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§ 122 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Gitte Ejdetjärn (S) till att justera protokollet 2019-06-12. 
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§ 123 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 124 Resultatrapport januari - april byggnadsnämnden 2019 2019/118 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden januari-
april 2019. Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic föredrar ärendet.  
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av byggnadsnämndens ekonomiska 
uppföljning av drift för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk 
analys. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport BN januari-april 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 25 XXX Olovligt uppförande av mur 2018/3586 
 
På grund av jäv deltar inte ordförande Jan Bremberg i handläggningen av ärendet. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherre XXX en byggsanktionsavgift enligt plan och byggförordningen 
(2011:338) 9 kap. 12§ punkt 8 med ett belopp av 9 532 kronor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår byggsanktionsavgift ges byggherren möjlighet att 
yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens sammanträde 2019-06-
26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till byggnadsnamnden@karlshamn.se 
senast 2019-06-24. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsinspektör Bertil Nyh föredrar ärendet.  
 
Byggherren har utan lov enligt 6 kap. 1 § punkt 7 plan- och bygglagen (2010:900) 
uppfört en mur utan bygglov och startbesked. Den olovliga byggnationen upptäcktes 
efter att en anonym anmälan om olovlig byggande i området inkom till 
stadsbyggnadsavdelningen 2018-10-16. Byggsanktionsavgiften för denna olovliga 
byggnation är 9 532 kronor 
 
Byggherren har sökt och fått bygglov och startbesked i efterhand för muren då åtgärden 
är en liten avvikelse enligt detaljplan B86, då murens placering är på prickmark längs 
gatan. Bygglovet vann laga kraft den 2019-01-17. 
 
Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 53 a §. En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 
sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 
vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-20 
Anmälan, daterad 218-10-16 
Byggsanktionsavgift uträkning, diariefört 2019-03-18 
Yttrande från byggherrarna inkommen, 2019-03-22 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 126 Karlshamn 2:1 Tillsyn och kontroll av nybyggnad av flytponton samt 

servering 2019/1763 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 a §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 
kap. 6 § 2 punkt, plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) påföra byggnadsägare 
XXX en sanktionsavgift om 71 563 kronor om inte rättelse skett, genom att byggnaden 
på flytpontonen har tagits bort eller flyttats till den plats som beviljats i bygglov § 201 
daterat 2018-12-05, senast 120 dagar efter att detta beslut har vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår byggsanktionsavgift ges byggnadsägaren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-06-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-06-24. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsinspektör Thomas Norman föredrar ärendet och lämnar ett nytt, alternativt, 
förslag till beslut som innebär att halvera sanktionsavgiften till 71 563 kr. Förslaget 
motiveras enligt följande:  
 
” Den avgiftsskyldige hade vid överträdelsen ett startbesked och ett beviljat bygglov. Att 
placeringen av byggnaden på flytpontonen avviker från bygglovet med ca fyra meter kan 
anses innebära en avvikelse av mindre allvarlig art. Den avgiftsskyldige har dessutom 
uppfyllt alla materiella samhällskrav, men förbisett den formella delen genom att med 
goda intentioner göra en felaktig bedömning då byggnadens placering ändras och 
därmed inte följer givet bygglov. Mot bakgrund av ovanstående bedömer 
byggnadsnämnden att den beräknade byggsanktionsavgiften om 143 127 kronor inte 
står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Byggsanktionsavgiften sätts 
därför ner till hälften. Den halverade byggsanktionsavgiften blir därmed 71 563 kronor.”    
 
Beslut § 201 om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flytponton samt servering 
beviljades 2018-12-05 i ärende 2018/2116. När byggnationen närmade sig slutbesked i 
mitten på maj 2019 upptäcktes att bygglovet inte hade följts. Det som avvek var dels 
byggnaden på flytpontonen som jämfört med bygglovsritningen var flyttad cirka fyra 
meter från flytpontonens södra ände till flytpontonens mitt och samtidigt vridits 90 
grader, dels att rampen som angör pontonen från kajen hade en avvikande utformning 
jämfört med illustrationen som låg till grund för lovet. 
 
