 6 meter och 
uppåt. Norr om platsen finns ett högre beläget bostadsområde. Här ligger marknivån på 
10 meter över havet och uppåt. Byggnaden kommer att bli synlig men bedömning är 
gjord att havsutsikten inte kommer att skymmas för de boende.  
 
Då byggnadsvolymen är stor har sökanden önskat att bryta ner de större fasaderna 
något genom att utföra fasaden i både liggande och stående träpanel. Fönster på 
långsidan ger variation. Färgsättning är gjord med tanke på att byggnaden inte ska 
sticka ut i det omkringliggande landskapet.  
 
Vi gör bedömningen att byggnaden genom sin placering och utformning tar tillräcklig 
hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan (2 kap. 6 § PBL). Kravet om en god form-, färg- och materialverkan 
uppfylls (8 kap. 1 § PBL). Bedömning görs att åtgärden inte kommer att medföra en 
sådan påverkan på omgivningen som innebär betydande olägenhet (2 kap. 9 § PBL). 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-10 
Ansökan, daterad 2019-03-13 
Kommentarer från sökanden, inkomna 2019-03-14 
Situationsplan, inkommen 2019-03-14 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-03-14 
Foto, referens på färgsättning, inkommen 2019-03-14 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 
 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. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Kontrollansvarig: X 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn 
 
Avgift 17100 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 70 X Nybyggnad av komplementbyggnad 2019/800 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad på rubricerad fastighet. På platsen 
ligger idag en äldre bod som kommer att rivas. Tomten sluttar men den tänkta 
placeringen ligger mellan två boningshus där marken är relativt plan. Minsta avstånd till 
tomtgräns är cirka 13 meter och till strandlinjen cirka 70 meter.  
  
Byggnaden får en traditionell utformning med träpanel målad med falurödfärg, vita 
fönster samt ett svart papptak. Den kommer att innehålla två gästrum, hygienutrymme 
samt en mindre verkstad. Byggnadens area blir totalt 48 kvm. 
 
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. 
 
Byggnationen bedöms inte påverka landskapsbilden negativt. 
 
Berörda grannar och övriga fastighetsägare är tillskrivna. Inga negativa yttranden har 
inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-10 
Ansökan, inkommen 2019-02-21 
Situationsplan, inkommen 2019-02-18 
Plan- och fasadritningar, inkomna 2019-02-18 
Foton från platsen, inkomna 2019-02-18 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-27 

Sida 17(38) 

 
 
 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 
 
Beslutet skickas för kännedom till övriga fastighetsägare: 
 
X 
X 
X 
 
Avgift 12206 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 71 X Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 2019/791 
 
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 fritidshus i huvudsaklig överensstämmelse 
med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till tillbyggnaden får endast tas i anspråk den yta som är markerad på 
tomtplatsavgränsningskartan som hör till detta beslut 
 
att tomten tydligt ska avgränsas mot vattnet med staket, häck, stenrad eller liknande. 
 
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 
fritidshus. Tillbyggnaden redovisas vara cirka lika stor som befintligt fritidshus.  
 
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. Fastigheten bebyggdes med 
byggnad redan 1946 långt innan strandskyddet infördes 1975.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Ingen redovisning har gjorts men på inlämnade foton går det att se att marken 
är skött gräsmatta och tomtmark.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
Förutom strandskyddsdispens så måste även bygglov beviljas och startbesked ges 
innan byggnation får uppföras.  
 
Då fastigheten gränsar till allmän mark närmast vattnet, som allmänheten ska ha tillgång 
till så ska fastigheten avgränsas från vattnet med staket, häck, stenrad eller liknande. 
 
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 2019-03-07 
Ansökan, inkommen 2019-02-17 
Situationsplan, inkommen 2019-02-17 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-02-28 
Tomtplatsavgränsning, daterad 2019-03-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9765 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 72 Samariten 2 Om- och tillbyggnad av moduler 2018/2417 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
På grund av jäv deltar inte Tonnie Philipsson (V) i handläggningen av detta ärende. 
 
att föreslå avslag på bygglovsansökan med stöd av 9 kap. 30 § samt 8 kap. 1 § plan- 
och bygglagen (2010:900) 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
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 2019-04-17. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-04-15. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser permanent bygglov för enplans vårdbyggnad samt ombyggnad av 
befintlig byggnad. I ansökan är byggnaden redovisad med materialen grå skiva och grå 
plåt på fasad, svart papptak och vita lättmetallfönster.  
 
