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Plats och tid Årydssalen, klockan 08:15 – 11:55, ajournering 09:20 – 09:40  

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson ej § 195, tom § 205 2:e vice ordf. (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Tonnie Philipsson tom § 205 Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) 
Kerstin Linde (S) § 195, 206-208 

Ulrika Berggren (SD), § 206-208 

 Gitte Ejdetjärn (S) 
Magnus Olsson (M) 
Tonnie Philipsson (V)  

 

 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Linde, § 191-194, 196-205 

Ulrika Berggren, § 191-194, 196-205 

Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(S) 
(SD) 
(MP) 
(M) 
(S) 
(S) 

 

Övriga Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Jeanette Conradsson, planarkitekt §§ 191-194 
Anna Lyggemark, planarkitekt §§ 191-197 
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 199-204 
Thomas Norman, byggnadsinspektör §§191-200 
Katharina Rödl, teckentolk 
Janeth Gummesson, teckentolk 
Anna Sunnetoft, sekreterare 

 

 

Paragrafer §§ 191 - 208  

Utses att justera Görgen Lennarthsson (SD) 

Justeringsdatum  2019-10-15 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 

                               Görgen Lennarthsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-10-09 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-10-15 

Tillkännages t.o.m.: 2019-11-06 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 191 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att utse Görgen Lennarthsson (SD) till att justera protokollet. 
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§ 192 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende 12. X – Utvändig ändring av flerbostadshus stryks eftersom sökanden återtagit 
ansökan. 
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§ 193 Resultatrapport januari - augusti 2019 2019/118 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att godkänna resultatrapport januari-augusti 2019. 
 
Sammanfattning 

 
Resultatrapport för byggnadsnämnden januari-augusti 2019 föreligger.  
 
Driftbudget 
 
Byggnadsnämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på 1 400 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport januari – augusti 2019 
 
Beslutet skickas till 

 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Controller Ann- Sofie Johansson  
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson  
Ekonomiavdelningen Anette Ericson 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
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§ 194 Detaljplan för X och X - beslut om granskning 2017/2037 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2019-10-09. 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterad 2019-10-09, och till denna hörande handlingar. 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att då frågan om markförvärv klarlagts, vid 
behov anpassa planförslaget till de nya förutsättningarna och därefter, genomföra 
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarkitekt Jeanette Conradsson föredrar ärendet. Syftet med planläggningen är att 
möjliggöra för utveckling av befintliga verksamheter samt för nya bostäder, äldrevård 
och vandrarhemsverksamhet. Genom att medge användningarna bostad, vård och 
kontor, skapas förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse inom fastigheten X. 
Den nerlagda transformatorstationen på fastigheten X planläggs för bostadsändamål, 
kontor och tillfällig vistelse. 
 
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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2018 om att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 12 november - 3 december 2018. Totalt inkom 
18 yttranden i samband med samrådet. 
 
Fastighetsägaren till X har i ett sent skede meddelat osäkerhet rörande om man vill 
förvärva den del av kommunens fastighet Karlshamn 4:1 som ligger öster om X och som 
avsågs planläggas för ändamålen bostäder, vård och kontor. 
 
Tonnie Philipsson (V) anser att det finns en osäkerhet kring förekomst av hydraulolja 
innehållande PCB från gamla transformatorstationen och menar att detta behöver 
utredas djupare.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-23 
Plankarta, daterad 2019-10-03 
Planbeskrivning, daterad 2019-10-03 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-10-03 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB, daterat 2018-04-04 
Trafikbullerutredning Karlshamn, daterad 2018-06-27  
Trafikutredning, daterad 2018-10-03 
Skyddsrumsutredning, daterad 2018-10-19 
Dagvattenutredning X och X, daterad 2019-01-10 
Provtagning vid fastighet X, Silver och kvicksilver i avloppsvatten, mars 2019 
PM Inventering av skyddsvärda träd på X och X, daterad 2019-04-05 
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Naturvärdesinventering av X, Karlshamns kommun, daterad 2019-06-05 
Planbeskrivning, daterad 2019-10-09 
Plankarta, daterad 2019-10-03 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-10-09 
 
Beslutet skickas till 

 
XXX 
XXX 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Ann-Sofie Johansson, ekonom 
Jeanette Conradsson, planarkitekt 
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§ 195 Detaljplan för del av Mörrum 73:1 2018/3218 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterad 2019-09-24, 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 Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) inte i 
handläggningen av detta ärende. 
  
