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§ 104 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Stefan Sörensson (L) till att justera protokollet. 
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§ 105 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
 
Ärende nr 10 Froarp 3:12 Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, avstyckning, stryks 
 
Ärende Ansökan om nybyggnadskarta-(besked) Asarum 43:6 läggs till med § 120 
 
Ärende information från mark- och exploateringsingenjörerna läggas till med § 121 
 
Information om ärendet XXXXX tas in under § 115 verksamheten informerar 
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§ 106 XXXXX Nybyggnad av garage 2019/1399 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL (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. 
 
Sammanfattning 
 
Byggherren XXXXX har sökt bygglov för ett garage på fastigheten XXXXX. Garaget är 
tänkt att byggas i förlängningen av bostadshuset. 
 
Markförhållandena på fastigheten är ganska kuperad med en del höjdskillnader, så av 
den anledningen kommer garaget att delvis grävas in backen. 
Åtgärden sker inom en detaljplan som har beteckningen A 163 och beslutades 1962. 
Byggnationen sker på punktprickad mark längs med tomtgränsen som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Byggnationen av garaget blir tillsammans med ytan av 
bostadshuset även en liten avvikelse vad gället byggnadsytan på tomten. 
 
Byggherren menar att åtgärden får anses inte påverka allmänheten nämnvärt då det 
finns anlagda promenadstigar vid tomtgränsen där man kan promenera och på ett lätt 
sätt komma upp på backen och uppleva naturen och utsikten. 
 
En garagebyggnad på platsen kommer inte påverka situationen mer än vad redan 
befintlig byggnation gör på platsen. Byggherren anser att denna lösning ger det bästa 
exteriöra utseendet för den aktuella tomten och menar att det inte är lätt att få till en 
garagebyggnad på någon annan plats. 
 
Ingen erinran har kommit in från hörda grannar. 
 
Med tanke på tomtens beskaffenhet finns inget annat alternativ att bygga garaget på. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02 
Ansökan, daterad 2019-04-19 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-04-03 
Detaljplanekarta, daterad 1961-12-11 
Stadsplanebestämmelser, daterad 1962-02-27 
Sit.plan A-01-1-001 
 
Yrkanden 
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Lars Hasselgren (M) yrkar att bygglov ska beviljas, med tanke på tomtens beskaffenhet 
som gör att det inte finns något annat alternativ att bygga garaget på. 
 
Tonnie Philipsson (V) tillsammans med Mats Bondesson (C) yrkar också att bygglov ska 
beviljas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget att avslå bygglov mot 
Hasselgrens, Philipssons och Bondessons yrkanden om att bevilja bygglov och finner 
att nämnden bifallet det sistnämnda. 
 
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: XXXXX 
 
Avgift 9 453 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 107 Södertälje 14 Rivning och nybyggnad av balkonger 2019/1458 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja rivningslov 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att fastställa XXXXX 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 befintliga balkonger på fastigheten Södertälje 14 samt 
uppförande av nya, större och inglasade. Fastigheterna omfattas av detaljplan A160 från 
år 1961. En majoritet av balkongerna byggs över mark som i detaljplanen är prickad och 
alltså inte får bebyggas. Även befintliga balkonger är belägna ovan den prickade marken 
men då de rivs och ersätts av nya innebär åtgärden en planavvikelse (9 kap 30 § PBL).  
 
Berörda grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig över ansökan. 
 
De aktuella byggnaderna, två friliggande lamellhus som vänder sig mot en stor öppen 
gård, är flerbostadshus byggda under 1960-talet. Deras utformning är tidstypisk och 
karaktäriseras av en enkel, robust arkitektur med fasader i rött tegel. Balkongernas 
tydliga sidostycken i betong påminner om stora utdragna ”boxar” och får ses som 
byggnadernas främsta kännetecken.  
 
Nu aktuell åtgärd föranleds av att balkongerna behöver iordningställas. Undersökningar 
har gjorts som visar att balkongplattor och sidostycken är i dåligt skick. Föreslagen 
åtgärd är att riva befintliga balkonger inklusive sidostycken och ersätta dessa med 
inglasade balkonger som fästs in i vertikala fyrkantsrör utanpå fasaden.  
 