Byggnadsnämnden gav trots detta ett interimistiskt slutbesked, eftersom inga brister 
kunde konstateras utöver de avvikelser som beskriv ovan. 
 
Ett lovföreläggande, enligt 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har 
2019-05-24 skickats till XXX. Lovföreläggandet avser ovanstående avvikelser. 
 
Oavsett om bygglov för ändrad placering av byggnad på flytponton beviljas eller inte så 
måste rättelse ske för att undvika att byggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift, 
som i detta fall uppgår till 143 127 kronor. 
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För att rättelse ska anses ha skett ska byggnaden som uppförts utan erforderligt bygglov 
tas bort så att byggnaden på flytpontonen har tagits bort eller flyttats till den plats som 
beviljats i bygglov § 201 daterat 2018-12-05, senast 120 dagar efter att detta beslut har 
vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-20 
Redovisning av byggsanktionsavgift 
Foton från platsbesök 2019-05-15 
Ritning och illustration som låg till grund för beslut om bygglov § 201, 2018-12-05 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg ställer proposition på det ursprungliga förslaget mot det nya 
förslaget och finner att nämnden har beslutat i enlighet med det nya förslaget till 
sanktionsavgift. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsägare: XXX 
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§ 127 Karlshamn 5:1 Saltsjöbadsvägen Nybyggnad av paviljong för uteservering 

2019/1401 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov till 2022-11-17 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 
bygglagen (2010:900) 
 
att paviljongen bör placeras minst 5 meter från sjösättningsrampen 
 
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 
 
Arkitekt Elisabeth Rydberg föredrar ärendet och informerar om att marin förvaltare har 
yttrat sig i det. Yttrandet innebär att ett tillägg bör göras i förslag till beslut om att 
paviljongen bör placeras minst 5 meter från sjösättningsrampen (skrafferad asfaltsyta) 
för att ge svängrum vid sjösättning av båtar.   
 
Ansökan avser ett tidsbegränsat lov för nybyggnad av en pergola med textilt tak på 
fastigheten Karlshamn 5:1. Tänkt placering är kajen i Väggahamnen, vid gästbryggan. 
Konstruktionen utförs i gråmålat stål med ett in- och utdragbart tak. Ytan är ca 24 kvm. 
Pergolan uppförs i anslutning till en befintlig glassbod som har ett tidsbegränsat lov fram 
till 2022-11-17. Behovet av sol- och regnskyddet för uteserveringen finns endast så 
länge försäljningen av glass pågår på kajen. Behovet av åtgärden får därför ses som 
tillfälligt. Konstruktionen är av sådan art att den enkel kan monteras ned. 
 
För området gäller detaljplan A186 från 1963. Användningen är hamn. Komplement till 
glassförsäljning, strider således mot planens användning vilket gör att åtgärden uppfyller 
förutsättningar för tidsbegränsat lov.  
 
Lagfaren ägare samt de närmaste grannarna har fått lämna synpunkter. 
Tomträttshavare på Fiskaren 3 har inkommit med ett yttrande där vederbörande 
avstyrker att bygglov beviljas då han bland annat anser det olämpligt med en 
uteservering i nära anslutning till rökeriet.  
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Synpunkter har även kommit från boende på Saltsjöbadsvägen XXX som anser att 
placeringen riskerar att påverka möjligheten att lägga i större båtar från den del av kajen 
som ligger i närheten av serveringen. 
Hamnansvarig på kommunen har fått tillfälle att lämna synpunkter.  
 