De byggnader som ansökan avser, som står på platsen idag, är beviljade med 
tidsbegränsade bygglov och är av en tillfällig karaktär. De skulle uppfylla ett tillfälligt 
behov och skulle sedan tas bort. Byggnaderna är av modulmodell och deras utseende 
och utformning står för en tillfällig arkitektur som ska vara lätta att ta bort eller att ersätta.  
 
Sedan de tidsbegränsade loven gavs har detaljplanen ändrats. Detaljplanen vann laga 
kraft 2015-01-22  Bland annat har bestämmelse i detaljplanen F1 införts: Byggnad ska 
gestaltas med hänsyn till det exponerade läget vad gäller utformning samt material- och 
färgval. Byggnad ska utföras med en variation i fasadmaterial och fasadliv.  
 
De tidsbegränsade loven har löpt ut och nu ansöker sökanden om permanent lov. Vid 
permanent lov ska handläggningen ske som om byggnaderna inte fanns på platsen idag 
och granskas mot alla bestämmelser som om de vore nya.   
 
Utseendet på byggnaderna strider mot planbestämmelsen F1 i detaljplan som vann laga 
kraft 2015-01-22. Utseendet på byggnaderna uppfyller inte heller de krav på god form-, 
färg- och materialverkan som finns i 8 kap. 1 § plan- och bygglagen. Att utseendet en 
gång prövats i ett tidsbegränsat lov, där man kan göra mindre undantag, gör inte att 
samma utseende kan accepteras på byggnader som ska stå permanent på platsen.  
 
Sökanden har kontaktats med rekommendation att byta moduler till några med högre 
arkitektonisk kvalité eller inkomma med förslag på hur man kan ändra de befintliga 
modulernas utseende, så att de stämmer med detaljplanens krav om hög nivå på 
utformning, material och färg. Sökanden har valt att låta byggnadsnämnden avgöra 
ärendet på befintliga handlingar. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-11 
Ansökan, daterad 2019-01-02 
Situationsplan, inkommen 2019-01-08 
Översiktskarta, inkommen 2019-01-08 
Plan- och fasadritningar, inkomna 2019-01-08 
Foton, inkomna 2019-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Region Blekinge, 371 81 Karlskrona  
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§ 73 XX Strandskyddsdispens för nybyggnad av stuga 2019/668 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag till ansökan om dispens för nybyggnad av stuga med stöd av 7 kap. 18 
b § och 18 c § miljöbalken. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om strandskyddsdispens ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-04-17. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-04-15. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av stuga 
på 30 kvm. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökanden har även angett 
skälet att området genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden är 
 
Området är ett sommarstugeområde med vissa inslag av permanentboende. 
Områdets natur mellan husens tomter består av klippor, små gläntor och lite blandskog. 
Platsen för dispensen är ett litet område täckt med gräs och sly mellan och 
bakom några andra hus. Det finns en stig nedanför mot kustlinjen som används av 
människor och som kan ha ett friluftsvärde, men den aktuella platsen är lite svårforcerad 
och används inte enligt sökanden. Platsen kan vara tillhåll för vissa insekter och kanske 
något smådjur enligt sökanden. Det behöver inte kapas ner några träd för åtgärden. Så 
fåglar (och andra djur och insekter som vistas i träd) påverkas inte heller. Sökanden gör 
bedömningen att åtgärden inte kommer att påverka något för varken människor, djur 
eller växter, utom i någon grad visuellt. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att särskilt skäl 
saknas och att strandskyddsdispens därmed inte kan beviljas. Se vidare i 
Miljöförbundets yttrande.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
varvid dispens inte kan ges. Ett redan i anspråkstaget område utgörs ofta av en 
etablerad hemfridszon eller en beslutad tomtplatsavgränsning (redan använd och skött 
tomt), vilket inte är fallet i ansökan, (hänvisning till domar MÖD 2006:35 och  
MÖD 2006:45). Angående det andra skälet sökanden åberopar så finns det ingen 
bebyggelse eller liknande mellan platsen för den sökta dispensen och strandlinjen varför 
skälet inte är tillämpbart. Det räcker inte att det finns bebyggelse runt omkring, utan 
bebyggelsen som redan finns ska avskilja det området som ansökan avser från 
strandlinjen.  
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-27 

