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Tjänstgörande 
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Ulf Månsson (S) 
Ulrika Berggren (SD) 
Kerstin Linde (S) 
Johan Wolgast (MP) 
Kerstin Linde (S) 

 Gitte Ejdetjärn (S) 
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Ulrika Berggren (SD) §§ 142-143 
Magnus Olsson (M) §§ 142-143 
Jan Bremberg (S) § 146 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Kerstin Linde (S) §§ 140-141, 144-145 och 147-160 
Johan Wolgast (MP) 
Catarina Flod (M) 
Ingvar Andersson (S) 
Lennart Lindqvist (S) 

Övriga Anna Persson, utredare 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 
Anna Söderström, planarkitekt, §§ 140-143 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt, §§ 140-144 
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Malin Jaans, praktikant §§ 140-145 
Ebba Landén Hembold, praktikant §§ 140-145 
Sofi Ridbäck, bygglovsarkitekt, §§ 146-160 
Janeth Gummeson, teckentolk 
Katharina Rödel, teckentolk 
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§ 140 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Tonnie Philipsson (V) att justera protokollet  
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§ 141 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen 
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§ 142 Detaljplan för del av XXX m.fl. (XXX) 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) 
 
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) i 
handläggningen av detta ärende 
 
Sammanfattning 
 
En beställning av detaljplan för fastigheten XXX m.fl. inkom den 19 juni 2018 från 
kommunstyrelsen. Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet för fler bostäder 
och utökning av befintlig förskola inom de kommunägda fastigheterna XXX och XXX. 
Den 21 augusti 2018 inkom beställning av detaljplan från Karlshamnsbostäder AB 
(KABO) gällande förtätning på deras fastigheter (XXX, XXX och XXX). De två 
ansökningarna har behandlats i en gemensam detaljplan. Fastighetsägare för XXX 
(privatägd) är också med och bekostar detaljplanearbetet då planen gynnar denna 
fastighet som idag är planstridig.  
 
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 XXX 
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 2019-06-04  
Plankarta, daterad 2019-06-11 
Planbeskrivning, daterad 2019-06-11  
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 XXX & XXX,  
daterad 2019-03-26 
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Beslutet skickas till 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36 Karlshamn  
Sökanden: XXX 
Planarkitekt Anna Söderström  
Stadsarkitekt Emina Kovacic  
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
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§ 143 Detaljplan för del av XXX med flera - beslut om att starta planarbete 

2018/3218 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
del av XXX med flera 
 
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut om att beställa detaljplan avseende del av fastigheten XXX m.fl. inkom från 
Karlshamnsbostäder 18 september 2018. Syftet med planläggningen är att bygga nya 
marklägenheter men även möjliggöra både kontor och samlingslokaler. 
 
Den 26 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att beställa detaljplan för ny förskola 
inom samma område med avsikt att planarbetets kostnad mellan Karlshamns kommun 
och Karlshamnsbostäder AB fördelas och fastställs i ett planavtal. En avsiktsförklaring 
har tagits fram mellan kommunen och Karlshamnsbostäder AB som säger att KABO ska 
förvärva hela den aktuella delen av fastigheten XXX och att kommunen köper mark som 
planeras för skola, allmän plats samt icke planlagd mark av KABO när detaljplanen 
vunnit laga kraft.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12 
Protokollsutdrag BN § 211/2018 positivt planbesked, daterad 2018-12-05 
Protokollsutdrag KS § 103/2019 markförvärv och beställning av detaljplan, daterad 
2019-03-26 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB,  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic  
Planarkitekt Anna Söderström  

Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Projektledare William Lavesson 
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§ 144 Detaljplan för XXX m.fl. XXX - beslut om granskning 2015/4896 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 2019-
06-11 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2019-06-11, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Sammanfattning 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för utveckling av befintliga och nya 
verksamheter samt för nya bostäder. Genom att medge användningarna centrum, 
bostäder och vård, skapas förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse och en 
god levnads- och boendemiljö.  
 