Ärendet gäller ett enkelt sol- och regnskydd som får ses som ett komplement till redan 
befintlig glassbod och utformningen bedöms som lämplig för platsen. Sammantaget 
bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 33 § plan- och 
bygglagen (2010:900).   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-21 
Ansökan, inkommen 2019-04-24 
Orienteringskarta, inkommen 2019-04-03 
Situationsplan, inkommen 2019-04-24 
Illustrationsritning, inkommen 2019-04-03 
Erinran från tomträttshavare på Fiskaren 3 
Synpunkter från grannar på Saltsjöbadsvägen XXX 
 
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 
 
Granne: Fiskaren 3, Vägga Rökeri, Box 20097, 200 74 MALMÖ 
Granne: XXX 
Granne: XXX 
 
 
Avgift 3784 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 128 XXX Tillbyggnad av garage 2019/1139 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30 § 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 2019-06-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-06-24. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck föredrar ärendet. 
 
Ansökan avser tillbyggnad av garage på fastigheten XXX. Tillbyggnaden är ca 43 kvm 
med takutsprång över 50 cm inräknade.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B74 och åtgärden strider mot detaljplanen vad gäller 
yta och prickmark (mark som inte får bebyggas). 
 
Med takutsprång inräknade över 50 cm på både garage och bostadshus så blir 
avvikelsen 23%. Del av carporten har ett takutsprång på 1750mm. Detta har även det 
räknats in när ytan har beräknats. Takutsprånget sticker också ut över mark som i 
detaljplanen inte får bebyggas. Prickmarken gäller även saker som sticker ut över den 
markerade ytan.  
 
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter och ägaren av XXX anser att 
bygget är för långt och för högt eftersom deras altan ligger på den sida. Även deras 
köksfönster och vardagsrumsfönster är vända mot det hållet. De menar att det skulle 
innebära väldigt dåligt utsikt och ständigt skugga över altanen. Grannens föreslagna 
garage kommer de att uppleva som en hög mur. 
 
Bedömning har gjorts att lämna förslag till avslag på ansökan. Detta då avvikelsen på 
23% tillsammans med placering på prickmark inte ses som en liten avvikelse enligt 9 
kap 31b§. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-20 
Ansökan, daterad 2019-03-15 
Bottenplan och situationsplan, inkommen  
Fasader och sektion, inkomna  
2 st yttranden från XXX, inkom 2019-04-23 och 2019-04-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 129 XXX Återuppbyggnad av enbostadshus 2018/4372 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck föredrar ärendet.  
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus som ersätter äldre bostadshus på 
fastigheten XXX. Det nya huset placeras på samma plats som det gamla. 
 
Huset byggs i 1,5 våning med röd träfasad med vita snickerier. Huset har en bruttoarea 
på ca 214 kvm. Huset är utformat för att vara nära det gamla huset i utseende men med 
några mindre moderna ändringar.  
 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område och landskapsbildskydd inom ett intresse 
där länsstyrelsen ansvarar för dispenser och tillsyn.  
 
Ett tillsynsärende är även öppnat för att byggnation skett innan bygglov givits och innan 
startbesked utfärdats.  
 
På ritningen är även inritat skorsten och kamin. Eldstad bör dels vara typ- och 
miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60kW bör dels mynna 
över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden 
föreligger. 
 
Fastigheten har enskilt vatten och avlopp. Då byggnad redan har uppförts bör kontakt 
tas med Miljöförbundet Blekinge Väst angå om anmälan eller tillstånd krävs hos dem.  
 
