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§ 161 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Olsson (M) till att justera protokollet. 
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§ 162 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Redovisning av sommarpraktikanternas arbete läggs till med § 164. 
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§ 163 Information från revisorerna 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Till sammanträdet har revisorerna Lars-Erik Johansson och Thomas Nilsson bjudits in. 
De har byggnadsnämndens verksamhet som en del i sitt granskningsområde. 
 
Revision är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen. Den övergripande uppgiften 
för kommunens revisorer är att granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och 
om verksamheten når de politiska målen inom de ekonomiska ramar som bestämts. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet granska, bedöma och främja verksamheten. 
 
Revisorernas uppdrag regleras genom kommunallagen och genom det reglemente som 
kommunfullmäktige beslutar om för revisorernas uppdrag. Vidare sker uppdraget i 
enlighet med god revisionssed, vilken utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
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§ 164 Redovisning av sommarpraktikanternas arbete 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren har studenterna Ebba Landén Helmbold och Malin Jaans praktiserat 
på stadsbyggnadsavdelningen med uppdrag att studera sex utvalda utemiljöer. 
 
De har tagit fram förslag på åtgärder som ska göra utemiljöerna både tryggare, roligare, 
skönare, och mer trivsamma för de som nyttjar dem. 
 
På sammanträdet redovisar Malin Jaans nuläge och förslag på åtgärder för Hällaryds 
skola, Mariegården och Möllebacken. 
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§ 165 Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo - Beslut om antagande 

2013/2900 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2019-06-28 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2019-06-28, och till denna hörande handlingar 
 
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detsamma till kommunfullmäktige 
med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder, 
handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194, 
Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för 
fastigheterna i planens norra del. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2015, § 50, att samråd skulle genomföras. 
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 7 april – 4 maj 2015. Totalt 
inkom 24 yttranden. Mellan samråd och granskning har utredningar avseende dagvatten 
och geoteknik upprättats. Dessutom har en naturvärdesbedömning gjorts. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019, § 96, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 29 april - 17 maj 2019. Totalt 
inkom 17 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av 
planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring 
och detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-03 
Plankarta, daterad 2019-06-28 
Planbeskrivning, daterad 2019-06-28 
Illustrationskarta, daterad 2019-06-28 
Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02 
Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10 
Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB, daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20 
Dagvattenutredning, daterad 2016-09-27 
Naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-12 
Översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-10-01 
 
Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige 
Lindemo Park AB, Ronnebygatan 13, 374 35 Karlshamn 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 166 Detaljplan för del av Marieberg 1:151 m.fl. Mariegården - Beslut om samråd 

2017/1667 
 
Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2019-07-11, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, vård och kontor för del av 
fastigheten Marieberg 1:151. Utöver flexiblare användning syftar även planen till att 
pröva möjligheten att förtäta bebyggelsen. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för 
en kommunal lekplats. 
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är området utpekat som kransbebyggelse med 
utvecklingsinriktningen tätortsbebyggelse. Sammantaget bedöms planförslaget vara 
förenlig med kommunens översiktsplan. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-11 
Plankarta, daterad 2019-07-11 
Planbeskrivning, daterad 2019-07-11 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-03-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande Karlshamnsbostäder AB, Box 53, 374 21 Karlshamn 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 167 Stilleryd 2:66 Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

kallförråd 2019/2161 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan med villkor enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 
att med stöd av 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), villkora att byggnad inte får 
uppföras närmare än tre meter från den södra fastighetsgränsen. Inom en tre meter 
bred byggfri zon längs den södra fastighetsgränsen får heller inte markens nivå ändras. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Åkessons Bärgningsbolag Kran & Transport AB har inkommit med en ansökan om 
förhandsbesked avseende ett kallförråd á ca 1 300 m2. Enligt sökande ska byggnaden 
utformas med stålstomme och blå plåtfasad i enlighet med övriga byggnader på 
fastigheten. Byggnaden är i ansökan placerad invid fastighetens södra gräns och 
uppges bli ca sex meter hög. 
 
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Åtgärden bedöms inte stå i konflikt med något allmänt 
eller enskilt intresse. 
 
Handlingar har skickats med begäran om yttrande till Miljöförbundet Blekinge Väst, 
Karlshamn Energi AB, Karlshamns hamn samt till grannar. Inkomna yttranden 
sammanfattas nedan men bifogas också ärendet. 
 
Miljöförbundet framför sammanfattningsvis att fastigheten Stilleryd 2:66 är ett misstänkt 
förorenat område och att om schaktmassor ska transporteras bort från fastigheten, ska 
Miljöförbundet kontaktas i förväg. Yttrandet ska beaktas och bifogas beslutet i sin helhet. 
 
