
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-09-11 

Sida 1(22) 

 
 
 

Plats och tid Årydssalen, klockan 08:15-10:30 , ajournering kl. 09:05-09:30 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 
 

  ersätter  
Kerstin Linde (S) 
Ulrika Berggren (SD) 
 
Johan Wolgast (MP) 

 Magnus Olsson (M) 
Tonnie Philipsson (V) §§178-
183, 185-190 
Tonnie Philipsson (V) § 184 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

 
(MP) §§ 178-183, 185-190 
(M) 
(S) 
(S) 

 

Övriga Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt 
Thomas Norman, byggnadsinspektör 
Elisabeth Rydberg, arkitekt 
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt 
Anna Persson, utredare 
Janeth Gummesson, teckentolk 
Katharina Rödl, teckentolk 

 
§§ 178-180 
§§ 178-182 
§§ 181-184 
§§ 181-185 
 
 
 
 

 

Paragrafer §§ 178-190  

Utses att justera Mats Bondesson 

Justeringsdatum  2019-09-16 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Anna Persson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ………………………………………… 

Mats Bondesson  
 

 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-09-11 

Sida 2(22) 

 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-09-11 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-09-16 

Tillkännages t.o.m.: 2019-10-07 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-09-11 

Sida 3(22) 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 178 Val av justerare ............................................................................................................... 4 

§ 179 Fastställande av dagordning ........................................................................................... 5 

§ 180 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
2019/2287............................................................................................................................. 6 

§ 181 XXX Anmälan om tillbyggnad av komplementbyggnad utan erforderligt bygglov 
2016/2963............................................................................................................................. 9 

§ 182 XXX Tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2019/1665 .......................................... 10 

§ 183 XXX Utvändig ändring av fasad 2019/2237 ................................................................... 12 

§ 184 XXX Utvändig ändring av flerbostadshus 2019/1762 ..................................................... 14 

§ 185 XXX Nybyggnad av flerbostadshus med förråd 2019/2001 ........................................... 16 

§ 186 Verksamheten informerar .............................................................................................. 18 

§ 187 Redovisning av delegationsbeslut september 2019/5 .................................................... 19 

§ 188 Underrättelser från Lantmäteriet september 2019/6 ...................................................... 20 

§ 189 Handlingar för kännedom september 2019/5 ................................................................. 21 

§ 190 Beslutsuppföljning september 2019/5 ............................................................................ 22 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-09-11 

Sida 4(22) 

 
 
§ 178 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Mats Bondesson (C) till att justera protokollet 
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§ 179 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen 
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§ 180 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 2019/2287 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan 
 
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. 
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. 
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och 
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan 
byggnationen utföras radonsäkert.  
 
För att säkerställa att fastigheten går att ansluta till vägen på ett tillfredställande sätt bör 
sökanden, innan bygglov söks, ansöka om anslutningstillstånd hos trafikverket. 
 
För ny enskild avloppsanläggning krävs att tillstånd söks hos miljöförbundet. 
 
Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för del av fastigheten XXX inkom 2019-06-07. Ansökan 
avser nybyggnation av ett enbostadshus á ca 120 m2. Efter begäran om komplettering 
inkom en ny ansökan med reviderad situationsplan 2019-07-11, varpå ansökan 
bedömdes vara komplett.  
 
Fastigheten XXX är belägen ca 3 km norr om Mörrum. Den del av fastigheten som 
ansökan avser är ca 1200 m2 stor och ligger invid Bräknebodavägen som är en statlig 
väg. Tomten omfattas inte av någon detaljplan men ingår i sammanhållen bebyggelse. 
 
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Platsen berörs inte av några kända natur- eller 
kulturvärden. Området ingår i ett större kartskikt med rubriken Brukningsvärd 
jordbruksmark, men bedömningen är att åtgärden inte tar odlingsvärd mark i anspråk.   
 
Begäran om yttrande har skickats till berörda grannar, Trafikverket och till Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Inkomna yttranden sammanfattas nedan. 
 
Ägare till fastigheten XXX motsätter sig förhandsbeskedet med hänvisning till att 
fastighetens avlopp kommer att hamna 10-15 m från grannens grävda brunn som enligt 
krav från miljöförbundet ska ha en skyddszon på 50 m. Det finns en oro  för att detta 
kommer att innebära att brunnen kan komma att påverkas och därmed dömas ut. 
 