Befintliga balkonger sticker ut cirka 1500 mm från fasad (inkl. räcke). De nya 
balkongerna föreslås få ett totalt djup på cirka 1950 mm, alltså cirka 450 mm djupare än 
nuvarande. Balkonger på det östra huset breddas med cirka 400 mm.  
 
Sökanden framhåller att en djupare och inglasad balkong ger en god teknisk lösning och 
erbjuder de boende en större möjlighet att använda sin balkong. De önskar även 
inglasning på sidan av balkongerna, då detta ger ett större ljusinsläpp på både 
balkongerna och i lägenheterna.  
 
För att bibehålla de nuvarande balkongernas karaktärsdrag har man föreslagit en 
lösning där sidostycket är markerad med hjälp av en 130 mm bred bockad plåt. Den 
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bockade plåten sticker ut något i förhållande till balkongfronten vilket medför att räckena, 
precis som idag, hamnar något indragna i förhållande till balkongernas framkant.  
En tydlig vertikal markering mellan balkongerna sker med samma typ av bockad plåt. 
Skillnaden mellan balkongfront och sidostycken förstärks genom att sido- och 
mellanstyckena får en ljusare kulör än fronterna.  

Balkongfronten byts till en slät skiva som obruten täcker hela balkongens längd och går 
ner och täcker balkongplattans framkant, liknande befintlig. Fronterna samt 
ovanliggande glasparti får en något mörkare grå kulör än sidostyckena. På huset mot 
öster byts befintliga fasadskivor ut till likadana skivor som på balkongernas fronter. 

 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ändringar av en byggnad alltid utföras varsamt så 
att hänsyn tas till dess karaktärsdrag och så att dess tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara (8:17 PBL). 
Fastigheten ligger inom rutnätsstaden och är klassificerad i Bevarande- och 
utvecklingsplanen som Fastighet med visst kulturhistoriskt värde. Byggnaderna 
representerar en yngre och något mer storskalig arkitektur men planens syfte är att 
bevara och varsamt utveckla rutnätsstadens alla årsringar. 
 
Bedömning görs att förändringen är tillräckligt varsam för att uppfylla varsamhetskravet 
enligt 8 kap. 17 § PBL. Sökanden har gjort anpassningar som hämtar inspiration i 
ursprungshusets formspråk. Förslaget betonar den vertikalitet som finns idag genom att 
markera skiljeväggen mellan balkongerna med hjälp av en sammanhängande bred, 
plåtning i avvikande kulör. Sidostyckena markeras genom samma avvikande kulör. 
Kulörer har anpassats till det befintliga huset.  
 
Det allmänna gaturummet påverkas av förändringen men bedömning är gjord att då 
berörda fasader till största delen ligger indragna från gatan kring en stor, öppen gård 
uppfylls förutsättningarna för bygglov. 
 
Den avvikelse som åtgärden innebär bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. 
 
Inga negativa yttranden har kommit in. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 
Ansökan, daterad 2019-04-08 
Skrivelse från sökanden, bilaga 1 - Bakgrund, inkommen 2019-04-09 
Plan-, fasad-, sektions- och detaljritningar, daterad 2019-04-09 
Situationsplan, daterad 2019-04-09 
Kulör- och materialritning, daterad 2019-04-09 
Fotomontage, inkomna 2019-04-26 
Besiktningsrapport, inkommen 2019-04-09 
 
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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 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: HSB Brf Södertälje, ordf. XXXXX 
Kontrollansvarig: XXXXX 
 
Avgift 24 022 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 108 Visby 13 Utvändig ändring av flerbostadshus 2019/1193 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att fastställa XXXXX som kontrollansvarig. 
 
Reservationer 
 
Tonnie Philipsson (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
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 fasadändring av två flerbostadshus på Visby 13, byggda 1977 och 
ritande av Hanna Victorson. Husen är uppbyggda av prefabricerade volymelement och 
dessa är markerade i fasaderna med tydliga skarvar. Fasaderna mot Bergsgatan har 
behållit sitt ursprungliga utseende men mot Regeringsgatan och in mot gård är teglet 
slammat och målat i ljusgul kulör. Detta har tillkommit i ett senare skede för att dölja 
sprickor i fasaden. Åtgärden har tagit bort något av husens tidstypiska karaktär. 
 
