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Tjänstgörande 
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  ersätter  
Ulf Månsson (S)  Tonnie Philipsson (V) §§ 91,  

97-103 
 

 

Närvarande 
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Kerstin Linde (S) 
Johan Wolgast (MP) 
Ingvar Andersson (S) 
Lennart Lindqvist (S) 
 

Övriga Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Pär Jansson, byggnadsinspektör §§ 86-89 
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 86-92 
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Paragrafer §§ 86 - 103  

Utses att justera Kennet Bengtsson (S) 
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Sekreterare …………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 Kennet Bengtsson  
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§ 86 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Kennet Bengtsson (S) att justera protokollet. 
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§ 87 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att punkten boråd läggs till sist på dagordningen 
 
att i övrigt fastställa dagordningen. 
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§ 88 Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2019-2022 2019/116 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta verksamhetsplan 2019-2022 för byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommande år inom byggnadsnämndens verksamhet kommer att präglas av olika former 
av effektivisering. Inom bygglov kommer en digitaliseringsprocess att påbörjas i syfte att 
underlätta ärendehanteringen, skapa större transparens och minska klyftan mellan 
medborgare, kommunens tjänstepersoner och folkvalda. Parallellt med kommer det att 
utföras en generell översyn av processer i syfte att utveckla verksamheten. När det 
gäller planverksamhet kommer, förutom löpande verksamhet, planering av nya områden 
och upprättande av planprogram och detaljplaner av de nyförvärvade markområdena att 
påbörjas. Mätningsverksamheten påverkas indirekt av de val plan- och 
bygglovverksamheten prioriterar då de servar dessa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse, 2019-04-10 
Förslag till verksamhetsplan BN 2019-2022 
Bilaga 2 Internkontrollplan 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić  
Verksamhetscontroller, Anette Ericson  
Verksamhetsutvecklare, Anneli Gustafsson 
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§ 89 XXX Utvändig ändring av enbostadshus 2019/678 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att VA-enhetens synpunkter ska beaktas. 
 
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 
 
Byggherren har tidigare fått bygglov för att ändra denna aktuella byggnad på fastigheten 
XXX. Byggnadsnämnden tog beslut om detta i § 10/2017 daterad 2017-02-01. 
 
När arbetet påbörjades med att riva det som då skulle ändras upptäcktes att hela 
byggnaden var i mycket dåligt skick och angripen av både röta och skadeinsekter. 
Byggherren och entreprenören tog beslutet att riva och forsla bort hela byggnaden. 
 
Ansökan avser nu nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad på fastigheten 
XXXX, på exakt samma ställe och med samma byggyta. Ritningar på huset är de 
samma som låg till grund för bygglovet med ändringar. 
 
Byggnaden upptar ca 32 kvm på marken, taktäckt altan inkluderad, och är belägen 
strandnära intill norra fastighetsgränsen. Huset byggs till i höjdled i förhållande till det 
ursprungliga  och ges en brantare taklutning samt ny fasadutformning. WC/dusch och 
pentry installeras. Kamin och rökkanal installeras. Nockhöjd efter ändring är ca 3,7 
meter. 
 
Eldstaden bör 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. 
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Platsen omfattas av 
riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken och strandskyddsbestämmelser enligt 7 
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kap. 13-18 §§ samma balk samt landskapsbildskydd. Åtgärden kan kräva 
strandskyddsdispens. Ansökan om dispens görs hos länsstyrelsen. 
 
VA-enheten och berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. VA-enheten har 
synpunkter på anslutning till den allmänna VA-anläggningen .  
En granne är kritisk till ansökan och menar att de ca. 0,7 m som byggnaden blir högre 
än den ursprungliga byggnaden, stör lite av utsikten vid solnedgången. 
  
Huset anknyter i sitt formspråk till äldre byggnadstradition och bedöms i det avseendet 
inte inverka negativt på omgivningen. Sannolikt innebär den högre nockhöjden en viss 
påverkan på siktfältet mot havet från grannfastigheten, men den bör rimligen inte vara 
av betydande omfattning.  
 
Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 
Ansökan, daterad 2019-02-06 
Situationsplan, inkommen  2019-02-06 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-02-06 
Yttrande från granne på XXX 
Yttranden från granne på XXX 
Yttrande från VA-avdelningen 
Tidigare bygglov 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 

Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX  
 
Avgift 6 800 kronor    611-311-2021-670. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 90 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av stuga 2019/668 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om dispens för nybyggnad av stuga med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 
c § miljöbalken. 
 
Upplysningar 

 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om strandskyddsdispens har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden har inte yttrat sig. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av 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.  
 