Ägare till fastigheten XXX är orolig att vattnet i området kan påverkas då sökanden har 
angett att de ska anlägga enskilda anläggningar för vatten och avlopp.  
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Lagfaren ägare till fastigheten XXX säger definitivt nej denna prövning och framför bland 
annat följande: Tomten är insynsskyddad och det vill man att den ska förbli. 
Fastighetsägaren undrar vidare hur en nyborrad brunn kommer att påverka vattentäkt 
och befintliga brunnar samt hur man säkerställer att ett nytt enskilt avlopp inte kommer 
förorena vattnet. 
 
Taxerad ägare till fastigheten XXX anser att nybyggnad på tomt XXX är synnerligen 
olämpligt med tanke på omkringliggande  tomters läge och menar att ev. brunnsborrning 
kan förorsaka skada på granntomternas vattenförsörjning. Förutsättning att skapa ett 
effektivt avloppssystem verkar omöjligt p.g.a bergnivån. 
 
Trafikverket framför sammanfattningsvis att nya till‐ och utfartsvägar, tillfälliga eller 
permanenta, som berör allmän väg där staten är väghållare krävs att anslutningstillstånd 
söks. Trafikverket påpekar också att byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 12 meter 
och att inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten ska placeras inom detta område. Vidare framför trafikverket att 
riktvärden för trafikbuller ska följas. Vid nybyggnad är det exploatören eller 
fastighetsägaren som ansvarar för att riktvärdena för buller inte överskrids. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller 
fastighetsägaren. Trafikverkets yttrande ska bifogas beslutet. 
 
Miljöförbundet har inget att invända mot att positivt förhandsbesked enligt ansökan ges, 
men bifogar i sitt yttrande upplysningar som ska beaktas. Miljöförbundets preliminära 
bedömning är att det sannolikt går att anlägga ett enskilt avlopp på platsen. För ny 
enskild avloppsanläggning krävs att tillstånd söks hos miljöförbundet. Miljöförbundets 
yttrande ska bifogas beslutet. 
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
lokalisering av ett enbostadshus på platsen då marken bedöms vara lämplig för 
ändamålet. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-20 
Ansökan, inkommen 2019-07-11 
Situationsplan, inkommen 2019-07-11 
Yttrande från granne på XXX, telefonsamtal inkommet 2019-07-17 
Yttrande från granne på XXX, telefonsamtal inkommet 2019-07-17 
Yttrande från granne XXX, inkommet 2019-08-12 
Yttrande från granne XXX, inkommet 2019-08-19 
Yttrande från Trafikverket, inkommet 2019-07-29 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2019-07-17 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
 
XXX 
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Granne XXX 
Granne XXX 
Granne XXX 
 
Avgift 6 836 kronor   611-311-2020-696 Attest: 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-09-11 

Sida 9(22) 

 
 
§ 181 XXX Anmälan om tillbyggnad av komplementbyggnad utan erforderligt 

bygglov 2016/2963 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 kap. 
2 § och 6 § 2 punkt, plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) föreslås att 
fastighetsägare XXX påförs en sanktionsavgift om 7 088 kronor om inte rättelse skett, 
genom att tillbyggnaden tagits bort, senast 90 dagar efter att detta beslut har vunnit laga 
kraft 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår byggsanktionsavgift ges sökanden möjlighet att 
yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens sammanträde 2019-10-
09. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till byggnadsnamnden@karlshamn.se 
senast 2019-10-07. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-12-06 § 226 att påföra fastighetsägare XXX en 
sanktionsavgift om 3 544 kronor om inte rättelse skett, genom att tillbyggnaden tagits 
bort, senast 90 dagar efter beslutet vunnit laga kraft, vilket skedde i mars 2018. 
Tillbyggnaden är fortfarande kvar och rättelse har således inte skett. 
 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen ska en ny avgift för överträdelsen tas ut, 
om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte har vidtagit rättelse. Varje sådan ny avgift ska tas ut med dubbla det belopp 
som senast togs i sanktionsavgift för överträdelsen. Den sammanlagda avgiften för 
överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas 
endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse, vilket kan anses vara i 
detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-27 
Byggnadsnämndens beslut § 226, daterat 2017-12-06 
Foto på byggnaden, daterat 2017-11-13 
Beräkning av sanktionsavgift 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
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§ 182 XXX Tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2019/1665 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (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 
 
Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad med ett uterum till ett enplanshus. Uterummet 
har i ansökan två väggar med skjutbara glaspartier och en vägg i liknande fjällpanel som 
finns på befintligt garage. 
 