Sammanfattning 
 
Planarkitekt Anna Lyggemark föredrar ärendet. En beställning av detaljplan för del av 
fastigheten Mörrum 73:1 inkom 18 september 2018 från Karlshamnsbostäder AB 
(KABO). Utöver KABO:s ansökan har Karlshamn kommun, genom kommunstyrelsen, 
den 26 mars 2019 också beställt en detaljplan för ny förskola på den aktuella 
fastigheten. De två beställningarna behandlas nu i en gemensam detaljplan. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt 
särskilt boende i utkanten av Mörrum centrum. Fler bostäder och en ny förskola är viktigt 
för kommunens utveckling och detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att 
Karlshamns kommun kan växa i en service- och naturnära miljö. 
 
I planförslaget möjliggörs nya bostäder i olika former, upp till två våningar höga. En 
förskola med upp till 12 avdelningar föreslås i planområdet sydöstra del. Där föreslås 
även möjlighet att utveckla och expandera befintliga särskilda boendet Ekegården vid 
behov. 
 
I detta tidiga skede har planförslaget tagits fram utifrån befintliga förutsättningar, i nästa 
skede väntar olika utredningar som kan pröva lämpligheten av förslaget på en mer 
detaljerad nivå. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24  
Plankarta, daterad 2019-09-24  
Planbeskrivning, daterad 2019-09-24  
Grundkarta, daterad 2019-09-02  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-06-25 
 
Beslutet skickas till 

Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36, Karlshamn 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
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§ 196 Information om pågående fördjupningsarbete för Svängsta tätort 2018/106 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Planarkitekt Anna Lyggemark föredrar ärendet. Syftet med ändring av översiktsplanen 
för Svängsta tätort är identifiera nya miljöer för byggnation i Svängsta och samtidigt 
skapa förutsättningar för bevarande och utveckling av befintliga miljöer. Genom att ta 
fram ett mer detaljerat planeringsunderlag för utvecklingen av Svängsta kan en 
helhetsbild över tätortens möjligheter tas fram och vägleda framtida beslutsfattanden. 
 
Planarbetet startade i januari 2018 med att kommunstyrelsen beslutade att en 
fördjupning av översiktsplanen skulle tas fram för Svängsta tätort. I april 2018 
anordnade kommunen en workshop tillsammans med invånare i Svängsta där 
utvecklingsmöjligheter och brister diskuterades gruppvis. 
 
För att gå vidare med arbetet efter den inledande workshopen skapades en 
tjänstemannagrupp inom kommunens egen organisation där utvecklingsförslag och 
behov presenterades och diskuterades vid olika tillfällen. En tidig dialog har även förts 
med bland annat Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Blekingetrafiken där 
olika regionala frågor har diskuterats. 
 
Fördjupningsarbetets funktionella avgränsning utgår från de frågor som anses ha 
betydelse för Svängstas utveckling utifrån de dialoger som har genomförts under 
planprocessen. Geografiskt sett är planområdesgränsen grovt avgränsad och utgår från 
identifierade strukturer och hänsynsområden. 
 
Planförslagets tre delområden är centrala Svängsta, kransbebyggelsen samt Abborre- 
och Hundsjön. Dessa delområden utgår från indelningen i den kommuntäckande 
översiktsplanen men har i den här ändringen utvecklats och anpassats för att spegla 
dagens behov. Området omfattar totalt cirka 380 hektar. 
 
Planförslaget går att finna på kommunens hemsida: www.karlshamn.se/kontaktkort/ny-
overstiksplan-for-svangsta-tatort/. 
 