Karlshamn Energi AB upplyser om en ledningsrätt för befintliga fjärrvärmeledningar i 
den norra delen av fastigheten. För att förhindra skador på byggnader vid ett 
underhållsarbete av ledningarna bör inte huskroppar läggas för nära ledningsrätten. 
 
Söder om fastigheten Stilleryd 2:66 finns även en ledningsrätt för befintliga VA-
ledningar. För att förhindra skador på byggnaden vid ett underhållsarbete av 
ledningarna bör en byggfri zon finnas på minst 3 meter från fastighetsgräns enligt 
bifogad karta. Innanför zonen bör ej marknivån ändras. Yttrandet ska beaktas och 
bifogas beslutet i sin helhet. 
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Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
lokalisering av en lagerbyggnad på platsen då marken bedöms vara lämplig för 
ändamålet. Dock med villkoren att byggnad inte får uppföras närmare än tre meter från 
den södra fastighetsgränsen. Inom en tre meter bred byggfri zon längs den södra 
fastighetsgränsen får heller inte markens nivå ändras. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-10 
Ansökan, inkommen 2019-06-11 
Situationsplan, inkommen 2019-06-11 
Yttrande från Karlshamns kommun/exploateringsavdelningen, inkommet 2019-06-24 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommet 2019-06-27 
Yttrande från Södra Skogsägarna ekonomiska förening, inkommet 2019-06-27 
Yttrande från XXX, inkommet 2019-06-27 
Yttrande från Karlshamn energi AB, inkommet 2019-07-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Åkessons Bärgningsbolag Kran & Transport AB, Södra Stillerydsvägen 84, 
374 31, Karlshamn 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
 
Avgift 6 836 kronor   611-311-2020-696, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-08-21 

Sida 13(27) 

 
 
§ 168 Detaljplan för Stampens Trädgård 2 m.fl. - beslut om samråd 2018/1543 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2019-07-31, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en ny restaurang på framsidan av 
fastigheten Stampens Trädgård 2 samt pröva möjligheten att utöka hotellets verksamhet 
genom att bygga på två våningar på befintlig byggnad för fler hotellrum men även kontor 
och konferenslokaler. 
 
Ansökan om planbesked för fastigheten Stampens Trädgård 2 inkom 2018-04-16 från 
Nytäppets fastighets AB genom XXX. Byggnadsnämnden ställde sig 2018-06-27 positiv 
till att pröva ansökan i en detaljplan. Länsstyrelsen och Miljöförbundet Blekinge Väst 
lämnade in synpunkter på planbeskedet. Länsstyrelsen framförde att en bullerutredning 
behöver tas fram. Miljöförbundet framförde att de förutsätter lämpliga skyddsavstånd 
mellan befintlig drivmedelshantering, transportled för farligt gods och tänkt verksamhet. 
De påpekade också att det finns ett potentiellt förorenat område på Stampens Trädgård 
1 som kan kräva utredning och provtagning.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-01 
Plankarta, daterad 2019-07-31 
Planbeskrivning, daterad 2019-07-31 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-07-01 
Trafik- och bullerutredning Janneberg och Strömma, daterad 2019-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande XXX, Jannebergsvägen 6, 374 32 Karlshamn 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Nanny Strand 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-08-21 

Sida 14(27) 

 
 
§ 169 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus, avstyckning 2019/892 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om 
förhandsbesked 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden 2019-06-26 § 145 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 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 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 
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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 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2020-696, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-08-21 

Sida 16(27) 

 
 
§ 170 XXX Nybyggnad av enbostadshus, garage och bullerplank 2019/1693 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att bevilja bygglov med villkor med stöd av 9 kap 40 § plan- och bygglag (2010:900). 
Bullerplank ska uppföras i enlighet med ansökan  
 
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 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i två våningar, garage och bullerplank på 
fastigheten XXX. Enbostadshuset föreslås med vit putsfasad, svarta betongpannor och 
vita aluminiumklädda fönster. Bostadshuset har en bruttoarea på ca 234 kvm. Garaget 
föreslås med svart träfasad, silvergrått plåttak och vita aluminiumklädda fönster. 
Garaget har en bruttoarea på ca 60 kvm. Fastigheten ligger utanför planlagt område 
men inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten ligger vid väg. Översiktlig bedömning har gjorts att bullernivåer klaras med 
ansökt bullerplank. Bullerberäkning har därför inte krävts. 
 