Sökanden önskar genomföra en omfattande renovering av fasad, tak och balkonger. 
Den största, från gatan, synliga förändringen blir på gaveln mot Hantverkargatan. Idag 
är fasaden klädd i gult tegel men då större sprickor har bildats, troligtvis pga. sättningar, 
vill sökanden slamma ytan och måla den likt befintliga slammade ytor. De slammade 
ytorna målas i en ljus gulgrå kulör (NCS S 2010-Y20R), något mer nedtonad än 
nuvarande ljusgula.  
 
De bruna balkongfronterna byts till liknande sort men i en mörkgrön kulör (RAL 7009).  
 
Fönster byts till aluminiumklädda träfönster, vita, lika befintliga. Vid balkonger byts hela 
fönster- och väggpartiet ut mot nytt parti i vitt. Balkongdörrar breddas för att öka 
tillgängligheten. 
 
Loftgångshuset (hus B) får nya entrédörrar i ljus ek för att bryta av och öka kontrasten till 
fasadens befintliga, mörklaserade träpanel.  
 
Sockeln på hus A (Bergsgatan) målas i mörkare gråbeige kulör (NCS 5005-Y20R) och 
matrisgjuten sockel på hus B (Regeringsgatan) målas lika befintlig, ljusgrå (NCS S 
1502-Y50R)  
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Tak byts till papptak. Plåtar på tak, vindskivor samt häng- och stuprännor i grått 
(Magestic Zink). 
 
Fastigheten ligger inom rutnätsstaden där riksintresse för kulturmiljö råder. Fastigheten 
är klassificerad i Bevarande- och utvecklingsplanen som Fastighet med visst 
kulturhistoriskt värde. Föreslagna förändringarna får ses som varsamma och 
sammantaget bedöms åtgärden vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 
Ansökan, daterad 2019-03-18 
Fasad- och sektionsritningar, daterade 2019-04-02  
 
Yrkanden 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar avslag till att bevilja bygglov. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget att bevilja bygglov mot 
Tonnie Philipssons förslag och finner att nämnden bifallet det förstnämnda. 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 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: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 37436 KARLSHAMN 
Kontrollansvarig: XXXXX 
 
Avgift 8500 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 109 XXXXX Nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad 2018/2584 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXXXX 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 enbostadshus och garage/förråd på fastigheten XXXXX. 
 
Aktivt förhandsbesked fanns när ansökan lämnades in. Huvudbyggnadens storlek och 
placering följer i huvudsak det givna förhandsbeskedet.  
 
Då garagets storlek är större än ett vanligt garage har frågan ställts till sökanden om det 
är en komplementbyggnad till enbostadshuset eller om den ska innehålla någon 
verksamhet. Sökanden har då skriftligen intygat att det är ett komplement till 
bostadshuset och ingen verksamhet. Garagets användning finns redovisad i skrivelse 
daterad 2019-03-06. Garagets storlek och höjd kan i landskapsbild och rådande 
bebyggelsekaraktär av lantligt slag tolkas in som en större komplementbyggnad 
liknande lada eller dylikt.  
 
Fastigheten ligger inom utbyggnadsområde för kommunalt vatten och avlopp. Sökanden 
har redovisat att anslutningspunkt finns vid fastighetsgränsen. Berörda grannar har getts 
möjlighet att lämna synpunkter. Inga erinringar har inkommit. Miljöförbundet Blekinge 
Väst och Karlshamn Energi har haft ärendet på remiss och har inget att erinra.  
 
För att få riva befintlig huvudbyggnad på fastigheten så krävs ett utfärdat startbesked för 
rivningsanmälan.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan, daterad 2019-02-19 
Ansökan, endast gällande inlämnande av kontrollansvariges underskrift, daterad  
2018-07-05 
Skrivelse om garage, inkommen 2019-03-06 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-02-22 
Situationsplan, inkommen 2019-02-22 
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Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst , daterat 2018-08-31 
Yttrande från Karlshamn Energi, inkom 2019-04-29 
 
För startbesked krävs att: 
 

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

 byggnadens specifika energianvändning godkänts av BN 

 färdigställandegaranti har tecknats 

 tekniskt samråd 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: XXXXX 
Kontrollansvarig: XXXXX 
 
Avgift  43 943 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 110 XXXXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 2019/1413 
 
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 nybyggnad av enbostadshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisas på karta 
daterad 2019-04-29. 
 