Ett genomförande av aktuell planändring bedöms inte få någon 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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 25 april 2018, § 79 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 14 maj – 4 juni 2018. Totalt inkom 25 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Mellan samråds- och granskningsskede har ett utredningsskede följt. Utredningar som 
har tagits fram har nu inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden kan fatta beslut 
om att ställa ut detaljplanen för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-11  
Plankarta, daterad 2019-06-11 
Planbeskrivning, daterad 2019-06-11  
Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-11 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-03-06 
Planprogram för XXX m.fl. för XXX, daterat 2017-08-30 
Miljöteknisk markundersökning, Golder Associates, daterad 2012-11-15 
Naturvärdesbedömning, Miljöförbundet Blekinge väst, daterad 2017-05-05  
Översiktlig geotekniskt utlåtande, SWECO, daterad 2017-03-17 
Miljöteknisk markundersökning, WSP, daterad 2017-04-03 
Dagvattenutredning Sjölyckan, SWECO, daterad 2017-03-20 
Detaljerad riskbedömning för planprogram Sjölyckan, WSP, daterad 2017-03-02 
Rapport – XXX trafikutredning, SWECO, daterad 2017-03-17 
Rapport – XXX trafikutredning, SWECO, daterad 2018-01-30 
Trafik- och parkeringsutredning, SWECO, daterad 2018-10-08 
Kompletterande miljöteknisk undersökning, WSP, daterad 2019-05-08 
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Beslutet skickas till 
Sökande XXX 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 145 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 2019-08-21. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-08-05 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked på del av fastigheten XXX inkom 2019-02-25 och 
bedömdes som komplett 2019-02-28. Förhandsbesked gällde då avstyckning av 4 
tomter där varje tomt hade en area på 1600m2 var. De 4 nya tomterna skulle ligga i 
anslutning till 4 befintliga tomter. Handläggare gick fram med förslag till avslag i 
byggnadsnämnden med motivering att det krävs detaljplan som sedan kommunicerades 
till den sökande. Sökande valde då att revidera ansökan till att omfatta endast en tomt 
på 1600 m2. Enligt ansökan planerar sökande att ansluta tomten till kommunalt vatten 
och avlopp. Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp som är under utbyggnad i området. 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. Det finns en befintlig infart från väg 623 till platsen. Det finns 
ingen gatubelysning. Platsen omfattas av Riksintresse, Miljöbalken 3 kap. 
Totalförsvaret, område med särskilt behov av hinderfrihet. Inga andra kända natur- eller 
kulturvärden påverkas av föreslagen åtgärd. Marken ägs av sökande. 
 
Ansökan föreslås avslås med motivering att det krävs detaljplan då den nya tomten 
ligger i anslutning till 3 befintliga bostadshus som bildar en sammanhållen bebyggelse. 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-11 
Ansökan, inkommen 2019-05-02 
Situationsplan, inkommen 2019-05-02 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommen 2019-05-13 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen 2019-05-13 
Yttrande från granne på XXX, inkommen 2019-05-13 
Yttrande från Trafikverket, inkommen 2019-06-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 146 XXX Olovligt uppförande av mur 2018/3586 
 
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. 
 
På grund av jäv deltar inte Jan Bremberg (S) i handläggningen i detta ärende. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om byggsanktionsavgift har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett 
yttrande från sökanden inkom 2019-06-24. 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 
 
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 2018-10-16 
Byggsanktionsavgift uträkning, diariefört 2019-03-18 
Yttrande från byggherrarna inkommen 2019-03-22 
Yttrande från byggherren inkommen 2019-06-24 
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Beslutet skickas till 
 
XXX 
 
Sanktionsavgift 9 532 kronor      611-311-2021-687. Attest 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 147 XXX Tillsyn och kontroll av nybyggnad av flytponton samt servering 

2019/1763 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 53 a §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 
kap. 6 § 4 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 föreslagit byggsanktionsavgift 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 
 
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 enligt 9 kap. 6 § 4 punkt, Plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) uppgår till 
143 127 kronor. 
 
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. 
 
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 
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goda intensioner göra en felaktig bedömning då byggnadens placering ändras och 
därmed inte följer givet bygglov. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att den beräknade 
byggsanktionsavgiften 143 127 kronor inte står i rimlig proportion till den överträdelse 
som har begåtts, och sätts därför ned till hälften. Den halverade byggsanktionsavgiften 
blir därmed 71 563 kronor. 
 
Byggnadsnämndens har efter justerat protokoll gett byggnadsägaren möjlighet att yttra 
sig över detta förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-12 
Redovisning av byggsanktionsavgift 
Foton från platsbesök 2019-05-15 
Ritning och illustration som låg till grund för beslut om bygglov § 201, 2018-12-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsägare: XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
Uppgiftslämnare: XXX 
 
Sanktionsavgift 71 563 kronor  611-311-2021-687, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 148 XXX Nybyggnad av brygga och toalettbyggnad 2018/699 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ärendet utgår 
 
Sammanfattning 
 
Bygglovsarkitekt Sofi Ridbäck meddelar att sökanden har återtagit sin ansökan. Det 
föreligger därmed ingen anledning för byggnadsnämnden att hantera ärendet. 
 