Beslutet skickas till 

 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 

http://www.karlshamn.se/kontaktkort/ny-overstiksplan-for-svangsta-tatort/
http://www.karlshamn.se/kontaktkort/ny-overstiksplan-for-svangsta-tatort/


Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-10-09 

Sida 11(28) 

 
 
§ 197 Lokaliseringsprövning/förhandsbesked X, nybyggnad av enbostadshus, 

avstyckning 2019/2529 

 
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 eventuella åtgärder i västra delen av området (se kartbild i bilaga 1), kan det krävas 
dispenser och samrådsbeslut från länsstyrelsen. Detta då det finns bevarandevärda 
natur- och kulturvärden där. En tidig dialog med länsstyrelsen ska därför föras av 
fastighetsägaren innan någon åtgärd genomförs i det avgränsade området.  
 
Ängs- och hagmarkområdet bör inte ingå i den nya tomtmarken på grund av 
bevarandevärda natur- och kulturvärden samt strandskydd som finns där. Själva 
avstyckningen bedöms inte påverkas av dessa värden och skydd.  
 
Miljöförbundet ser inga direkta problem i dagsläget att anlägga en ny avloppsanläggning 
men vill upplysa om följande: 
 

1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av 
miljöförbundet. Miljöförbundets preliminära bedömning är att det sannolikt går att 
anlägga ett enskilt avlopp på platsen. Den slutliga bedömningen görs dock alltid 
efter att ansökan kommit in. Vilken reningseffekt som behövs för en enskild 
avloppsanläggning varierar, beroende på omgivningsfaktorer så som 
närliggande dricksvattenbrunnar och hur känslig recipienten är. Detta bedöms 
vid en ansökan om enskilt avlopp.  

 
2. Anläggandet av enskild avloppsanläggning får inte påbörjas innan tillstånd till 

anläggningen har beviljats. Lämna in tillståndsansökan i god tid, (minst sex 
veckor) innan arbetet planeras påbörjas. Detta för att undvika förseningar. 

 
3. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 

 
4. Om man har dricksvatten från egen brunn, rekommenderar miljöförbundet att 

man gör en kemisk och mikrobiologisk analys av vattnet vartannat år. Har man 
borrad brunn bör man också ta ett radonprov. Permanentboende, som väntar 
barn eller har barn under 1,5 års ålder, kan få ett kostnadsfritt ”spädbarnsprov”. 

 
5. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 

grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
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Sammanfattning 
 
Planarkitekt Anna Lyggemark föredrar ärendet. Ansökan inkom 23 juli 2019 från X och 
gäller en avstyckning av den privatägda fastigheten X. Fastighetsägare är X och den 
tänkta avstyckningen är cirka 25 000 m2 stort. Enligt ansökan planeras ett nytt 
enbostadshus på cirka 15,5 x 8,5 meter i två våningsplan och med en taklutning på 27 
grader. Vattnet ska förses genom en egen brunn och avlopp genom en egen 
trekammarbrunn.  
 
Sökanden har i sin ansökan inte preciserat var tomtgränsen ska dras. Därför går det inte 
att fatta beslut i detta tidiga skede om hur själva tomtmarken ska avgränsas. I detta 
skede har däremot begränsningar identifierats som påverkar den framtida 
tomtgränsdragningen. Miljöförbundet har yttrat sig om att identifierad ängs- och hagmark 
(se kartbild i bilaga 1) inte bör ingå i den nya tomtmarken. Inom detta område finns även 
en smal remsa (strax under 20 meter) strandskydd som genereras av närliggande 
vattendrag strax norr om fastigheten.  
 
I bygglovsskedet ska Miljöförbundets yttrande beaktas och ängs- och hagmarken bör då 
inte ingå i den nya tomtmarken. Även det strandskyddade området bör inte ingå i den 
nya tomtmarken. Strandskyddet tillför dock inte några nya begränsningar gällande 
gränsdragningen då strandskyddet ligger inom den utpekade ängs- och hagmarken. 
 
Sökanden har i förhandsbeskedet blivit upplyst om att ängs- och hagmarksområdet inte 
bör ingå i den nya tomtmarken och att åtgärder inom det området kan kräva dispenser 
från länsstyrelsen. Detta anses vara tillräckligt för att bedöma avstyckningen vara 
lämplig för det föreslagna ändamålet enligt ansökan. 
 