Rivningsanmälan har godkänts i separat ärende. 
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter och negativt yttrande har inkommit 
från XXX. Grannen framför bland annat att stor avverkning har gjorts, att det är ett högt 
hus som föreslås och att placeringen är för nära deras tomtgräns. Sökanden har fått 
möjlighet att bemöta grannens synpunkter. Sökanden framför bland annat att bullerplank 
som planeras samt husets placering kommer att verka bullerdämpande för 
omkringliggande fastigheter. Det finns även fler tvåvåningshus i området. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).   
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-05 
Ansökan, daterad 2019-04-30 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2019-05-17 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-04-30 
Planritning undervåning, inkommen 2019-05-17 
Yttrande från granne med erinran, inkom 2019-07-01 
Sökandens bemötande på grannens skrivelse, inkom 2019-07-31 
 
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 

 byggnadens specifika energianvändning har 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. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Granne/sakägare: XXX 
 
Avgift 31 248 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 171 Stilleryd 5:4, Stilleryd 1:4 Vekerum 22:1 m.fl. Strandskyddsdispens 

2019/1674 
 
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 grävning för anläggande av bredbandsnät i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som schakten kräver på 
marken 
 
att nedan uppräknade försiktighetsmått ska gälla som villkor till 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 schakt och grävning 
för anläggande av bredbandsnät. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att åtgärden att förse området med bredband 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 växter, djur och friluftsvärden påverkas på schakten placeras vid befintlig 
infrastruktur så som vägar. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och skriver i sitt yttrande att 
sträckningen går genom potentiellt förorenat område och inom område med 
fornlämningar. Om förorening påträffas vid grävningsarbete ska arbetet avbrytas och 
Miljöförbundet kontaktas. Om fornlämning påträffas under grävningsarbete ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas. För del av dragningen har samråd skett med 
Länsstyrelsen. Miljöförbundet rekommenderar att samma försiktighetsmått ska gälla i en 
eventuellt beviljad dispens som i länsstyrelsens yttrande. 
 
Försiktighetsmått enligt Samråd med länsstyrelsen: 
Hänsyn ska tas till djur- och växtlivet. 

 Grova träd eller träd i alléer får inte skadas. Behöver sådana träd avverkas ska 
Länsstyrelsen kontaktas innan avverkningen genomförs. 

 Angående arbete vid allé så får grävarbeten inte utföras inom trädets dropplinje, 
som räknas från grenverkets yttersta spetsar, eftersom trädets rotsystem 
riskeras att skadas vilket medför att träden dör. 
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 Om stenmurar påverkas ska dessa byggas upp till samma skick som innan 
åtgärden. 

 Schaktmassor eller annat överblivet material ska tas om hand på ett för naturen 
skonsamt sätt samt enligt gällande regelverk. 

 Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten i 
anslutningen till verksamhetsområdet inte förorenas. 

 Körskador ska undvikas. Om körskador uppkommer ska dom åtgärdas efter 
överenskommelse med berörd markägare. 

 Massor får inte läggas upp om de riskerar att orsaka grumling, exempelvis vid 
kraftig nederbörd. 

 Avverkning i samband med plöjning och schaktning ska inte ske på ett sådant 
sätt att skuggning av vattendraget försämras. 

 Arbete i anslutning till vattendrag, som kan förorsaka grumling av vattnet, ska 
genomföras mellan 1 juni-15 september. 

 Entreprenörer och arbetsledare ska ta del av beslutet innan åtgärden påbörjas. 
 
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 2019-08-05 
Ansökan, inkommen 2019-04-29 
Situationsplan, inkommen 2019-04-29 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-06-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamn Energi AB, att: Jonas Ignell, Prinsgatan 45, 37433 Karlshamn 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 765 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 172 XXX Utvändig ändring av fasad 2019/2237 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om bygglov med stöd av 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § 
(2010:900). 
 
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 2019-09-11. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-09-09. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser målning av fasaden på fastigheten XXX. Den berörda byggnaden är ett 
kedjehus byggt under 1960-talet med fasader i rött tegel och vita fönster. Huset ligger 
som första hus i en rad med fyra likadana hus, sammanlänkade av garage. Sökanden 
önskar att måla tegelfasaden vit. 
 
I området som planerades och byggdes under 60-talet finns ett 30-tal liknande kedjehus. 
Deras utformning är tidstypisk och karaktäriseras av en enkel arkitektur där 
huvudbyggnaderna med fasader i rött tegel sammanlänkas av garage/carportar med 
träfasad. Fastigheten omfattas av detaljplan A194 från år 1965. 
 
Enligt plan- och bygglagen (8 kap 17 §) 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. 
 