Ansökan om bygglov, inkommen 2019-05-28 gäller en redan uppförd 
brygga/småbåtshamn på fastigheten XXX Åtgärden ska möjliggöra för skärgårdstrafiken 
att kunna angöra Eriksbergs stränder, vid Bruksviken.  
  
I ärendet finns en tidigare ansökan med ett beviljat lov för en identisk brygga på en 
annan plats, drygt 100 meter från den placering nuvarande ansökan gäller. Vid tillfälle 
för montage av bryggan i den ursprungliga ansökan bestämdes en annan placering än 
den som bygglovet var baserad på och utan byggnadsnämndens vetskap. I den tidigare 
ansökan ingick även en toalettbyggnad. Denna har uppförts enligt tidigare lov och ingår 
därför inte i nuvarande ansökan.  
  
Placeringen enligt ansökan är svårtillgänglig, i synnerhet de första metrarna på land, 
som utgörs av en brant berghäll. I nuvarande ansökan ingår därför en trappa från 
bryggan uppför berghällen för att bryggan/småbåtshamnen ska gå att använda och vara 
lämplig för det avsedda ändamålet.  
  
Bryggan har bedömts vara tillgänglig med stöd av 8 kap. 1 § p 3 och 3 § p 1 plan- och 
bygglagen. Det har bedömts vara oskäligt att ställa samma tillgänghetskrav på trappan 
och på vägen vidare in på land, med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.  
  
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Platsen för den ansökta åtgärden ligger inom naturreservat. Åtgärden kan 
ses som ett sätt att öka tillgängligheten till området.  
  
Strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet kan behövas för åtgärderna.  
Lagfaren ägare och berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
byggnationen. Inga negativa synpunkter har inkommit.   
  
Bygglov bedöms kunna beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-10 
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§ 149 XXX X och X Ändrad användning från handel till gym 2019/2178 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § 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. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnaden som avses i åtgärden ligger på två fastigheter, XXX och XXX och är idag en 
leksaksaffär. Byggnaden är enligt gällande detaljplan A67 placerad på mark avsedd för 
terrass- och gårdsöverbyggnad som ”får överbyggas och användas på sätt 
byggnadsnämnden prövar lämpligt”. Av den anledningen ska byggnadsnämnden 
besluta om bygglov för ändrad användning från handel till gym. Åtgärden strider inte mot 
planen och innebär heller ingen utvändigt ändring. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått ansökan och inlämnade handlingar för remiss men 
har ännu inte svarat. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har fått möjlighet att yttra sig över ansökan och 
inlämnade handlingar och de har heller inte svarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om lov, daterad 2019-06-11 
Bilaga 1, beskrivning av åtgärden, inkommen 2019-06-12 
Bilaga 2, situationsplan, inkommen 2019-06-12 
Planritning 2019-06-18 

 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 21 874 kronor   611-311-2021-670, Attest 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 150 XXX Nybyggnad av gäststuga 2019/965 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att kontrollansvarig inte krävs 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
2019-03-04 inkom XXX och XXX XXX med en anmälan om att få bygga en 
Attefallskomplementsbyggnad på sin fastighet XXX.. 
 
Anmälan föregicks av att byggherren i samband med byggnation av bostadshuset 
frågade om de fick gjuta en betongplatta för en Attefallsbyggnad i samband med att 
bostadshuset byggdes. De fick ett OK för detta. 
 
Byggherren frågade markägaren till grannfastigheten om de fick placera en 
Attefallsbyggnad 2 meter från tomtgräns, för övrigt samma avstånd som det står i 
detaljplanen att man får bygga med bygglov. Byggherren fick godkännande av 
markägaren 
 
Det man inte tänkte på vid detta tillfälle var att marken som fastigheten gränsar till är 
utpekad som allmän platsmark på detaljplanen med ett enskilt ägande och att ingen får 
godkänna en Attefallsbyggnad närmare än 4,5m från gränsen.  
 
Att man får bygga 2m från tomtgränsen gäller bara för bygglov, inte anmälan. 
 
Med anledning av detta så inkom byggherren 2019-05-03 med en ansökan om lov på 
samma plats för sin komplementbyggnad där grundplattan redan är gjuten. 
 
Denna byggnad kommer att  bli en avvikelse med 21.2m² vad gäller yta för 
komplementbyggnader. 
Den bidrar inte till någon för stor yta om det hade fått vara en Attefallsbyggnad. 
 