Ansökan bedöms vidare gå i enlighet med Karlshamns kommuns översiktsplan. 
Däremot ställer den lantliga miljön vissa krav på utformning och den nya exploateringen 
måste anpassas till befintlig miljö och landskapsbild. Skalan på det nya bostadshuset 
(två våningar, cirka 130 m2 stort) bedöms överensstämma med översiktsplanens 
intentioner. 
 
Området är utpekad brukningsvärd jordbruksmark enligt länsstyrelsen. Den aktuella 
avstyckningen bedöms inte påverka jordbruksintresset i ett större sammanhang. Goda 
möjligheter till lokal produktion av livsmedel kommer att finnas på närliggande 
fastigheter även efter ett ianspråktagande av aktuell jordbruksmark. 
 
Den nya infarten får inte försämra trafiksäkerheten på den enskilda vägen, föraren ska 
alltså inte behöva köra ut i vägen för att få tillräckligt med sikt. Därför ska det finnas 
sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter och murar, plank, häckar eller liknande får inte 
vara högre än 0,8 meter intill in- och utfarten. 
 
Eventuella översvämningsytor bör beaktas vid byggnadens exakta placering. 
 
Enligt ansökan ska en egna vatten- och avloppsbrunnar anläggas på fastigheten. 
Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort en preliminär bedömning att det är sannolikt att 
det går att anlägga ett enskilt avlopp på platsen, men den slutliga bedömningen görs 
först efter en separat ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning lämnas in till 
Miljöförbundet. Detta finns med bland upplysningarna. 
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Sammanfattningsvis bedöms ansökan vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan. Åtgärden bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse. Jordbruksmarken anses inte vara brukningsvärd och avstyckningen bedöms 
inte påverka närliggande odlingsmark negativt. Hagmarken bedöms kunna ingå i 
avstyckningen men bör inte ingå i den nya tomtmarken. 
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
lokalisering av ett enbostadshus på platsen då marken bedöms vara lämplig för 
ändamålet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-23, reviderad 2019-09-30 
Ansökan, inkommen 2019-07-23 
Situationsplan, inkommen 2019-07-23 
Yttrande från kommunens gata/trafikenhet, inkom 2019-08-09 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2019-08-23 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2019-08-30 
Yttrande från fastighetsägare X, inkom 2019-08-30 
Bilaga 1: Kartbild, ängs- och hagmarksobjekt 
 
Beslutet skickas till 

 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
 
Avgift 10 742 kronor   611-311-2020-696. Attest: 

 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 198 X 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) påföra fastighetsägare 
X 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 föreslagit byggsanktionsavgift har fastighetsägaren fått 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattats beslut i ärendet. Ett yttrande från 
fastighetsägaren inkom 2019-10-04. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet.  
 
Du som fastighetsägare 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 

 
Byggnadsinspektör Thomas Norman föredrar ärendet. Byggnadsnämnden beslutade 
2017-12-06 § 226 att påföra fastighetsägare X 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 
Yttrande över kommunicering, daterat 2019-10-04 
 
Beslutet skickas till 

 
Fastighetsägare: XXX 
 
Sanktionsavgift 7 088 kronor  611-311-2021-687, Attest: 

 
(faktura skickas separat) 
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§ 199 X Anmälan om uppställd kebabvagn/partytält/uteservering Kungsgatan 

2019/2714 

 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 kap. 

6 § 4 punkt, Plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) föreslås att 
verksamhetsutövare X påförs en sanktionsavgift om 139 500 kronor om inte rättelse 
skett, genom att matvagnen har tagits bort senast 21 dagar efter att detta beslut har 
vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 

Eftersom byggnadsnämnden föreslår byggsanktionsavgift ges verksamhetsutövaren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-10-30. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-10-28.  