Ansökt åtgärd avviker från gällande detaljplan C1, dels för att det 27 m2 BYA stora 
uterummet placeras till cirka 7 m2 BYA på punktprickad mark som inte får bebyggas och 
dels för att huvudbyggnadens storlek skulle överskridas om åtgärden skulle utföras.  
 
Enligt detaljplanen får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 120 m2. Befintlig 
huvudbyggnad har en BYA på 110 m2 (exkl. vidbyggt garage, som är 46 m2) 
Huvudbyggnaden skulle, efter åtgärd, uppta en BYA på 183 m2 (52 % avvikelse) 
alternativt 137 m2 BYA (14 % avvikelse) i det fall vidbyggt garage inte räknas med i 
huvudbyggnaden. 
 
Bostadsdelen av huvudbyggnaden har ett sadeltak och garagedelen har ett låglutande 
tak med en träsarg överst på tre väggar, vilket ger intrycket att taket är platt. Både 
bostadsdelen och garaget har väggar klädda med rött fasadtegel. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig och inga negativa synpunkter har inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-26 
Ansökan om lov, daterad 2019-04-22 
Situationsplan och måttsatt planritning, inkommen 2019-05-21 
Fasadritning, inkommen 2019-04-26 
Foto, hus och garage från vägen, inkommen 2019-05-21 
Fastighet och byggnader i plankartan, Q-gis 
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Yrkanden 
 
Lars Hasselgren (M) yrkar med instämmande av Jan Bremberg (S) bifall till 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner nämnden besluta i enlighet 
med detsamma.  
 
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 

 tillbyggnadens U-värden har redovisats för BN 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
 
Avgift 10 430 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 183 XXX Utvändig ändring av fasad 2019/2237 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov med stöd av 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § (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 
 
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. 
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Beslutsunderlag 
 
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 
 
XXX 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
(faktura skickas separat) 
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§ 184 XXX Utvändig ändring av flerbostadshus 2019/1762 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om bygglov med stöd av 2 kap 6 §, 8 kap 1 och 17 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
På grund av jäv deltar Ulrika Berggren (SD) inte i handläggningen av detta ärende. 
 
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 2019-10-09. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-10-07. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser fasadändring och tillbyggnad av fläktrum på sex flerbostadshus på 
fastigheten XXX. Fasadändringen avser rivning av befintliga tegelfasader på husens 
långsidor. Ny fasad föreslås putsas i mellangrå kulör, NCS S-5505-R. Teglet bevaras på 
husets gavlar. Fönster och fönsterdörrar byts till aluminiumklädda träfönster som 
utvändigt lackas i gråbrun kulör (Ral 8019) lika befintliga. Invändigt ändras kulören på 
fönster från brunbetsat till vitt. Entrépartier byts till aluminium och fasader kring entréer 
byts från träpanel till gråa genomfärgade fibercementskivor. Väggar vid balkonger och 
uteplatser byts från träpanel till fibercementskivor i brun kulör lika befintlig. Plåttak byts 
till svart papptak. På taken byggs fläktrum för att installera nya frånluftsaggregat. 
Påbyggnaden kläs i svarta fibercementskivor och svart papptak. Balkongfronter i betong 
med frilagd sjösten i ytan behålls. Längs husens kortsidor utgörs balkongernas yttre 
gavlar av grå betongelement, dessa lagas och målas i ljusgrått. 
 
De berörda byggnaderna, sex lamellhus orienterade runt två gårdar, är flerbostadshus 
byggda 1972 och ritade av Hanna Victorsson. Deras utformning är tidstypisk och 
karaktäriseras av Hannas tydligt minimaliska stil med utgångspunkt i funktionalismen. 
Byggnaderna är, med sina platta tak och låga socklar, skarpa i sin form och relativt rena 
från detaljer. Området har en tydlig karaktär, mycket tack vare den sammanhållna 
färgskalan, en kombination av mörkbrunt skånska teglet, brunbetsat trä och de kraftiga 
balkongräckena i betong och sten. Husen är till det yttre välbehållna och väldigt små 
förändringar har gjorts sedan de byggdes.  
 