Sida 23(38) 

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-07 
Ansökan, inkommen 2019-02-07 
Bilaga 1, inkommen 2019-02-07 
Situationsplan, inkommen 2019-02-07 
Foton, inkomna 2019-02-07 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-03-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
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§ 74 Pilen 3 Rivning av byggnad och nybyggnad av verkstadshall 2018/4301 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § 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. 
 
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 
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Foton på byggnadsdel som ska rivas, inkomna 2018-01-08 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommit 2019-03-05 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att byggnadsnämnden 
 
beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
beviljar rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
fastställer X som kontrollansvarig. 
  
Ordföranden motiverar sitt yrkande med att platsbesök har gjorts av nämndsledamöter 
och där konstaterades att det på fastigheten finns en befintlig byggnad som avviker från 
detaljplanen vad gäller höjd. 
 
Bedömning ska göras om utgångsläget på fastigheten är planenligt eller om den 
avvikelse som finns har beviljats vid tidigare bygglovsgivning. Bedömning har gjorts att 
den avvikelse som finns är beviljad i en tidigare bygglovgivning. Bedömning ska sedan 
göras om den avvikelse som redan har beviljats tillsammans med den som nu är 
föremål för granskning tillsammans kan anses vara en liten avvikelse. Bedömning har 
här gjorts att på just den här fastigheten med det läge och befintliga byggnader så är det 
en liten avvikelse. Med detta i beaktande så ska en sammanvägd bedömning av 
avvikelserna göras, varje gång ett bygglovsärende granskas med planavvikelse på 
berörd fastighet.  
 
Höjden på ansökt åtgärd är inget främmande element i den angränsande omgivningen 
och bedöms inte utgöra en betydande olägenhet eller avvika från bebyggelsekaraktären 
på platsen. 
  
Del av byggnad som sökanden vill riva har inget rivningsförbud i detaljplan och heller 
inga sådana historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden som gör 
att rivningslov bör nekas.  
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar avslag på ansökan om bygglov och rivningslov. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition och finner byggnadsnämnden besluta enligt 
ordförandens förslag till beslut.  
 
Reservation 
 
Tonnie Philipsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Loci Fastigheter AB, Pilvägen 6b, 37434 Karlshamn 
Kontrollansvarig: X 
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Avgift 52 361 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 75 Förhandsbesked för XXX, X 2018/1996 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan med villkoret att bostadshuset ska placeras med hänsyn 
till rådande landskapsbild och bebyggelsetradition samt att tillfartsvägen placeras och 
utformas på ett sätt som gör att den är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper. 
 
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  
2018-12-16 och bedömdes komplett 2018-12-18. 
Ansökan gäller en avstyckad del av XX 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 XX, mot XX. 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.  
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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 men inga negativa yttranden har inkommit angående 
bostadshusets nya 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 
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 inkom 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 2019-03-06 pga. tekniska problem. Det innebar in 
sin tur att sökanden inte har fick möjlighet att inkomma med svar på yttrandet och 
ärendet återremitterades till dagens sammanträde. Ytterligare yttranden från sökanden 
har inte inkommit. 
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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. 
 
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 
Yttrande med erinran, inkommen 2018-10-07 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden: X 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
 
Avgift 10 511 kronor   611-311-2020-696, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 78 X Lokaliseringsprövning/förhandsbesked 2019/468 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan 
 
att med stöd av 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), villkora att infart till X kan 
lösas innan bygglov ges.  
 
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. 
 
På platsen som ska exploateras finns åkerholmar, stenmurar och odlingsrösen. 
Åkerholmar, stenmurar och odlingsrösen i anslutning till jordbruksmark omfattas av det 
generella biotopskyddet i 7 kap. 11 § miljöbalken som beskriver att en verksamhet eller 
en åtgärd inom ett biotopskyddsområde inte får bedrivas eller vidtas om naturmiljön 
riskerar skadas. Om det finns särskilda skäl kan dispens från förbudet ges i det enskilda 
fallet. Ska platsen exploateras krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna vilket 
söks hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer då vilka av biotoperna som kommer 
påverkas och om de i så fall kräver en dispens från bestämmelserna. 
 