 
Sammanfattning 

 
Byggnadsinspektör Thomas Norman föredrar ärendet. En anmälan inkom 2019-08-19 till 
byggnadsnämnden angående en matvagn samt ett serveringstält som placerats på 
fastighet X samt på gatumark, X. 
 
Det krävs bygglov och startbesked för att en byggnad ska få uppföras och ett slutbesked 
för att byggnaden ska få tas i bruk. Det finns ett antal undantag från lovplikten som inte 
kommer att redogöras för, här. Matvagnen är en byggnad, där legaldefinitionen för en 
byggnad lyder: ”en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och 
som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt 
placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor 
kan uppehålla sig i den”. Att matvagnen har hjul saknar betydelse, däremot har 
varaktigheten betydelse. 
 
En placerad konstruktion övergår till att bli varaktig enligt rådande praxis när den stått på 
samma ställe under en längre tid ”än en normal campingsemester”. Enligt anmälaren 
har matvagnen varit uppställd sedan vecka 28, vilket får anses vara en varaktig 
placering, vilket medför en klassificering som byggnad. 
Även tältet skulle kunna vara en byggnad om den ges en varaktig placering. Tältet som 
uppfördes under juli månad togs dock bort en tid därefter. När byggnadsnämnden 
besöker platsen under vecka 39 finns dock återigen ett tält. Att tältet är varaktigt placerat 
kan dock inte säkerställas, men om tältet är kvar vid tid för rättelse enligt detta förslag till 
beslut, kommer även tältet betraktas som en byggnad, varför även tältet omfattas i 
förslag till beslut. 
 
Matvagnen och tältet saknar erforderligt bygglov. Stadsbyggnadsavdelningen bedömer 
att bygglov inte kan ges, då det i gällande stadsplan A108 stipuleras att marken där 
matvagnen och den del av tältet som inte är på allmänplatsmark är mark för 
bostadsändamål i slutet byggnadssätt. Det betyder att hus ska sammanbyggas med 
husen på fastigheten bredvid, och bestämmelsen fortsätter: ”Byggnadsnämnden äger 
dock medgiva byggnads indragning från grannes tomtgräns, om detta prövas vara 
förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt byggande av kvarteret”. 
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Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att utförd åtgärd inte är förenlig med planens syfte, 
varför något lovföreläggande inte är aktuellt. Uppförda byggnader är heller inte avsedda 
för bostadsändamål. I stadsplanen finns visserligen ett undantag för byggnader angivet 
för bostadsändamål, där det står att i dessa: ”må även inredas garage och 
samlingssalar samt lokaler för handel och hantverk”. Bestämmelsen syftar till att det i 
bostadshuset även får inredas för lokaler med nämnda ändamål. Inte heller detta 
undantag gör att åtgärden är förenlig med stadsplan A108. 
 
För att rättelse ska anses ha skett ska matvagnen respektive serveringstältet som 
placerats utan erforderligt bygglov tas bort. Eftersom vagnen står på ett hjulförsett 
chassi med kulkoppling för dragkrok, torde det vara skäligt att kräva att rättelse ska ha 
skett inom tre veckor. Att ta bort även tältet inom tre veckor kan anses som skäligt. 
 
Det aktuella serveringstältet är numera bortplockat. Byggnadsnämnden ska därför inte 
besluta i denna del av ärendet eftersom rättelse skett innan nämndens möte. Att-satsen 
rörande serveringstältet ska därför tas bort ur protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-24 
Foto på matvagn och serveringstält 
Beräkning av byggsanktionsavgift för matvagnen 
Beräkning av byggsanktionsavgift för serveringstältet 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
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§ 200 X Nybyggnad av telekommunikationsanläggning med prefabricerad 

teknikbod 2019/2723 

 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) 

 
att X godkänns 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 

 
X har ansökt om bygglov för ett fristående 42 meter högt fackverkstorn med teknikbod 
på fastigheten X i närhet av väg på skogsfastighet. Fastigheten ligger utanför detaljplan 
och sökt placering är ca 170 meter nordost E22 invid Giselbergsvägen och i närhet av 
Kanehalls industriområde.  
 