Sökande beskriver att 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. Fåglar (och andra djur och insekter som vistas i träd) påverkas 
därmed 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.  
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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: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 3000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 91 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 avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § samt 8 kap. 1 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2019-04-15. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet. 
 
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 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  
 
Avgift 3000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 92 XXX, XXX. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 

2019/1027 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk för tillbyggnad av enbostadshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som finns som beslutad 
tomtplatsavgränsning tillhörande beslut daterat 2005-03-30 BN § 072 
 
att som villkor till beslut ska gälla att tomtplats som beslutades 2005 ska synliggöras i 
terrängen med staket, häck eller dylikt.  
 
Upplysningar  
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för tillbyggnad av 
enbostadshus. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att beslutad 
tomtplatsavgränsning finns.  
 
Sökande beskriver vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Byggnationen placeras inte närmare vattnet än tidigare. Växt-, djur-, och 
friluftsliv kommer inte att påverkas någonting enligt sökanden.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges under förutsättning att byggnation sker inom beslutad 
tomtplatsavgränsning samt att beslut förses med villkor att tomtplatsen synligt ska 
tydliggöras med staket, häck, stenrad eller liknande. Miljöförbundet informerar även om 
att det föreligger förutsättningar för tillsyn enligt miljöbalken då område vid stranden 
(utanför beslutad tomtplatsavgränsning) används på ett privatiserande sätt. Om rättelse 
inte sker så kommer Miljöförbundet såsom tillsynsmyndighet att öppna ett ärende.  
 
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 2019-04-01 
Ansökan, inkommen 2019-03-07 
Situationsplan, fasad- och planritning, inkommen 2019-03-07 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-03-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX  
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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§ 93 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus, avstyckning 2019/892 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) föreslå avslag på ansökan 
om förhandsbesked. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om förhandsbesked ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-05-15. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-05-13. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked på del av fastigheten XXX inkom 2019-02-25 och 
bedömdes som komplett 2019-02-28. Förhandsbesked gäller avstyckning av 4 tomter 
där varje tomt har en area på 1600 m2 var. De 4 nya tomterna kommer att ligga i 
anslutning till 4 befintliga tomter. 
 
Området omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030 under B9. Tostarp – 
Froarp – Tararp där huvudsaklig markanvändning är landsbygd och natur. Platsen ligger 
utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
ingår inte i kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Enligt 
ansökan planerar sökande att ansluta tomterna till kommunalt vatten och avlopp. Det 
finns en befintlig infart från väg 623 till platsen. Det finns ingen gatubelysning och ingen 
kommunal snöskottning. Det är den enskildes ansvar att skotta befintlig infart.  
Platsen omfattas av Riksintresse, Miljöbalken 3 kap. Totalförsvaret, område med särskilt 
behov av hinderfrihet. Inga andra kända natur- eller kulturvärden påverkas av föreslagen 
åtgärd. Två av de 4 tomterna ligger inom strandskyddat område vilket kräver 
strandskyddsdispens. Även om byggnaderna inte placeras inom strandskyddat område 
krävs ändå dispens eftersom man inom strandskyddat område inte får sätta upp staket, 
schakta, spränga eller fälla träd. Åtgärder som kommer krävas om tomterna ska 
bebyggas med hus. Sökande har inte ansökt om strandskyddsdispens. Marken ägs av 
sökande. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-02 
Ansökan, inkommen 2019-02-25 
Situationsplan, inkommen 2019-02-25 
Yttrande från granne på XXX, inkommen 2019-03-18 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommen 2019-03-19 
Yttrande från Karlshamns Energi Vatten AB, inkommen 2019-03-25 
Yttrande från granne på XXX, inkommen 2019-03-26 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge län, inkommen 2019-03-28 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommen 2019-03-29 
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Yttrande från Trafikverket, inkommen 2019-03-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX 
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§ 94 Asarum 3:2 Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för LSS-boende 