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 rivning av 
enbostadshus och nybyggnad av enbostadshus på samma plats.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området har redan tagits i anspråk på sådant 
sätt att det ej påverkar strandskyddets syfte. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Nytt hus byggs på samma plats, inga värden bedöms påverkas. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Yttrande gavs i samband med bygglovsärende. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 
Ansökan, inkom 2019-04-05 
Skrivelse, inkom 2019-04-16 
Situationsplan, inkommen 2019-04-16 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-03-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Lantmäterimyndigheten, Box 302, 291 23 Kristianstad 
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Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 765 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 111 Mörrum 86:5, Galleryda 4:19, 5:2 och Kråketorp 2:3 m.fl. - 

Strandskyddsdispens för grävning och schakt 2019/1003 
 
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 grävning och schakt i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som schakten upptar på 
marken. 
 
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 grävning och schakt. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att bredbandsutvecklingen är ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: inga växt-djur- och friluftsvärden påverkas då sökanden anlägger 
bredbandsnät vid befintlig infrastruktur såsom vägar m.m.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Miljöförbundet informerar dock om att längs med sträckan finns ett antal 
potentiellt förorenade områden som kan beröras av åtgärden. Det är den som vill vidta 
åtgärden, som är ansvarig för att  skaffa sig den kunskap som behövs för att säkerställa 
att eventuella föroreningar inte sprids eller förvärras till följd av åtgärden. Sökanden bör 
med anledning av detta kontakta Miljöförbundet i god tid innan arbetena påbörjas. 
 
Miljöförbundet informerar även om att 12:6 samråd hållits med länsstyrelsen angående 
åtgärden.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 
Ansökan, inkommen 2019-03-06 
Situationsplan, inkommen 2019-03-06 
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Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-04-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamn Energi, att Jonas Ignell, Prinsgatan 45, 374 33 Karlshamn 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Lantmäterimyndigheten, Box 302, 291 23 Kristianstad 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 765 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 112 Asarum 3:2 Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för LSS-boende 

2019/773 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om 
förhandsbesked. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om förhandsbesked 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 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 
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Sökanden: Karlshamns Kommun, projektledare William Lavesson 
 
Avgift 3 000 kronor    611-311-2020-696, Attest:  
(faktura skickas separat) 
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§ 113 Detaljplan för del av Matvik 1:32 - beslut om antagande 2017/3336 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2019-04-30 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 2019-04-30, och till den hörande handlingar. 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17, § 81, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:32, 
Hällaryd, Karlshamns Kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § 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 Matvik 1:32. 
Grönytan är i gällande detaljplan, D15, reglerad som natur lämpad för närlek. Den nya 
detaljplanen ämnar ersätta detaljplan D15 för det aktuella planområdet.  
 
Detaljplanen ställdes ut på samråd mellan 12 november och 3 december 2018. Efter 
samrådstiden inkom 16 yttranden. Detaljplanen ställdes sedan ut på granskning mellan 
18 mars och 8 april 2019, då inkom 13 yttranden varav 8 hade inget att erinra.  
 
Efter granskningstiden har inga stora förändringar gjorts i detaljplanen. För att förbättra 
möjligheten att ta hand om dagvattnet i närområdet, och minska risken för översvämning 
på närliggande tomter, får den del som regleras som GATA i detaljplanen inte 
hårdgöras. Om vändplanen och Kalvösundsvägen fortsätter vara gruslagd finns bättre 
förutsättningar för infiltration än om samma yta blir asfalterad.  
 
Grannen väster om planområdet är fortsatt negativ till exploateringen, då detta väntas 
påverka fastighetsägarens havsutsikt samt på grund av att en grönyta försvinner i 
anslutning till dennes tomt. I granskningsutlåtandet hänvisar kommunen till 
länsstyrelsens yttrande, men också till en dialog som kommunen har haft med 
länsstyrelsen gällande just frågan om den gröna infrastrukturen. Denna dialog är i form 
av mailkonversation mellan planhandläggare och länsstyrelsen Blekinge. I dialogen 
framgick det bland annat att ”Det är mindre än 100 m till närmaste naturområde 
västerut, och ungefär 50 m österut. En förtätning av den lilla ”grönytan” har, som vi ser 
det, ingen väsentlig betydelse för den gröna infrastrukturen (d v s betydelsen för växt- 
och djurarters förmåga till spridning) i Matvik med omgivningar. Grön infrastruktur 
handlar vanligtvis om en betydligt större skala.”.  
 