Fastigheten angörs via båt. Ingen bilväg finns till fastigheten.  
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Grannar har getts möjlighet att yttra sig och ett negativt yttrande har inkommit med 
synpunkt att de moderna nya inslagen inte accepteras. Bedömning har gjorts att de 
modernare inslagen passar ihop med huset i övrigt och inte innebär en olägenhet för 
någon granne. Synpunkt att ursprungshuset inte borde ha rivits har noterats men är 
inget som kan göras ogjort i detta läge. Huset innehöll inte heller sådana stora 
kulturvärden att startbesked för rivning skulle ha nekats om anmälan gjorts.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-20 
Ansökan, daterad 2018-12-10 
Skrivelse om kulör och nivå för färdigt golv, inkom 2019-04-05 
Situationsplan, inkommen 2018-12-17 
Prospekt från försäljning, inkom 2018-12-17 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2018-12-17 
Yttrande från granne XXX, daterat 2019-05-05 
 
Byggnationen kräver ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 färdigställandegaranti 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Granne:, XXX 
 
Avgift 21 380 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 130 Hästaryd 1:2 Tillbyggnad av befintlig ishall med ny träningshall 2019/1640 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att i det fall ärendet inte hinner färdigställas till byggnadsnämndens nästa sammanträde 
delegera beslutsrätten att besluta om bygglov till bygglovarkitekten när markläggning av 
kabel har utförts  
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck föredrar ärendet.  
 
Ansökan avser tillbyggnad av ishall vid Jössa med ny träningshall. Tillbyggnaden blir i 
två våningar förutom där isytan planeras där höjden är densamma men endast en 
våning. Byggnadsarea enligt ansökan är 4186 kvm. Total bruttoarea har uträknats till ca 
6883 kvm. Fasaden redovisas i vinröd/vit och grå plåt, svart duk på tak och grå 
aluminiumfönster. Ansökan omfattar även skylt på fasad samt parkeringsplatser. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan C54. I detaljplanen finns villkor att bygglov inte får 
ges för ändrad markanvändning förrän luftledning inom planområdet har markförlagts 
eller flyttats. Ledningen har i dagsläget inte markförlagts. Sökanden har redovisat 
muntligt att så kommer att ske under veckorna 26-28. Efter det kan bygglov beviljas 
enligt villkoret. Ansökan stämmer överens med övriga bestämmelser i detaljplanen.  
 
Sökanden har själv valt att inkomma med bygglov innan markförläggningen är klar och 
har själv valt att ansökan kommer att vara vilande från byggnadsnämndens beslut tills 
dess att markförläggning av kabel utförts så att bygglov kan ges på delegation.  
 
Marklov för markåtgärder är sökt i separat ärende.  
 
Ärendet har varit på remiss hos Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
Åtgärden bedöms även vara förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enligt 9 
kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900). Men bygglov får inte ges förrän luftledningen 
inom planområdet har markförlagts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-20 
Ansökan, inkom 2019-05-02 
Situationsplan, inkommen 2019-04-25 
Markplaneringsritning, inkom 2019-04-25 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-04-25 
Plan 2 översikt, inkom 2019-05-21 
Planritning plan 2 del 1, inkom 20189-05-21 
Ritning kök, inkom 2019-05-13 
Tillgänglighetsgranskning, inkom 2019-04-25 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-05-24 
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Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg föreslår att beslutsrätten ska delegeras till bygglovarkitekten i 
det fall ärendet inte hinner färdigställas till byggnadsnämndens nästa sammanträde.  
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar på att beslutsrätten i ärendet inte ska delegeras.  
 
Kennet Bengtsson (S) och Stefan Sörensson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på sitt förslag gentemot Tonnie Philipssons 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandes förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns Kommun, Projektkontoret, att William Lavesson Rådhuset, 
37481 Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
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§ 131 XXX m.fl  Strandskyddsdispens Fiberprojekt Norra Mörrum 2019/1224 
 
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 schakt och nedläggning av fiber i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som schakten tar 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 schakt och 
nedläggning av fiber i område i norra Mörrum. Schakt kommer att vara 30-80cm djup, 
upp till 40 cm bred och förläggas till största del i vägområde. Återställning sker 
företrädesvis med befintliga schaktmassor och minimal omflyttning av massor 
eftersträvas.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Om fornlämning påträffas i samband med grävningsarbeten ska 
länsstyrelsen kontaktas. Baserat på länsstyrelsens kartlager med potentiellt förorenade 
områden så finns inga sådana områden inom projektområdet.  
 