Sammanfattning 
 
2019-01-23 inkom en ansökan om förhandsbesked för en ny padelhall på del av 
fastigheten XX. Den 25 januari skickades mottagningsbevis till sökanden och den 1 
februari togs delegationsbeslutet att ansökan inte var fullständig. 2019-02-06 inkom 
kompletteringen och ansökan ansågs då vara komplett.  
 
Ansökan gäller avstyckning av den kommunägda fastigheten XX och byggnation av en 
ny padelhall med tillhörande parkering och infart i ett befintligt industriområde. 
Padelhallen planeras bli ungefär 24 x 54 meter och ha en byggnadshöjd på ungefär 7 
meter. Runt byggnaden ska det finnas asfalterad yta med parkering. Infarten planeras 
bli cirka 6 meter bred.  
 
I förhandsbeskedet prövas ändamålet (idrottsanläggning) mot den gällande 
detaljplanens, B86, syfte (industriutveckling). Idrottsanläggningen anses tillgodose ett 
allmänt intresse samtidigt som den skapar en funktionsblandning i närområdet. 
Padelhallen bedöms även kunna öka säkerheten för omkringliggande verksamheter 
eftersom människor kommer vistas i området även efter normal arbetstid och på helger.   
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På platsen som är tänkt att avstyckas finns flertalet biotoper; två åkerholmar, två 
stenmurar i jordbruksmark och två odlingsrösen i jordbruksmark. Vid en eventuell 
påverkan av någon av dessa biotoper krävs en biotopskyddsdispens från länsstyrelsen, 
innan exploatering påbörjas, se upplysningar ovan. Exempelvis kommer de två 
stenmurarna påverkas om infart ska lösas enligt ansökan. Vilka biotoper som kan 
påverkas bedöms genom samråd mellan Sökanden och Länsstyrelsen Blekinge. 
 
Vid avstyckning ska parkområdet i östra delen av planområdet fortsätta vara i kommunal 
ägo, då den är reglerad som allmän plats i den gällande detaljplanen. Avgränsningen 
ska därför justeras i samråd mellan kommunen, Sökanden och Lantmäteriet innan 
avstyckningen genomförs.  
 
Det finns idag ingen gång- och cykelväg ner till den aktuella tomten. Detta anses vara 
en brist ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom det rör sig en stor mängd tung trafik i 
området. Det rekommenderas att från kommunens sida förlänga den trottoar som finns 
vid X idag så att den sträcker sig längs hela vägen. Om en utveckling av idrott sker i 
södra delen av industriområdet bör även cykelmöjligheterna förbättras i området, vilket 
är gynnsamt även för de som har närliggande verksamheter som sin arbetsplats.  
 
Samlad bedömning 
Att bygga en idrottsanläggning inom ett industriområde är inte en självklarhet, främst ur 
säkerhetssynpunkt för de som ska ta sig till och från anläggningen. Förhandsbeskedet 
bedöms ändå vara positivt i den bemärkelsen att den typen av verksamheter på sikt kan 
fungera som katalysator för en generell ökad trafiksäkerhet i närområdet. Samtidigt 
skapas en funktionsblandning i området som dessutom ligger nära kollektivtrafik och 
gång- och cykelvägen längs X.  
 
Biotopskydden på platsen begränsar exploateringen och kan eventuellt försena 
bygglovet, då dispens krävs för berörda skyddsområden innan byggnation kan påbörjas. 
Detta anses komplicera, men inte förhindra, förhandsbeskedet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-11 
Ansökan, inkommen 2019-01-23  
Situationsplan, inkommen 2019-01-23, komplettering 2019-02-06 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2019-02-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: X 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt: Emina Kovacic 
Planarkitekt: Anna Söderström 
 
Avgift 10 742 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 79 Detaljplan för delar  av Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1 (Brandstation) - 