Med länsstyrelsen Blekinges bedömning som grund har kommunen i sin tur bedömt att 
förlusten av grönyta för de närboende inte är tillräckligt för att inte gå vidare med 
planförslaget. Gällande eventuell förlust av havsutsikt handlar det om två enskilda 
intressen där kommunen bedömer möjligheten till förtätning inom redan bebyggt område 
som ett allmänt intresse som bör prioriteras.  
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30  
Plankarta skala 1:500, daterad 2019-04-30 
Planbeskrivning, daterad 2019-04-30  
Granskningsutlåtande, daterad 2019-04-30 
Fastighetsförteckning daterad, 2018-10-24, kontrollerad 2019-03-04 
Grundkarta skala 1:500, upprättad 2018.  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-09-07  
Översiktlig geoteknisk utredning och radonutredning sammanfattning, daterad  
1997-10-28 
Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter, daterad 2019-02-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXXXX 
Stadsarkitekt: Emina Kovacic  
Planarkitekt: Anna Söderström 
Ekonom: Ann-Sofie Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-05-15 

Sida 23(32) 

 
 
§ 114 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 m.fl. (Möllebacken) - beslut om samråd 

2018/2124 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterad 2018-04-30, och till den hörande handlingar  
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, därför inte krävs 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Reservationer 
 
Tonnie Philipsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån till sitt tilläggsyrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet för fler centrumnära bostäder samtidigt 
som områdets tidstypiska karaktär integreras med utvecklingen. Planförslaget syftar 
även till att bryta den barriär som de befintliga byggnaderna idag genererar på Trosa 10 
längs Regeringsgatan. Den mur som finns där idag föreslås brytas upp och ge plats åt 
en trappnedgång som ska skapa nytt liv och rörelse i området.  
 
Ett genomförande av aktuell planändring bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Samråd har hållits Miljöförbundet 
Blekinge Väst och länsstyrelsen Blekinge som delar kommunens uppfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29 
Plankarta, daterad 2019-04-30 
Planbeskrivning, daterad 2019-04-30 
Grundkarta, daterad 2019-02-01 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-02-19 
Yttrande från Länsstyrelsen gällande undersökning av betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-03-22 
Kulturhistoriskt underlag inför bygglovsansökan för kvarteren Trosa 10 & Alingsås 28, 
daterad 2019-03-26 
 
Yrkande 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar att byggnaderna ska byggas på med 2 våningar istället för 1 
våning. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande Jan Bremberg (S) ställer frågan om det är nämndens mening att besluta i 
enlighet med tjänstemannaförslaget och finner att detta är nämndens mening. 
 
Han ställer därefter frågan om nämnden beslutar i enlighet med Tonnie Philipssons 
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36 Karlshamn 
Sökanden: XXXXX 
Planarkitekt Anna Söderström 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Ekonom Ann-Sofi Johansson 
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§ 115 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om  
 

 Flygfältets kommande etablering 

 XXXXX – information om tillsyn 

 Arbetet med verksamhetsplanen 

 Studenter om kallbadhuset 

 Chefsdagen 

 Program i P1 om framtida i staden 

 Dialog med näringsliv 

 Intervju med planarkitekt 

 Möte med PostNord avseende detaljplaner och remisser 

 Möte om detaljplan Stärnöplan 

 Pressträff sommarpraktikanter  

 Startmöte Fojab avseende strukturskiss Stärnö 

 Konstnärlig gestaltning - Jössa 
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§ 116 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 2019-04-04 – 2019-05-02. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-04-04 - 2019-05-02 
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§ 117 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas 
 
2019-04-16 Tararp 3:5 Avstyckning  - avslutad förrättning 

 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-05-03 
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§ 118 Handlingar för kännedom maj 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-04-05 – 2019-05-06 
redovisas 
 