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 2019-05-20 
Ansökan, inkom 2019-03-22 
Situationsplan, inkom 2019-03-22 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-05-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns Energi, att Jonas Nilsson, Prinsgatan 45, 37423 Karlshamn 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
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Avgift 9765 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 132 Hantering av politiska synpunkter på samrådsmaterial 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Hantering av politiska synpunkter på samrådsmaterial diskuteras. Ordförande Jan 
Bremberg och stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om 
ärendegången vid hantering av samrådsmaterial.  
 
Jan Bremberg uppmanar ledamöterna att teckna ner och lämna in synpunkter innan 
sammanträdet så att alla är väl förberedda.  
 
Emina Kovačić menar att nämnden måste vara väl påläst innan sammanträden i dessa 
frågor för att undvika fördröjning i processen.  
 
Tonnie Philipsson föreslår att alla detaljplaner läggs först på dagordningen för att hinna 
med resonemang etc. under nämndens gång.  
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) med instämmande av Tonnie Philipsson (V) yrkar bifall till Eminas 
synpunkter. 
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§ 133 Detaljplan för del av Stilleryd 2:49 - beslut om att starta planarbete 

2018/3154 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
del av Stilleryd 2:49. 
 
Sammanfattning 
 
Planarkitekt Jeanette Conradsson föredrar ärendet.  
 
Beslut om att beställa detaljplan avseende del av fastigheten Stilleryd 2:49 m.fl. togs i 
kommunstyrelsen den 4 september 2018. Den 5 december 2018 ställde 
byggnadsnämnden sig positiv till att pröva beställningen i en detaljplaneprocess. Nu 
föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar 
arbetet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2018-11-15 
Protokollsutdrag BN § 209/2018, daterat 2018-12-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Anna Söderström planarkitekt 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 134 Information om pågående arbete med Blekinge havsplan 2015/1710 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Planarkitekt Jeanette Conradsson föredrar ärendet.  
 
Karlshamns kommun lyfter i den gällande översiktsplanen, Karlshamn 2030, fram vikten 
av och vilja att delta i fortsatt översiktlig planering av havsområdet. Kommunens 
viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av 
havsmiljön, ett fungerande ekosystem. För att nå detta anges i översiktsplanen att 
kommunen vill initiera en kommunövergripande havsstudie och att detta arbete 
lämpligen sker i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner 
med flera. 
 
Samverkan för kommunal havsplanering initierades under hösten 2014 av länsstyrelsen 
och Blekinge Arkipelag. Samverkan ledde under våren 2016 fram till en 
kommungemensam projektplan och ansökan om KOMPIS-bidrag (KOMmunal Planering 
I (statlig) Samverkan). 
 
Det pågår framtagande av tre nationella havsplaner för havsplanområdena Bottniska 
viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska vara beslutade av regeringen senast 
2021. Samråd om de statliga havsplanerna genomfördes 15 februari - 15 augusti 2018 
och granskning pågår 14 mars - 14 juni 2019. Syftet med den statliga havsplaneringen 
är att visa hur havet kan användas effektivt och hållbart nu och i framtiden. 
 
Den nationella havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i 
samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Alla som 
berörs har informerats och bjudits in att delta i arbetet med havsplanerna. Det gäller 
såväl kommuner som näringsliv och ideella organisationer. Kustkommunernas bidrag i 
arbetet bedömdes särskilt viktigt under 2016 och 2017, då de första förslagen till 
havsplaner togs fram. Mot denna bakgrund avsatte HaV pengar till KOMPIS-bidrag för 
2016 och 2017 och senare även för år 2018. Pengarna fördelades till landets 
kustlänsstyrelser som i sin tur ansvarade för utlysning och prövning av ansökningar från 
kommunerna. Blekinges kustkommuner ansökte och beviljades bidrag för ett tvåårigt 
projekt med 75 % statlig finansiering 2016-2017 och även ytterligare medel 2018. 
 