Att den här typen av komplementbyggnad skulle utmärka  sig på något negativt vis eller 
skilja sig från annan bebyggelse  inom detaljplan får anses mindre trolig. Inom området 
finns sen tidigare, visserligen lite äldre bebyggelse, som har både en och flera 
komplementbyggnader som ligger närmare gränsen än 2m och i något fall har det till 
och med hamnat på och över fastighetsgränser. Detta gäller både för placering mellan 
grannar samt granne med allmän plats.  
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Byggherren vill påpeka att de kan se detta som en ”Attefallsbyggnad”, och att den blir 
markerad på kommunens kartunderlag som att möjligheten att bygga en  ny fristående 
Attefallsbyggnad redan är utnyttjad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-03 
Ansökan, daterad 2019-05-03 
Situationsplan, inkommen 2019-03-04 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-03-04 
Fotografier från platsen, inkomna 2019-05-06 
Situationsplan från det ursprungliga bygglovet, diarieförd 2019-06-03 
Kartbild från del av planområdet, diarieförd 2019-06-03 
 
Yrkanden 
 
Tonni Philipsson (V) yrkar att byggnadsnämnden gör ett explicit undantag från gällande 
detaljplan och beviljar sökt bygglov då bebyggelsen i övrigt ligger i linje med tidigare 
bebyggelse, två meter ifrån tomtgränsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar Tonnie Philipssons (V) yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
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 
 
Avgift 7 500 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 151 XXX Tillbyggnad av garage 2019/1139 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30 § 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. 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 
 
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 
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Beslutet skickas till 
Sökanden: XXX 
Grannar: XXX  
 
Avgift 3000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
 (faktura skickas separat) 
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§ 152 XXX Tillbyggnad av växthus 2019/1431 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att Miljöförbundets yttrande 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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tillbyggnad av växthus med 1152 kvm på fastigheten XXX. 
 
Fastigheten ligger utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Byggnationen föreslås placeras utanför strandskyddat område. 
 
Berörda grannar har getts tillfälle att lämna synpunkter. Inga negativa synpunkter har 
inkommit.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har haft ärendet på remiss och upplyser i sitt yttrande 
daterat 2019-06-10 att området är potentiellt förorenat. Miljöförbundet vill uppmana 
ansvarig att kontakta miljöförbundets handläggare av misstänkt  
förorenade områden redan i planeringsskedet. Om bygglov ges, bör sökande upplysas 
om ovanstående samt även informeras om följande punkter: 
 
1.   Fastigheten är identifierad som potentiellt förorenat område. Om en misstänkt 
förorening upptäcks i samband med gräv- eller rivningsarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och miljöförbundet omgående kontaktas. 
 
2.   Om  schaktmassor ska transporteras bort från fastigheten, ska miljöförbundet 
kontaktas i  förväg. Detsamma gäller om massor ska flyttas inom fastigheten på ett sätt 
som kan sprida  eventuella föroreningar. Krav på provtagning och/eller särskilt 
omhändertagande av massorna kan komma att ställas. 
 
3.   Om  byggnadsmaterial som kan ha förorenats av tidigare verksamhet ska tas bort, 
ska detta hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).   
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-10 
Ansökan, daterad 2019-04-05 
Situationsplan, inkommen 2019-04-29 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-04-05 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-06-10 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 59 078 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 153 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att informationen läggs till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Bygglovsarkitekt Sofi Ridbäck meddelar att verksamheten inte har något att informera 
nämnden om på dagens sammanträde.  
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§ 154 Redovisning av delegationsbeslut 26:e juni 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2019-04-17, § 98. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-05-21 – 2019-06-10. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-05-21 – 2019-06-10. 
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§ 155 Underrättelser från Lantmäteriet 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas 
 
 
2019-05-27 Matvik och Hällaryd Ledningsrätt för vatten och 

avlopp mellan Matvik och 
Hällaryd 

2019-05-27 XXX, XXX, XXX och XXX, 
XXX och XXX 

Underrättelse om avslutad 
förrättning K18265 – efter 
ändring enligt 38 § FL 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2019-05-27 
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§ 156 Handlingar för kännedom 26:e juni 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-05-21 – 2019-06-10 
 
Ärendenr  §  Datum  Ärende  

 

2017/3336 54/19 2019-05-23 Beslut 404-2505-2019 att inte pröva BN 

beslut XXX 

 
2018/2297 55/19 2019-05-27 DOM mål nr P 1329-19 XXX, MMD 

avslår överklagandet och yrkande om 
ersättning reparationskostnader m.m 
 

2019/1003 56/19 2019-06-03 Beslut 526-2586-2019 att inte pröva BN 
beslut om strandskyddsdispens XXX, 
XXX och XXX 
 