Ärendenr  §  Datum  Ärende  
2019/616 36/19 2019-04-25 Ärende XXXXX Beslut 403-1560-19 

LST upphäver det överklagade beslutet 
och återförvisar ärendet till BN för 
fortsatt handläggning 
 

2018/1819 37/19 2019-04-26 Protokollsutdrag KF § 59/2019 
Revidering av IT- och 
informationssäkerhetspolicy 2018-2022 
 

2016/2268 38/19 2019-04-30 Beslut 403-3693-2018 om 
byggsanktionsavgift på fastigheten 
XXXXX 
 

2018/3924 39/19 2019-04-08 Beslut 403-315-2019 LST avslår 
överklagandet, Karlshamn 4:20 
nybyggnad av flerbostadshus samt 
parkering och murar 
 

2017/103 40/19 2019-04-08  Underrättelse från Svea hovrätt i P 
4701-18, ang. bygglov Karlshamn 5.1 
ändring av småbåtshamn 
 

2019/1 
 
  

41/19 2019-04-12 Beslut 521-4878-2018, 535-4879-2018 
om avslag strandskyddsdispens 
XXXXX och XXXXX 
 

2019/791 
  

42/19 2019-04-15 Beslut 526-1868-2019 att inte pröva BN 
beslut, XXXXX 
 

2018/3743 43/19 2019-04-23 Protokollsutdrag KF § 46/2019 Förslag 
till Karlshamns kommun - Det gamla 
stadsvapnet ska återgå som symbol för 
Karlshamn 
 

2016/3397 
 
 
  

44/19 2019-04-24 Protokollsutdrag KF § 50/2019 
Revidering av gemensam 
dokumenthanteringsplan för 
Karlshamns kommun 
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2019/346 
  

45/19 2019-04-24 Protokollsutdrag KF § 51/2019 
Uppföljning av intern kontroll för 2018 
 

2016/353 
  

46/19 2019-04-12 Beslut mål nr P 4087-18 - MMD avslår 
överklagandena, bygglov för 
nybyggnad av plåthall på Karlshamn 
8:3 

 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-05-06 
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§ 119 Beslutsuppföljning maj 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 
Ärenderapport mätning 2019-04-30 
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§ 120 Ansökan om nybyggnadskarta-(besked) Asarum 43:6 2019/18 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att nybyggnadskarta ska upprättas med stöd av uppgifter i befintligt 
projekteringsunderlag till sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
Sökanden önskar upprätta nybyggnadskarta innan vägen och vatten/avlopp är utbyggt. 
Upprättande av nybyggnadskarta sker i detta fall delvis på projekteringsunderlag. 
 
Nybyggnadskartans funktion och betydelse i bygglovsprocessen: 
 
En nybyggnadskarta utgår ifrån det befintliga digitala kartmaterialet som benämnes 
primärkarta. Denna är dock ofta ofullständig och behöver kompletteras. 
 
En viktig del är höjdredovisningen. Höjder på infrastruktur, aktuellt byggnadsområde 
samt angränsande byggnaders sockelhöjder behöver ofta ajourföras eller kompletteras. 
Ett höjdnät är även en förutsättning för adekvat höjdsättning vid kuperad terräng. 
 
Även VA-nätets utbredning i plan samt anslutningspunkter är viktigt att känna till. 
 
Ett exakt läge på den färdiga infrastrukturen i plan och höjd innebär också att en garanti 
kan lämnas på att kartan överensstämmer helt med verkligheten. Det innebär också att 
en projektering verkligen blivit av. 
 
Slutligen innebär en nybyggnadskarta att samtliga detaljer i plan som har betydelse för 
bygglovshanteringen har blivit inmätta och dokumenterade. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från mätningsingenjör Håkan Dagnell daterad 2019-05-13 
Ansökan, daterad 2019-05-10 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att nybyggnadskarta ska upprättas till sökanden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Sölvegårds Fastigheter AB 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Mätningsingenjör Håkan Dagnell 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
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§ 121 Information från mark- och exploateringsingenjörerna 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Mark- och exploateringsingenjörerna Susanne Norlindh och Michael Mårtensson 
informerar och sin verksamhet och pågående projekt. 
 