Försvarsmakten, luftfartsverket och berörda fastighetsägare har getts möjlighet att yttra 
sig med svarstid fram till 2019-09-25. 
 
Ägare av X har ställt 11 frågor som sökaren besvarat, varpå ägaren till X har yttrat sig 
utan erinran. Ägaren till X har framfört synpunkter att en annan placering, ca 60 meter 
österut hade varit bättre med motivet att ansökt placering skulle kunna inkräkta på en 
hårdgjord yta som idag används som vändplats för större fordon. Sökanden har förklarat 
att tornet står cirka 10 meter in från vägmark och omgiven av träd och buskar vilket 
innebär mer än 10 meter från vägbank och att placeringen inte inkräktar på det område 
som idag används som vändplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-24 
Ansökan, daterad 2019-08-13 
Situationsplan, inkommen 2019-08-20 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-08-20 
Planritning, inkommen 2019-08-20 
Fasadritning, inkommen 2019-08-20 
Sektionsritning, inkommen 2019-08-20 
Yttrande från Försvarsmakten, inkommet 2019-09-25 
Yttrande från Olofsson i Syd, inkommet 2019-09-26 
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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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 21 117 kronor   611-311-2021-670, Attest: 

 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 201 X Bygglov för glasspråm 2019/2596 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat 
bygglov i 5 år från det att beslutet vinner laga kraft 
 
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 uppförande av flytponton med servering (glasspråm) i vattnet utanför 
Skeppsbron vid Hamnkontoret på fastigheten X i ansökan ingår även skyltar. I ansökan 
föreslås även tillhörande uteservering på kajen.  
 
Tidsbegränsat bygglov gavs 2018-12-05. Efter en tid uppdagades att byggnationen inte 
följde givet bygglov. I lovet är den ”byggnadslika” delen av pråmen placerad på ena 
halvan av pråmen, medans den i verkligheten placerats mitt på pråmen. Kommunen har 
via tillsyn gått in med lovföreläggande och möjlighet till rättelse. Nytt lov har inkommit.  
Pråmens placering är den samma som i tidigare beviljat lov förutom den ”byggnadslika” 
delen av pråmen som nu i ansökan är placerad mitt på pråmen som det ser ut i 
verkligenheten. Skyltar har tillkommit i detta lov som inte var angivna i det tidigare.  
 
Sophämtning sker via Västblekinge Miljö AB, avtal finns. Toalett för personal kommer att 
finnas i annat låst utrymme på kajen, avtal finns. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan och åtgärden strider mot detaljplanen. I vattnet gäller 
användningen vattenområde WV Hamnverksamhet och på land kvartersmark V1 
Hamnverksamhet. Användningen handel från flytande ponton borde däremot kunna ses 
som ett passande komplement till användningen tills dess att detaljplanen görs om och 
användningen kan prövas i en planprocess. 
 
Då ansökan strider mot gällande detaljplan har kungörelse varit införd i dagstidning. 
Ärendet har även skickats på remiss till Miljöförbundet Blekinge Väst, Sjöfartsverket, 
marin förvaltare, markförvaltaren, Karlshamns energi och representant för kommunens 
mark (lagfaren ägare). Synpunkter har inkommit från den marina förvaltaren samt den 
person som har båtplats vid vågbrytaren söder om pråmen. De vill att pråmen ska flyttas 
norrut för att ge utrymme till den större båt som har sin båtplats vid vågbrytaren.  
Pråmen är placerad där den är då det går att använda sig av befintlig anslutning till 
vatten och avlopp. En flytt 10 meter norrut skulle försvåra detta användande.  
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Området där pråmen föreslås placeras ligger inom riksintresse för Karlshamns hamnar. 
En precisering av riksintresset pågår. En pråm med tidsbegränsat bygglov har bedömts 
inte skada riksintresset. 
 