Vidare måste en ändring av bebyggelse och byggnadsverk göras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 §). 
Här finner vi också kravet på att varsamhet inte enbart gäller enskilda byggnader utan 
även bebyggelsemiljön kring byggnaden. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Bedömningen ska 
därför ske utifrån vilka konsekvenser åtgärden får för hela bebyggelsemiljön, inte endast 
utifrån vilka kvaliteter åtgärden i sig har.  
 
Flera av kedjehusen i området har genomgått förändringar som exempelvis 
fönsterbyten, ny takbeläggning och ommålning av garagebyggnader i trä. Husen har 
dock, med något enstaka undantag, behållit originalfasaden. Då detta hus är en del av 
ett större sammanhang med liknande kedjehus med samma typ av röda tegelfasad 
kommer en omfärgning få en effekt på hela bebyggelsen. Att måla en tegelfasad är en 
åtgärd som är irreversibel och som riskerar försämra fasadens tekniska egenskaper. 
 
Åtgärden bedöms inte uppfylla varsamhetskravet (8 kap 17 § PBL) och bedöms 
olämplig med hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § 

PBL). Sammantaget bedöms åtgärden inte vara förenlig med förutsättningarna för 
bygglov. 
 
Beslutsunderlag 
 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-07, rev. 2019-08-08 
Ansökan, daterad 2019-06-17 
Situationsplan, inkommen 2019-08-08 
Foton, inkomna 2019-06-18 och 2019-08-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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§ 173 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om: 
 

 Hemvändarträff 

 Möte om Eriksbergs fortsatta utveckling 

 Möte om ”Gömda vägen” 

 Möte om Sandviks sista byggbara tomt 

 Arkitekturveckan som pågår 26- 30 augusti 
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§ 174 Redovisning av delegationsbeslut augusti 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 2019-06-11 – 2019-08-06. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-06-11 – 2019-08-06 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-08-21 

Sida 24(27) 

 
 
§ 175 Underrättelse från Lantmäteriet augusti 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas 
 
2019-06-18 Sandbäck - Mörrum Ledningsrättsåtgärd 

berörande sträckan 
Sandbäck – Mörrum 
 

2019-06-27 Tararp 3:19 Underrättelse om avslutad 
förrättning K1969, 
avstyckning från Tararp 
3:19 
 

2019-07-04 Hästaryd 2:108 och 24:46 Underrättelse om avslutad 
förrättning K18490, 
fastighetsreglering Hästaryd 
2:108 och 24:46 
 

2019-07-16 Matvik s:1 Underrättelse om avslutad 
förrättning K19157, 
ledningsrätt för 
bredbandskanalisation 
berörande Matvik s:1 
 

2019-07-25 Vettekulla 1:26 Underrättelse om avslutad 
förrättning K18452, klyvning 
av Vettekulla 1:26 
 

2019-07-26 Siggarp 6:1 m.fl. Underrättelse om avslutad 
förrättning K19159, 
ledningsrätt rörande 
Siggarp 6:1 m.fl. 
 

2019-07-26 Tararp 3:5 och 3:14 Underrättelse om avslutad 
förrättning K18248, 
fastighetsreglering 
berörande Tararp 3:5 och 
3:14 
 

2019-07-26 Mörrum 81:1, 9:15 och 20:25 Underrättelse om avslutade 
förrättning K18367, 
fastighetsreglering 
berörande Mörrum 81:1, 
9:15 och 20:25 
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2019-08-05 Bromåla 1:3 och Bromåla 1:2 Underrättelse om avslutad 

förrättning K19311, 
avstyckning från Bromåla 
1:3 och Bromåla 1:2 samt 
fastighetsreglering mellan 
Bromåla 1:3 och en av 
styckningslotterna 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 176 Handlingar för kännedom augusti 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-06-11 – 2019-08-05. 
 
 
Ärendenr  §  Datum  Ärende  

 

2018/1120 61/19 2019-06-13 Protokollsutdrag KS § 171/2019 

Yttrande - Förslag till havsplaner för 

Sverige, granskningshandling 

 
2017/3498 62/19 2019-06-17 Beslut 403-1010-2019, LST avslår 

yrkandet om syn och upphäver det 
överklagade beslutet för om- och 
tillbyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Olsborg 1 
 

2019/1224 63/19 2019-06-20 Beslut från Länsstyrelsen 526-2926-

2019 att inte pröva kommunens beslut 

om strandskyddsdispens för fiber 

Mörrum 14:42 m.fl. 

 

2019/1966 64/19 2019-06-27 Protokollsutdrag KF § 143/2019 

Resultatrapport april 2019 med uppdrag 

till nämnder 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 177 Beslutsuppföljning augusti 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Planplan 
Ärenderapport mätning 2019-08-06 
 