Beslut om att starta planarbete 2018/3724 
 
På grund av jäv deltar inte Gitte Ejdetjärn (S) och Stefan Sörensson (L) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
delar av Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1 (Ny brandstation). 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun ansökte om planläggning för ny brandstation vid Oljehamnsvägen 
samt om planläggning av ersättningsmark för kyrkogård 2018-10-24. 
Byggnadsnämnden ställde sig 2018-12-05 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att 
stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2018-12-05. Protokollsutdrag BN § 206/2018. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: William Lavesson, Karlshamns kommun  
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt 
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§ 80 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om 
 

 Översiktsplan aktualitetsförklaring 
 Möte med Best Western angående pågående detaljplan 
 Info om kommande markanvisning 
 Styrgrupp Mörrums skola 
 Ärende till kommunstyrelsen ang. äskande för bygglovsprogram 
 Intervjuer bygglovarkitekt 
 Möte angående X med sakägare 
 Dialogmöte med Miljöförbundet Blekinge Väst 
 Startmöte för fördjupad riskbedömning för stationsområdet 
 Värdegrundsarbete ”Vi på samhällsbyggnad” 
 Info om aktuellt rättsfall 
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§ 81 Redovisning av delegationsbeslut 27 mars 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 2019-02-21 – 2019-03-13. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-02-21 - 2019-03-13 
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§ 82 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas  
 
 
2019-03-06 Karlshamn Torarp  

s:4, 4:13 och 
Ingegärdahäj s:2  

Ledningsrätt för VA – avslutad  
förrättning  

   
2019-03-01 Karlshamn Torarp 

2:18 och 4:12 
Fastighetsreglering – avslutad 
förrättning 

   
2019-03-05 Karlshamn Ruan 1:3 

och Ruan 1:11 
Fastighetsreglering – avslutad 
förrättning 
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§ 83 Handlingar för kännedom 27 mars 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-02-21 – 2019-03-14 
redovisas 
 
Ärendenr  §  Datum  Ärende  
2018/2297 16/19 2019-02-26 X. Beslut från LST, avvisar överklagandet i frågan 

om utmätning och överklagandet i övrigt. 
2018/3022 17/19 2019-03-11 X. DOM i mål nr P 1114-19 - MMD avslår 

överklagandet och överlämnar ärendet till BN för 
handläggning. 

2017/3011 18/19 2019-03-12 Protokollsutdrag KS § 68/2019 Fördelning av 
medel för ökat bostadsbyggande. 

2018/3572 19/19 2019-03-07 X. Beslut från LST att inte överpröva kommunens 
beslut om strandskyddsdispens på fastigheten. 

2012/2167 20/19 2019-03-05 X. DOM i mål nr P 1377-18 - utdömande av vite. 

2018/3953  21/19 2019-03-01 Missiv KF § 15/2019 Förtydligande 
inkallelseordning avseende Sverigedemokraterna 

2019/26 22/19 2019-02-28 Protokoll FSG samverkansgruppen SHBF 2019-
02-12 

2017/3870 23/19 2019-03-06 X. DOM i mål nr P 718-19 MMD avslår yrkande 
om syn och avslår överklagandet 

 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-14 
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§ 84 Beslutsuppföljning 27 mars 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
PLANPLAN 12 mars 2019 
 
Ärenderapport Mätning 2019-03-14 
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§ 85 Övrig fråga  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ge stadsbyggnadschef Emina Kovacic i uppdrag att stämma av ärendet med 
förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson och återkomma till nämnden med svar   
på sammanträdet 2019-04-17.  
 
Sammanfattning 
 
Tonnie Philipsson (V) framför en fråga från kommunmedborgare angående ett område 
mellan äldreboendet Gustavsborg och Preem på Erik Dahlbergsvägen, vilket ofta är 
väldigt nedskräpat av bl. a. fimpar. Frågan är om det finns något som kan göras åt 
saken inom byggnadsnämndens verksamhetsområde eller om ärendet faller inom 
teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Enbart fimpar räknas inte som 
ovårdad tomt. Stadsbyggnadschef Emina Kovacic stämmer av frågan med Ulrika 
Nordén Johansson som är förvaltningschef gentemot både byggnadsnämnden och 
teknik- och fritidsnämnden. 
 
 
 
 
 