2019/773 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) föreslå avslag på ansökan 
om förhandsbesked. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om förhandsbesked ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-05-15. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-05-13. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked/lokaliseringsprövning för fastigheten Asarum 3:2 inkom till 
byggnadsnämnden 2019-02-14 och bedömdes som fullständig 2019-02-19. 
Förhandsbesked gäller byggnation av LSS-boende på del av fastigheten Asarum 3:2. 
Tänkt fastighetsarea uppges till 2500 m2. Området omfattas av översiktsplanen 
Karlshamn 2030 som antogs av kommunfullmäktige 2015-05-04 under B3, 
Asarumsdalen som är ett grönområde. Platsen ligger utanför detaljplanenelagt område 
men gränsar till sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ingår inte i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Enligt ansökan planerar sökande att ansluta 
fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten kan angöras via Iglavägen, 
men en infart till själva tomten behöver anläggas. Platsen omfattas av Riksintresse, 
Miljöbalken 3 kap. Totalförsvaret, militär del 2018, område med särskilt behov av 
hinderfrihet. Marken ägs av Karlshamns kommun och utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark. Den tänkta placeringen av byggnaden ligger 30-35 meter från Eons 
markanläggning/ställverk. Grannar, kommunens VA-enhet, Miljöförbundet Blekinge, 
Trafikverket och Eon har tillskrivits.  
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan, daterad 2019-02-14 
Situationsplan, inkommen 2019-02-14 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-02 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst 2019-03-08 
Yttrande från VA-enheten 2019-03-18 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns Kommun, projektledare William Lavesson 
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§ 95 Detaljplan för Matvik 1:40, Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56 2017/4041 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2019-04-02 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 2019-04-02 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17, § 81, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för fastigheterna Matvik 1:40, Matvik 
1:91 och del av Matvik 1:56 (Matvik 1:40 m.fl.), Hällaryd, Karlshamns Kommun, Blekinge 
län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 2010:900. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att ändra gällande detaljplans bestämmelser för 
fastigheterna Matvik 1:40, Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56. Sökande för Matvik 1:40 
önskar flytta en vatten- och spillvattenledning med tillhörande u-område och prickmark 
längre österut på tomten. Matvik 1:91 och del av Matvik 1:56 ska föra mark med 
tillhörande servitut från Matvik 1:56 till Matvik 1:91. Marken med servitutet är idag 
detaljplanelagd som naturmark. Den bestämmelsen kommer att ändras och planläggas 
som kvartersmark för bostadsändamål.  
 
Ett genomförande av aktuell planändring bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Samråd har hållits med 
Miljöförbundet Blekinge Väst, som delar kommunens uppfattning. 
 
Beslut om att genomföra samråd togs i byggnadsnämnden den 31 oktober 2018. 
Samråd genomfördes under perioden 12 november till 3 december 2018. Totalt inkom 
17 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i 
dokumentet sammanställning av inkomna synpunkter. Beslut om att genomföra 
granskning togs i byggnadsnämnden den 13 februari 2019. Granskning genomfördes 
under perioden 25 februari till 15 mars 2019. Totalt inkom 7 yttranden. Samtliga 
inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i dokumentet 
granskningsutlåtande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-02 
Plankarta, daterad 2019-04-02 
Planbeskrivning, daterad 2019-04-02 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterat 2018-08-14 
Sammanställning av inkomna synpunkter, samråd, daterat 2019-01-24 
Granskningsutlåtande, daterad 2019-04-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX 
Sökande: XXX 
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Ekonom: Ann-Sofie Johansson  
Stadsarkitekt: Emina Kovacic 
Planarkitekt: Nanny Strand 
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§ 96 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo - beslut om granskning 

2013/2900 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad  
2019-04-02 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2019-04-02, och tillhörande handlingar till den 
 
att ge stadsmiljöavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra ändamålen 
vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna 
Asarum 40:194, Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa 
bostadsändamål för fastigheterna i planens norra del.   
 
Mellan samråd och granskning har utredningar avseende dagvatten och geoteknik 
upprättats. Dessutom har en naturvärdesbedömning gjorts. Planförslaget har 
uppdaterats utifrån undersökningarnas resultat samt med hänsyn till inkomna yttranden. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 25 mars 2015, § 50 att samråd skulle genomföras. 
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015. Totalt 
inkom 24 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-02 
Plankarta, daterad 2019-04-02 
Illustrationskarta, daterad 2019-04-02 
Planbeskrivning, daterad 2019-04-02 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02 
Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB, daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20 
Dagvattenutredning, daterad 2016-09-27 
Naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-12 
Översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-10-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Lindemo Park AB, Ronnebygatan 13, 374 35 Karlshamn 
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-04-17 

Sida 21(29) 

 
 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
Ekonom Ann-Sofie Johansson  
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§ 97 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om 
 

 Svar på övrig fråga från sammanträdet 2019-03-27, fråga ställdes om 
nedskräpning på området mellan Gustavsborg och Preem på Erik 
Dahlbergsvägen och om det eventuellt föll inom byggnadsnämndens 
ansvarsområde att vidta åtgärd. Svaret är att frågan inte faller inom 
byggnadsnämndens ansvarsområde. Enheten för gata och park, som tillhör 
teknik- och fritidsnämnden, har inte som ordinarie uppdrag att plocka skräp på 
området. Extra städning skulle i så fall behöva beställas.  