Det kommungemensamma arbetet syftar till en mellankommunal och regional planering 
av havet i de fyra kustkommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg i 
Blekinge län. Havets gränslösa karaktär kräver en helhetssyn, vilket i sin tur ställer krav 
på samverkan över såväl sektorsintressen som administrativa och geografiska gränser. 
 
Arbetet drivs av en arbetsgrupp med representanter från varje kommun. Projektet har en 
styrgrupp på respektive kommun, företrädesvis utgående från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Varje kommun har även en referensgrupp sammansatt av tjänstemän 
med strategiska funktioner. 
 
Det nationella havsplaneområdet börjar en nautisk mil utanför baslinjen. Det betyder att 
kommunernas översiktsplaner och havsplanen kommer att överlappa från en nautisk mil 
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ut till området där svensk ekonomisk zon tar vid. Den geografiska avgränsningen för den 
kommungemensamma havsplanen omfattar ett område som stäcker sig 300 meter från 
land och öar ut till och med territorialhavet. De sektorsintressen som behandlas i planen 
är: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring 
av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur. 
 
Under september 2017 bjöd kommunerna in till dialogmöten med olika teman, ett i varje 
kommun. Syftet var kunskapsuppbyggnad och att ge de som kan bli berörda av planen 
möjlighet till insyn i arbetet och en möjlighet att påverka dess utformning. Ett stort antal 
föreningar, organisationer och företag med intresse eller anknytning till kust och hav 
bjöds in att delta. Mötena kungjordes även i lokaltidningarna i syfte att nå ut till 
intresserad allmänhet. 
 
Efter dialogskedet färdigställdes en samrådshandling och samrådet pågick under 
perioden 21 februari - 4 maj 2018. Under samrådet inkom totalt 27 skriftliga yttranden. 
Inkomna synpunkter har framförallt rört hanteringen av intressekonflikter mellan 
naturskydd och energiproduktion till havs kontra Försvarsmaktens och sjöfartens 
intressen. Även havsplanens möjliga påverkan på fisket har lyfts. I samrådet har vikten 
av mellankommunal dialog men även dialog och samförstånd mellan myndigheter lyfts 
som en väg framåt liksom att se bortom kommun- och länsgränser för att hitta fram till 
bra helhetslösningar. 
 
Med anledning av inkomna synpunkter har framförallt följande frågor studerats vidare: 
 
- möjligheten att närmare ringa in potentialen (utifrån ett antal kriterier) för att inom 
havsplanens avgränsning kunna dumpa muddermassor, 
- klargöra vilka konfliktpunkter som finns mellan olika former av områdesskydd och 
Försvarsmaktens intressen inom aktuellt havsområde, 
- närmare samordning med den statliga havsplaneringen som pågår parallellt, 
- utvecklad beskrivning av näringslivsperspektivet och dess koppling till havet. 
 
Arbetet har nu resulterat i en utställningshandling avseende en fördjupad 
kommungemensam översiktsplan för havet i Blekinge. Den framtagna gemensamma 
översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska nyttja våra 
gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i framtiden kommer att vara 
attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Målet är att havsplanen ska ge mer 
kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas planering. 
 
Utställning genomförs mellan 27 maj och 9 september 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 135 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om följande: 
 

 Piteås stadsarkitekt varit på besök för att få information bland annat om hur vi 
jobbar med förtätning av staden.  

 

 Upphandling av verksamhetssystem pågår.  
 

 Studiebesök i Åhus har genomförts där man tittat på BoKlok-konceptet. Man har 
även tittat på ett område där Länsstyrelsen Skåne upphävt detaljplanen, ett 
ärende som liknar Väggaplanen.  