Nu aktuell åtgärd föranleds av att husen behöver renoveras. Sökanden framhåller stora 
problem med en otät fasad och kondensbildning på utfackningsväggar vilket har medfört 
svartmögel på delar av trästommen, gips och isolering. Av det inskickade materialet har 
byggnadsnämndens tjänstepersoner inte kunnat bilda sig en tydlig uppfattning om 
skadornas omfattning. Provtagning har gjorts i fem av husen i totalt 7 lägenheter på 
aktuell fastighet men det framgår inte om problemet omfattar alla hus. 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ändringar av en byggnad alltid utföras varsamt så 
att hänsyn tas till dess karaktärsdrag och så att dess tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Fastigheten ligger 
inom rutnätsstaden där riksintresse för kulturmiljö råder. Kravet på varsamhet vid 
ändring (8:17 PBL) ska därför beaktas särskilt noga då fastigheten är klassificerad i 
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Bevarande- och utvecklingsplanen som Fastighet med visst kulturhistoriskt värde. 
Byggnaderna representerar en yngre och något mer storskalig arkitektur men planens 
syfte är att bevara och varsamt utveckla rutnätsstadens alla årsringar. 
 
Husen har ett mycket högt och synligt läge i centrala Karlshamn. Det bör därför ställas 
höga krav på förslagets kvalité och anpassning till byggnaderna och stadsrummet. 
Förslag på nya fasadmaterial, nya aluminiumklädda fönster och dörrar samt nya synliga 
fläktrum på taken är inte välstuderat. Det utgår inte från husens befintliga karaktär vad 
gäller material och färgval utan har sin utgångspunkt i en byggnadsteknisk lösning. Att 
ersätta ”levande” material som tegel och trä med släta enfärgade ytor som puts och 
fibercement visar på förslagets bristande förståelse för vad som ger husen deras 
karaktär.  
 
Bedömning har gjorts att tillbyggnaden på tak inte påverkar byggnadshöjden. Alltså 
föreligger ingen avvikelse mot planen. Däremot kommer fläktrummen bli synliga både på 
kort och långt avstånd. Deras utformning är inte välanpassad till de i övrigt helt enkla 
volymerna. 
 
Sökanden har låtit ta fram en mycket grundlig kulturhistorisk förundersökning som visar 
att bebyggelsen på XXX är en välbevarad kulturmiljö som är representativ för sin samtid 
och sin upphovskvinna, Hanna Victorsson. Undersökningen framhåller byggnadernas 
värde och de karaktärsdrag som är typiska för tiden och arkitekten. Aktuellt förslag 
verkar dock inte hittat inspiration från detta underlag.  
 
Ärendet har skickats på remiss till Blekinge Museum som skriver att ”ombyggnads-
förslagen innebär en avsevärd omgestaltning som på bred front kolliderar med 
förvanskningsförbudet i PBL 8 kap 13 §. Likaså tas ingen hänsyn till varsamhets-
bestämmelserna i PBL 8 kap 17 §.”  
 
Åtgärden bedöms påverka byggnadens karaktärsdrag negativt och sammantaget 
bedöms åtgärden inte vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 2 kap. 6 § 
och 8 kap. 1 och 17 §§ (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-27 
Ansökan, inkommen 2019-08-19 
Skrivelse från sökanden, inkommen 2019-08-13 
Situationsplan, inkommen 2019-08-19 
Plan- och fasadritningar, inkomna 2019-06-20 
Kulörförslag, inkommen 2019-08-13 
Kulturhistoriskt underlag, inkommet 2019-08-13 
Bilder från JSB och Torkovent, inkommen 2019-08-13 
Tolkning mikrobiologi, inkommen 2019-08-13 
Sökandens sammanställning av provtagning på Möllebacken, inkommen 2019-08-13 
Yttrande Blekinge Museum, inkommet 2019-08-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamnsbostäder, Kyrkogatan 21, 37421 Karlshamn 
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§ 185 XXX Nybyggnad av flerbostadshus med förråd 2019/2001 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ plan- och bygglag (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 
 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus i form av radhusbebyggelse, förråd och 
elcentral, parkeringsplatser och plank runt miljöstationer. Området planeras för 24 
stycken lägenheter i form av 4:or, 3:or och 2:or. Byggnaderna föreslås utföras med 
stående och liggande träpanel, fasaderna i stort i vit kulör, indragen vid entré i mörkare 
grå samt biutrymmen och förråd i röd kulör. (NCS-kulörer finns i ansökan)Grafitgrå 
betongpannor på tak, vita plastfönster.  Lekytor är redovisade på handlingarna 
tillhörande varje delområde.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B878 och åtgärden strider mot planen vad gäller 
avstånd till fastighetsgräns. Bedömning har gjorts att en mindre avvikelse av detta slag 
kan godkännas då det kan skapa större arkitektoniska kvalitéer. I detta fall en mer 
uppdelad form av bebyggelse med mer variation i sitt volymspel. Det finns även 
beskrivet att vissa undantag kan göras just för radhus bebyggelse i fråga om avstånd till 
tomtgräns. Då ansökan strider mot gällande detaljplan så har grannar getts möjlighet att 
lämna synpunkter.  
 