2019/1413 57/19 2019-06-03 Beslut 526-2585-2019 att inte pröva BN 

beslut strandskyddsdispens XXX 

 

2019/1666 58/19 2019-06-03 Beslut 2019-06-03 KF § 102 

Karlshamns kommuns framtida 

strategiska arbete 

 

2016/665 59/19 2019-06-05 Beslut 404-2690-2019 att inte pröva 

kommunens antagandebeslut om 

detaljplan för XXX 

 

2013/2953 60/19 2019-06-05 Beslut 404-2685-2019 att inte pröva 

kommunens beslut om detaljplan för 

XXX Mörrum 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2019-06-03 
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§ 157 Beslutsuppföljning 26:e juni 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2019-06-07 
Planplan 
Ärenderapport mätning 2019-06-10 
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§ 159 XXX Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 2019/1831 
 
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 rubricerad åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastigheten upptar vid 
datumet för beslut om dispens  
 
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. En mindre del placeras på mark mot öster, bort från vattendraget. Större 
delen av tillbyggnaden sker uppåt på befintlig byggnad.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Samt att området genom en 
väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Fastigheten ligger bredvid Gamla Tingsrydsvägen (gamla 29:an). De ser inte  
Mieån och det är skog emellan så man tänker inte på att vattendraget finns där. 
Tillbyggnad sker på befintlig byggnad och på befintlig tomtmark med anlagd gräsmatta.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
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 2019-06-17 
Ansökan, inkommen 2019-05-22 
Situationsplan, inkommen 2019-05-13 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-06-14 
Foton, inkomna 2019-05-13 
Ritningar, inkomna 2019-05-13 
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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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§ 160 XXX Strandskyddsdispens för tillbyggnad av gästhus och i efterhand för bef 

gästhus 2019/1351 
 
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 gästhus samt dispens i efterhand för gästhus i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som befintlig byggnad och 
tillbyggnad 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 tillbyggnad av 
gästhus samt dispens i efterhand för nybyggnad av gästhus. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Ingen påverkan enligt sökanden. Marken är enligt fotona naturtomt med 
gräsmatta.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inkommit med ett 
yttrande. Miljöförbundet beskriver resonemang om lagligen ianspråktaget och behovet 
av dispens för befintligt gästhus. De redovisar även sin undersökning av flygfoton. 
Information ges om stig som är viktig för allmänheten.  
 
För att kunna använda sig av det särskilda skälet redan ianspråktaget så ska området 
lagligen vara ianspråktaget. Dispens ska vara given eller området ianspråktaget sedan 
innan 1975. Vid undersökning av flygfoton från innan 1975 har inte garaget eller 
gästhuset kunnat lokaliseras.  
 
Ansökan avser tillbyggnad av gästhus. Ingen strandskyddsdispens har beviljats för 
gästhuset varken av kommunen eller av Länsstyrelsen. Dispens har inte heller givits för 
garage som är placerat i samma område. Sökanden har redovisat att garaget är byggt 
innan 1975. Stadsbyggnadsavdelningen har inget skäl att misstro denna uppgift och gör 
med sökandens information och foton bedömningen att garaget inte har krävt dispens. 
Då ansökan gäller tillbyggnad av gästhus men disens inte givits för ursprunglig del av 
gästhuset så kan dispens inte ges för tillbyggnad förens dispens givits för befintlig del. 
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Sökanden har därför kompletterat sin ansökan om tillbyggnad av gästhus så att den 
även ska gälla dispens i efterhand för befintligt gästhus.  
 
Området har varit bebyggt med bostadshus sedan innan 1975. Området har varit 
naturtomt sedan dess och ska enligt sökanden fortsätta att vara det. Infarten till 
fastigheten har sedan början varit i norr där garaget och gästhuset är placerat. 
Bedömning har gjorts att  den delen av tomten har varit använd som entré och infart till 
fastigheten sedan innan 1975. Garagebyggnad har även funnits på platsen sedan innan 
1975. Området bedöms därmed vara ianspråktaget. Särskilt skäl finns därmed att bevilja 
dispens i efterhand för gästhus samt dispens för tillbyggnad av gästhus.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör 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 2019-06-18 
Ansökan, inkommen 2019-04-02 
Skrivelse, inkom 2019-04-02 
Skrivelse, inkom 2019-05-29 
Situationsplan, inkommen 2019-04-02 
Foton, inkom 2019-04-02 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-05-17 
 
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) 
 
 
 
 
 