 

 Arbetet rörande Sternö som bostadsområde har påbörjats. Kommunen får 50 % i 
bidrag för sanering av området om bostäder planeras.  

 

 Intervjuer för planarkitekttjänst har genomförts eftersom Jens Löfqvist slutar. 
 

 Besök i Sandvik för samtal med de boende som klagat på detaljplanen, har 
förklarat gången i ärendet.  

 

 Avstämningsmöte med KABO kring Möllebacken. 
 

 Samhällsbyggnad på stan, mötte medborgare på torget, mycket bygglovsfrågor.  
 

 Tillfrågad av Boverket kring att medverka i utbildningsfilmer.  
 

 Föreläst för BTH:s studenter rörande Hanna Wiktorssons gärning för Karlshamn.  
 

 Studiebesök från Jönköpings kommun rörande förtätningsprojekt.  
 

 Policy kring gestaltad livsmiljö kräver att kommunerna har ett arkitektprogram. 
Ska anordna arkitekturvecka under vecka 35, 26-31 augusti. Många olika 
aktiviteter anordnas.  

 
Planarkitekt Jens Löfqvist informerar om bostadsförsörjningsprogrammet, 
avrapportering kring vad som gjorts hittills. Underlag och analyser har hämtats in och 
genomförts. Ligger till grund för riktlinjer för bostadsförsörjning som tagits fram nu. 
Informerar om processen kring framtagandet och går igenom riktlinjerna. Dokumentet 
ska arbetas om efter den nya visionen Karlshamn 50 000. Materialet är presenterat för 
kommunstyrelsen. Karlshamnsbostäder och de privata fastighetsägarna har varit med 
på workshops under framtagandet av riktlinjerna.  
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§ 136 Redovisning av delegationsbeslut 5:e juni 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2019-04-17, § 98. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-05-03 – 2019-05-20. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-05-03 – 2019-05-20 
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§ 37 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2019-05-02 XXX Ledningsrätt för 

bredbandskanalisation – 
avslutad förrättning 

   
2019-05-08 XXX Fastighetsreglering - 

avslutad förrättning 
 
 

2019-05-16 XXX Fastighetsreglering – 
avslutad förrättning 

 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-05-13 
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§ 138 Handlingar för kännedom 5:e juni 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-05-06 – 2019-05-20 
 
Ärendenr.  §  Datum  Ärende  

 

2019/26 47/19 2019-05-06 Protokoll 

samhällsbyggnadsförvaltningens 

samverkansgrupp 2019-04-09 

2019/1027 48/19 2019-05-06 Beslut från Länsstyrelsen 526-2195-

2019 att inte pröva byggnadsnämndens 

beslut om strandskyddsdispens för XXX 

2019/447 49/19 2019-05-13 Beslut från Länsstyrelsen 521-656-

2019, avslag om strandskyddsdispens 

XXX  

2019/975 50/19 2019-05-13 Beslut från Länsstyrelsen 526-2241-

2019 att inte pröva byggnadsnämndens 

beslut om strandskyddsdispens XXX 

2019/1157 51/19 2019-05-14 Protokollsutdrag KS § 146/2019, 

Äskande om medel för inköp och 

implementering av bygglovprogram 

2017/631 52/19 2019-05-15 Dom P 1822-19 Mark- och 

miljödomstolen avslår yrkandet om syn 

och avslår överklagandet XXX  

2017/4041 53/19 2019-05-15 Beslut från Länsstyrelsen 404-2147-

2019 att inte pröva byggnadsnämndens 

beslut om detaljplan för Matvik 1:40 och 

del av Matvik 1:56 

2017/3336 54/19 2019-05-23 Beslut från Länsstyrelsen 404-2505-

2019 att inte pröva byggnadsnämndens 

beslut om detaljplan för del av Matvik 

1:32 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson 
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§ 139 Beslutsuppföljning 5:e juni 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 
Ärenderapport mätning 2019-05-20 
 