Tidsbegränsat behov föreligger då kommunen vid senare tillfälle bör pröva 
användningen av kajen i ett sammanhang. Kommunen vill inte binda upp platsen på ett 
permanent bygglov innan utredning utförts på användning och kajens hållbarhet. 
Byggnadsnämnden förutsätter att avtal upprättas för vattenområde och landområde med 
markägaren i den mån som krävs. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att åtgärden strider mot gällande detaljplan, att 
tidsbegränsat behov föreligger och att förslag till beslut därför blir att bevilja 
tidsbegränsat lov med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-23 
Ansökan, daterad 2019-08-19 
Beskrivning inkommen, 2019-08-15 
Situationsplan, inkommen 2019-08-15 
Planritning, inkommen 2019-08-05 
Planritning, insida, inkom 2019-08-15 
Fasadritning, inkommen 2019-08-05 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2019-09-13 
Yttrande från Sjöfartsverket, inkom 2019-09-06 
Yttrande från Marin Förvaltare, inkom 2019-09-20 
Yttrande från intilliggande båtägare, inkom 2019-09-29 
Kompletterande handlingar (vågbrytare), inkom 2019-10-07 
Yttrande från sökande, inkom 2019-10-09 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 

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

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

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN  
 
Beslutet skickas till 

 
Sökanden: XXX 
Intilliggande båtägare: XXX 
Marin förvaltare, Filippa Sjöberg 
 
Avgift 13 380 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 202 X Nybyggnad av fritidshus 2019/2328 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag ( 2010:900)  
 
att fastställa X 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 fritidshus på fastigheten X. Infartsväg kommer från väster. 
 
Det har tidigare funnits förhandsbesked på fastigheten för nybyggnad av fritidshus. 
Förhandsbeskedet är inte längre gällande och ansökan om bygglov ska därmed även 
pröva lokaliseringen m.m. Strandskyddsdispens är tidigare given för åtgärden. 
Länsstyrelsen valde att ta in beslutet för överprövning men beslutade 2018-02-09 att 
inte upphäva kommunens beslut.  
 
Miljöförbundet har lämnat tillstånd för enskild avloppslösning 2015‐05‐11, med en 

smärre justering 2017‐05‐31 på den aktuella fastigheten (dåvarande X). 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter, inga erinringar har inkommit.  
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse men 
inom strandskyddat område.  
 
På ritningen är även inritat skorsten och kamin. Eldstad bör dels vara typ- och 
miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60kW bör dels mynna 
över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden 
föreligger. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900).    
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-16 
Ansökan, daterad 2019-06-26 
Nybyggnadskarta, inkommen 2019-07-19 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-06-26 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
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För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 19530 kronor   611-311-2021-670, Attest: 

 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 203 X Nybyggnad av mur 2019/2151 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att föreslå att ansökan ska avslås med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag ( 2010:900) 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 

 
Upplysningar 
 

Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-10-30. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-10-28. 
 
Sammanfattning 

 
Ansökan avser uppförande av stödmurar på fastigheten X. Murarna mot sydväst är 
redovisade med höjderna 100mmm- 1000mm. Stödmur mot nordöst är redovisade med 
höjderna 400mm-600mm. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B86 och åtgärden strider mot planen. Området där 
stödmurarna föreslås har i detaljplanen en bestämmelse n1 – befintlig marknivå får inte 
ändras, samt på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark.  
N1- bestämmelsen är beskriven i planbeskrivningen tillhörande plankartan. N1- område 
är utlagt på plankartan på alla tomter som har gräns mot större naturområde. Detta för 
att skapa en naturlig övergång till naturmarken utanför tomten. Stödmur är redovisad 
mitt i n1-område längs med hela fastighetsgränsen mot naturmarken i nordöst. Att sätta 
en stödmur här skulle strida planens intentioner såväl som mot planbestämmelserna.  
Stödmur är även redovisad mot sydväst.  
 
Viss del av markförändringar har enligt uppgift redan skett inom N1-område. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter och inga negativa yttranden 
har inkommit. 
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900) och åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse 
Fastigheten omfattas av detaljplan och åtgärden strider mot densamma vad gäller att 
stödmurar placeras på yta där markens nivåer inte får ändras N1- område samt på mark 
som inte får bebyggas, så kallad prickmark.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-16 
Ansökan, daterad 2019-06-04 
Situationsplan, inkommen 2019-08-06 
Sektioner, inkomna 2019-08-06 
Foton, inkomna 2019-08-06 
Beskrivning av mur, 2019-06-11 
 
Beslutet skickas till 

Sökanden: XXX 
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§ 204 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om följande:   
 

 Detaljplan Guö Värdshus – diskussion med fastighetsägare pågår.  