 Rekryteringar 

 Diskussion med VA kring kommande exploateringar 

 Arbete med verksamhetsplan 

 Detaljplan kvarteret Lasarettet  

 Utbildning kulturmiljö 

 Dialogmöte projektkontoret och stadsbyggnad 

 Detaljplan Möllebacken 

 Länsstyrelsen tryggad vattenförsörjning 

 Hus och Hem mässa 

 Dialog med miljöförbundet 

 Ärendet XXX  
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§ 98 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning 2019/206 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-01-23 § 21 om delegationsordning. En revidering har tagits 
fram med anledning av delegering av undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal 
och andra beslut enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa har lagts till i 
delegationsordningen under avsnitt H. 
 
Under avsnittet förkortningar är revidering skriven i rött.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-04-04 
Förslag till reviderad delegationsordning BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet författningssamlingen  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
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§ 99 Redovisning av delegationsbeslut april 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 2019-03-14 – 2019-04-03. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-03-14 - 2019-04-03 
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§ 100 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas 

 
2019-03-14 Karlshamn Torarp 2:20 

samt Torarp 2:30 och 
Torarp 2:20  

Avstyckning samt 
fastighetsbestämning – avslutad  
förrättning  

   

2019-03-14 Möllegården 1:3 och 
Öjavad 1:47 

Fastighetsreglering – avslutad 
förrättning  

   

2019-03-20 Horsaryd 2:41, 
Horsaryd s:1,  

Avstyckning och 
fastighetsreglering– avslutad 
förrättning  

   

2019-04-01 Karlshamn Halahult 
1:63, 1:113, 1:114, 
1:115 

Inställd fastighetsreglering 

   

2019-04-03 Karlshamn Samariten 2 
och 3 

Ändring av officialservitut – 
avslutad förrättning 

   

2019-04-03 Asarum s:1, s:2, 3:2, 
5:15, 32:1, 43:1, 12:79, 
51:6, 40:1 och 
Karlshamn 3:3 

Fastighetsreglering – avslutad 
förrättning 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-04-04. 
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§ 101 Handlingar för kännedom april 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-03-15 – 2019-04-04 
redovisas 
  
 

Ärendenr  §  Datum  Ärende  
2018/3022 24/19 2019-03-19 Beslut P 861-19, MMD avslår ansökningen om 

återställande av försutten tid 
    

2018/1673 25/19 2019-03-21 Beslut 403-3476-2018, LST avslår 
överklagandena Asarum 3:35 

    

2018/1441 26/19 2019-03-21 Beslut från Länsstyrelsen 403-3401-2018, 
Karlshamn 5:20 

    

2017/631 27/19 2019-03-21 Beslut 403-3664-2018, LST avslår 
överklagandet Tostarp 1:8 

    

2017/988
  

28/19 2019-03-26
  

Beslut från Länssstyrelsen 403-5276-2018, 
Stilleryd 5:4 

    

2018/1441
  

29/19 2019-03-28 Slutligt beslut mål nr 2739-18, Förvaltningsrätten 
avvisar överklagandet, Karlshamn 5:20 

    

2018/1440
  

30/19 2019-03-28
  

Slutligt beslut mål nr 2639-18 - 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet, 
Karlshamn 5:20 

    

2016/2963
  

31/19 2019-03-29 DOM mål nr P 4341-18 - MMD avslår 
överklagandet, Hällaryd 2:18 

    

2019/139
  

32/19 2019-04-01
  

Beslut 526-1646-2019 att inte pröva BN beslut, 
Skärserås 2:1 

    

2015/4532
  

33/19 2019-04-01 Beslut 526-1537-2019 att inte pröva BN beslut, 
strandskyddsdispens Rävabygget 4:1 

    

2019/138
  

34/19 2019-04-01 Beslut 526-1647-2019 att inte pröva BN beslut, 
strandskyddsdispens Skärserås 1:3 

    

2019/837
  

35/19 2019-04-03 Protokollsutdrag KS § 95/2019 Riktlinjer för IT- 
och informationssäkerhet 
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Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-04-04 
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§ 102 Beslutsuppföljning april 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan april 2019 
Ärenderapport mätning 2019-04-01 
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§ 103 Boråd  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Mats Bondesson (C) och Magnus Olsson (M) till byggnadsnämndens 
representanter i Borådet. 
 
Sammanfattning 
 
Borådet är ett råd där representanter från olika nämnder träffar 
funktionshinderorganisationer för att diskutera strategiska frågor kring boende. Rådet 
har under föregående mandatperiod varit vilande och funktionshinderorganisationer 
önskar nu att rådet återupptas. Nämndens representanter ansvarar för att informera 
nämnden vid sammanträden om vad som har tagits upp i Borådet. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att Mats Bondesson (C) och Magnus Olsson (M) 
utses till byggnadsnämndens representanter i Borådet. 
 
 