Åtgärden bedöms strida mot gällande detaljplan men bedöms även vara en sådan liten 
avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31b§ plan och bygglagen.  
 
Mindre justeringar i ansökan avseende ytmått redovisas muntligen av 
bygglovshandläggaren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-04 
Ansökan, daterad 2019-07-01 
Skrivelse om kulör, inkom 2019-08-06 
Nybyggnadskartor inkom 2019-09-03 
Situationsplan, inkom 2019-09-03 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-09-03 
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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 

 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för 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: Sölvegårds Entreprenad AB, Varvsgatan 6, 37435 Karlshamn 
XXX 
 
Avgift 152 881 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 186 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att informationen läggs till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar nämnden kring följande punkter: 
 
- Upphandling bygglovsprogram och detaljplaner för Janneberg och Duveryd 
- Dialogmöte med kommunledningen 
- Näringslivslots, höstupptakt 
- Studiebesök Boverket 
- Resultatdialog 
- Utbildning av kollegor i PBL 
- Strategi- och beredanderåd 
- Arkitekturvecka 
- Kollektivtrafikgrupp 
- Samarbete Kultur & arkitektur 
- Uteserveringar & riktlinjer 
- Möbler, cafeterian 
 
Ordförande Jan Bremberg framför å nämndens vägnar ett stort tack till Emina Kovačić 
för hennes insats med att anordna arkitekturveckan.  
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§ 187 Redovisning av delegationsbeslut september 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 2019-08-07 – 2019-08-27. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-08-07 – 2019-08-27 
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§ 188 Underrättelser från Lantmäteriet september 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas 
 
2019-08-20 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning K18118, 
fastighetsreglering och 
fastighetsbestämning berörande 
XXX m.fl. 
 

2019-08-22 XXX Underrättelse om avslutad 
förrättning, K19336, avstyckning 
från XXX och bildande av 
gemensamhetsanläggning för 
väg. 

   
2019-08-22 XXX och XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning K19263, 
fastighetsreglering berörande 
Mörrum XXX och XXX. 
 

2019-08-23 XXX, XXX och XXX Underrättelse om avslutad 
förrättning K18397, 
fastighetsreglering XXX, XXX och 
XXX 

   
2019-08-29 XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning K18372, avstyckning 
från XXX 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 189 Handlingar för kännedom september 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-08-06 – 2019-08-27 
 

Ärendenr  §  Datum  Ärende  
2018/151  65/19  2019-08-13  Dom i mål nr P 1064-19 om olovligt 

ibruktagande innan slutbesked XXX, 
Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet.  
 

2017/103 68/19 2019-08-23 Dom från Mark- och 
miljööverdomstolen (MMÖD) i mål P 
4701-18 XXX, ändring av 
småbåtshamn, Solskensviken. 
MMÖD fastställer 
byggnadsnämndens beslut 2017-03-
01 
 § 48 att ge bygglov för ändring av 
småbåtshamn i Solskensviken, 
Väggahamnen. 
 

2019/26 69/19 2019-08-26 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2019-06-11 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 190 Beslutsuppföljning september 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  
Planplan 2019-08-27 
Ärenderapport mätning 
 
 
 
 
 
 
 