 Best Western – sammanställning av yttranden pågår. Informerar om hur ärendet 
fortlöper.  

 Visionsarbete ”Karlshamn 50 000” – diskussion kring hur visionen ska fyllas med 
innehåll pågår. 

 Upphandlingar – det pågår många upphandlingar som tar mycket tid.  

 Markanvisningstävlingen rörande bostadsbyggande på parkeringsytorna mellan 
Vinkelgatan och Södra Fogdelyckegatan är avgjord. 

 Skisser över Stärnö levererade.  

 Besök från Stade 

 Möte med Regeringskansliet 

 Information Sandvik – korrekt bygglov, uppmätning och kontroll av ev. 
markberedning på övriga tomten ska utföras med nybyggnadskartan som 
utgångsvärde. Denna kontroll ska skickas till Länsstyrelsen.  

 Information Solskensviken – bryggan har bedömts till kommunens fördel och är 
nu godkänd och klar.  

 
Vidare visar Emina Kovačić strukturskisser över Stärnö Sjöstad och informerar om att 
det kommer hållas ett möte den 5/11 18-20 i Rådhussalen till vilket byggbolag, 
fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner är välkomna. Syftet med mötet är att 
väcka intresse hos privata aktörer för satsning i området.  
 
Emina Kovačić visar även skisser från de två förslag som inkommit i 
markanvisningstävlingen rörande bostadsbyggande på parkeringsytorna mellan 
Vinkelgatan och Södra Fogdelyckegatan. 
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§ 205 Redovisning av delegationsbeslut 9:e oktober 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 2019-08-28 – 2019-09-23. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-08-28 – 2019-09-23 
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§ 206 Underrättelser från Lantmäteriet 9:e oktober 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2019-09-06  X och X Underrättelse om avslutad 

förrättning K14277, Ledningsrätt 
berörande X och X 
 

2019-09-13 X, X och X Underrättelse K17378 om avslutad 
förrättning avstyckning från X, 
fastighetsbestämning X och X 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
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§ 207 Handlingar för kännedom 9:e oktober 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-08-28 – 2019-09-23: 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr  §  Datum  Ärende  

 
2016/2268 70/19 2019-09-02 Dom från Växjö Tingsrätt i P 2516-19, 

Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet, X 
 

2017/3498 71/19 2019-09-09 Dom mål nr P 3346-19 X, om- och 
tillbyggnad av flerbostadshus. Mark- 
och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 
 

2018/3022 72/19 2019-09-11 Protokoll mål nr Ö 1993-19, Mark- 
och Miljööverdomstolen meddelar inte 
prövningstillstånd, X 
 

2019/1674 73/19 2019-09-12 Beslut 526-4076-2019 att inte 
överpröva kommunens beslut om 
strandskyddsdispens Stilleryd – 
Vekerum. 
 

2018/2297 74/19 2019-09-17 Beslut från Svea hovrätt i P 6537-19, 
Mark- och miljööverdomstolen avslår 
överklagandet, X. 
 

2017/1186 75/19 2019-09-18 Beslut från kommunstyrelsen KS § 
245_2019 Förslagslåda för 
medarbetare. 
 

2019/1937 76/19 2019-09-19 Beslut från kommunstyrelsen KS § 
244 Uppföljning av motion om 
inrättande av whistleblowerfunktion i 
Karlshamns kommun. 
 

2019/1936 77/19 2019-09-19 Beslut från kommunstyrelsen KS § 
245 Förslagslåda för medarbetare. 
 

2019/26 78/19 2019-09-20 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2019-09-09. 
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§ 208 Beslutsuppföljning 9:e oktober 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse  
Planplan 2019-09-24 
Ärenderapport mätning 2019-09-24 
 


